
Cudownie pachnące
poduszeczki 

jako naturalny 
środek leczniczy.
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Poduszeczka w całości powstała 

w Polsce. Poszczególne egzemplarze 

zostały wykonane z niezwykłą staran-

nością, mimo to mogą nieznacznie różnić 

się od siebie, bowiem są one w całości 

szyte ręcznie. Do uszycia poduszeczki 

użyliśmy mocnej, zmiękczonej, gęsto 

tkanej, niebarwionej surówki bawełnia-

nej, drelichowej oraz bawełnianej 

wypustki, w kolorze dopasowanym do 

rodzaju wypełnienia.  Wypełnienie 

poduszki stanowią najwyższej jakości 

aromatyczne liście mięty pieprzowej 

zebrane z polskich łąk i pól. Zawartość 

olejku eterycznego w produkcie wynosi 

nie mniej niż 20 ml/kg, zaś ilość obcych 

składników w ziołach stanowi zaledwie 

mniej niż 1 % ich zawartości. Poduszeczki 

pakowane są w całości ekologiczne 

opakowania.

Wymiary poduszeczki: 

14 cm x 11 cm
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Surówka bawełniana

Bawełniana wypustka

Najwyższej 
jakości zioła



Cudownie pachnące poduszeczki, idealne w zabiegach 
aromaterapii znajdują zastosowanie jako naturalny środek 
leczniczy. Przechowuj je w sypialni, w łazience, w torebce, 
w samochodzie… - wszędzie tam, gdzie możesz cieszyć się chwilą 
odprężenia. Aktywuj dodatkową porcję zapachu poprzez 
podgrzanie poduszki na słońcu lub grzejniku. Podaruj ją bliskiej 
osobie, wykorzystując poduszeczkę jako doskonały pomysł na 
prezent.

Subtelny, orzeźwiający aromat oraz ogromna moc mięty znane 
były ludzkości od najdawniejszych czasów. W starożytności 
uznawano ją za roślinę magiczną. Wzmianki o mięcie pojawiają się 
nie tylko w mitologiach greckiej i rzymskiej, ale także w Nowym 
Testamencie. Według mitologii greckiej mięta została stworzona 
przez samą Persefonę, małżonkę Hadesa. Zazdrość córki Zeusa 
wobec nimfetki Minthe, która wpadła w oko Hadesowi, 
sprowokowała Persefonę do rzucenia uroku na rywalkę, zmieniają-
cego nimfę w roślinę. Zrozpaczony adorator sprawił, że mięta, jak ją 
nazwano, roztaczała wspaniały, subtelny zapach przywołujący 
wspomnienie miłości. Ojciec medycyny, Hipokrates obawiając się 
zawartego w mięcie czaru, odradzał swoim pacjentom stosowania 
tego zioła. Na szczęście niedługo później odkryto zbawienny 
wpływ pachnących świeżością listków mięty na ludzki organizm, 
odrzucając błędne przekonania wielkiego uczonego. 

Mięta jest niezwykle ważnym sprzymierzeńcem człowieka 
w walce z wieloma problemami zdrowotnymi. Zawarty w mięcie 
mentol jest wyjątkowo skutecznym orężem do walki z prze-
ziębieniem. Łagodzi on wydzielanie śluzu oraz koi ból gardła. 
Wyjątkowe listki mięty działają uspokajająco, przeciwskurczowo, 
przeciwbólowo, pobudzają wydzielanie soków trawiennych, 
pomagają przy nerwobólach, a także bólach mięśni i stawów. Mięta 
działa również bakteriobójczo i dezynfekująco. Powszechnie 
stosowana jest w aromaterapii i kosmetyce. 
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boutiquemed.pl

Więcej prozdrowotnych inspiracji znajdziesz w naszym sklepie medycznym 

1. Jeżeli jesteś przeziębiony, trzymaj poduszkę 
blisko twarzy i wdychaj jej cudowny, świeży 
zapach.

2. Jesteś zestresowany, zaciągaj się łagodnie 
odprężającym aromatem.

3. Pocieraj miejsca zmian skórnych działając 
bakteriobójczo i dezynfekująco.

4. Wdychaj zapach mięty z poduszki, jeśli chcesz 
pobudzić wydzielanie soków trawiennych lub 
zahamować mdłości.

Przykłady zastosowań:

www.butikmed.pl


