
Cudownie pachnące 
poduszeczki, 

jako naturalny 
środek leczniczy

la zdrowia

ozmaryn



ozmaryn
Surówka bawełniana

Bawełniana wypustka

Najwyższej jakości 
aromatyczne zioła

Poduszeczka w całości powstała 

w Polsce. Poszczególne egzemplarze 

zostały wykonane z niezwykłą staranno-

ścią, 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 bawełnianej, 

drelichowej oraz bawełnianej wypustki, 

w kolorze dopasowanym do rodzaju 

wypełnienia. Wypełnienie poduszki 

stanowią najwyższej jakości aromatyczne 

igiełki rozmarynu zebrane z polskich łąk 

i pól. Zawartość olejku eterycznego 

w produkcie wynosi nie mniej niż �� ml/kg, 

zaś ilość zanieczyszczeń w ziołach stanowi 

zaledwie mniej niż �% ich zawartości. 

Poduszeczki pakowane są w całości 

ekologiczne opakowania.

Wymiary poduszeczki: 

�� cm x �� cm



Cudownie pachnące poduszeczki, idealne w zabiegach 

aromaterapii znajdują zastosowanie jako naturalny środek 

leczniczy. Przechowuj je w sypialni, w łazience, w torebce, 

w samochodzie, czyli 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.

Pełne cudnego aromatu gałązki rozmarynowe są symbolem 

miłości i wierności. Dzięki swoim właściwościom rozmaryn 

stosowany były od wieków dla zapewnienia spokojnego snu, 

zapobiegania koszmarom oraz odpędzeniu złych duchów. Zioło, 

powszechnie występujące w krajach basenu Morza Śródziemne-

go, jest nie tylko popularną przyprawą. Roślina zawiera bardzo 

dużo substancji o działaniu przeciwzapalnym, antywirusowym 

i przeciwgrzybicznym, takich jak np.: kwas rozmarynowy oraz kwas 

hydroksycynamonowy. Igiełki rozmarynu nie tylko wspomagają 

działanie systemu immunologicznego, dzięki czemu wzmacniają 

odporność oraz działają przeciwnowotworowo, ale także 

wspierają procesy pamięciowe, stymulują pracę serca i poprawiają 

krążenie krwi, potrafią działać przeciwbólowo, pomagają 

w leczeniu apatii, mają działania odtruwające, a także posiadają 

składniki spowalniające procesy starzenia.la zdrowia
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boutiquemed.pl

Więcej prozdrowotnych inspiracji znajdziesz w naszym sklepie medycznym 

1. Jesteś przeziębiony, przyłóż poduszkę do twarzy 
i wdychaj  jej cudowny zapach.

2. Pocieraj poduszeczką miejsca bólu, zranienia, obrzęku 
lub innych zmian skórnych.

3. Odczuwasz apatię i smutek, potrząsaj podusią w okolicy 
twarzy, żeby emitować jej cudowny, niepowtarzalny 
zapach.

4. Połóż poduszkę na zmęczone powieki.

5. Trzymaj podusię w okolicy głowy, żeby spać zdrowo 
i spokojnie*.

* Rozmaryn odstrasza mole, komary, kleszcze 

Przykłady zastosowań:

www.butikmed.pl


