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umianek 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 

kwiaty rumianku zebrane z polskich łąk 

i pól. Zawartość olejku eterycznego 

w produkcie wynosi nie mniej niż 5 ml/kg, 

zaś ilość zanieczyszczeń w ziołach stanowi 

zaledwie mniej niż 1% ich zawartości. 

Poduszeczki pakowane są w całości 

ekologiczne opakowania.

Wymiary poduszeczki: 

14 cm x 11 cm

Surówka bawełniana

Bawełniana wypustka

Najwyższej jakości 
aromatyczne 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.

Piękne, białe płatki kwiatów rumianku z żółtym oczkiem 
pośrodku czarują swoim wdziękiem oraz pociągają intensywnym, 
acz delikatnym zapachem. Rumianek posiada właściwości 
lecznicze znane od najdawniejszych czasów, których moc 
i mnogość  sprawiła, że przypisywano mu właściwości magiczne. 
Wierzenia ludowe mówią o obrządku obmywania w rumianku 
w celu oczyszczenia i walki ze złem. Rumianek posiada mnóstwo 
olejku eterycznego, którego skład na tle innych roślin leczniczych 
budzić może jedynie zazdrość i niekłamany podziw. Rumiankowy 
olejek eteryczny zawiera między innymi: przeciwalergiczny 
chamazulen, niezbędną do budowy komórek cholinę, przeciw-
utleniacze, takie jak flawonoidy i fenolokwasy, obniżające poziom 
cholesterolu fitosterole, przeciwbólowe poliacetyleny, przeciw-
zapalne i antybakteryjne tlenki alfa-bisabololu, antybakteryjne 
garbniki, antybakteryjne, pobudzające układ trawienny gorycze, 
wzmacniającą układ krążenia witaminę C, przeciwzakrzepowe 
związki kumarynowe, niezbędne do funkcjonowania organizmów 
żywych sole mineralne. Rumianek usuwa przebarwienia skóry, 
rozjaśnia cerę i włosy, pomaga usunąć blizny i rozstępy, łagodzi 
obrzęki, jest doskonałym remedium na spuchnięte i zmęczone 
oczy, zwalcza grypę i zmniejsza kaszel, łagodzi mdłości podczas 
ciąży, a także bóle miesiączkowe. Może być stosowany jako 
naturalny środek przeciwbólowy przy migrenie, nerwobólach, 
a nawet bólu ucha. Roślina wspomaga walkę z bezsennością.
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Więcej prozdrowotnych inspiracji znajdziesz w naszym sklepie medycznym 

1. Jeśli boli Cię głowa, ucho, ząb, zatoki, umieść poduszkę 
na dłuższą chwilę w miejscu bólu. 

2. Połóż podusię na zmęczone i spuchnięte powieki.

3. Jesteś przeziębiony trzymaj poduszeczkę w okolicy 
twarzy, żeby wdychać jej cudowny, niepowtarzalny 
zapach.

4. Masz problem z zaśnięciem, przyłóż podusię do twarzy i 
poczuj jej łagodnie uspokajający aromat.

5. Pocieraj poduszeczką miejsca zranienia, obrzęku lub 
innych zmian skórnych.

Przykłady zastosowań:

www.butikmed.pl


