
 BIO NIMBOVÝ OLEJ z Indie 
odpudzuje komáre, blchy 
a kliešte a je vhodný aj pre 
Vašich domácich miláčikov. 
Zároveň vyživuje a upokojuje 
podráždenú a zapálenú pokožku 
po uštipnutí.

BIO ALOE VERA gél upokojí, 
zvláčni a obnoví Vašu pokožku. 
Skvelo regeneruje nadmerne 
vysušenú a popraskanú kožu. 
Gél je vhodný aj na drobné 
odreniny, jazvy, popáleniny, 
uštipnutia hmyzom aj alergie. 

COPAIBA BALZAM je živicový 
olej z Peru, ktorý zmierňuje 
zápal, svrbenie, bolesť aj nervové 
podráždenie. Vnútorne aktivuje 
kanabinoidný systém podobne 
ako konopný CBD olej. Podporí 
detoxikáciu aj imunitu.

Regeneračné a repelentné rastlinné suroviny

Repelentné bio hydroláty  
a esenciálne oleje
Inšpirujte sa tipmi na účinné zmesi na našom 
blogu a získajte kvalitné suroviny a obaly na 
výrobu repelentu pre seba, deti aj zvieratká.  

Repelentné EO: citrónová tráva, céder, 
rozmarín, pačuli, palo santo, kadidlom 
vetíver, fenikel, klinčeky, levanduľa, 
cyprus, eukalyptus, palina, čajovník, 
bazalka, tymián, škorica, šalvia, mäta...

Repelentné hydroláty (kvetové vody):  
rozmarín, levanduľa, mäta, medovka, 
kadidlo, geránium...

REPELENTNÝ OSVIEŽOVAČ obsahuje bio hydrolát nasýtený originálnou 
zmesou 100% čistých rastlinných extraktov, ktorá odpudzuje bodavý 
hmyz (komáre aj kliešte). Túto zmes sme pre Vás vyvíjali niekoľko rokov 
vychádzajúc z vedeckých štúdií. Jej účinnosť bola potvrdená testovaním  
v praxi aj recenziami mnohých spokojných zákazníkov.

Repelentný účinok osviežovača v spreji oceníte pri pobyte v prírode. Môžete 
ho naniesť aj cez oblečenie bez obáv zo škvŕn, kde sa udrží až do ďalšieho 
prania. Z kože po čase (cca 3 hod) vyprchá. Na citlivú pokožku a deti do  
3 rokov odporúčame zvoliť čistý hydrolát z levandule či geránia, alebo 
aplikovať repelentný osviežovač na nosič, kočík a textil ešte pred oblečením.

Presvedčte sa vlastnými zmyslami, že prírodný repelent 
môže nádherne voňať a fungovať zároveň!

www.skolaaromaterapie.sk

Rastliny prirodzene obsahujú látky, ktoré odpudzujú rôzne druhy 
ich škodcov. Vyvinuli a otestovali sme pre Vás špeciálnu zmes pre 

väčšiu bezpečnosť Vás, aj vašich domácich miačikov. 

REPELENTÁ OCHRANA

Vyberte si zo širokej ponuky BIO repelentných esenciálnych olejov (EO), 
panenských rastlinných olejov a hydrolátov Voniava.

Vyskúšajte overený Repelentný osviežovač z dielne Projektu Herbárium  
a nezabudnite na ošetrenie pokožky a upokojenie štípancov aj popálenín 

pomocou aloe gélu, živicových balzamov a bylinných mastí.

www.Voniava.sk



SLNEČNÉ OLEJE

Vyberte si svojho favorita z panenských jednodruhových rastlinných olejov  
s ochranou proti UV žiareniu. Alebo siahnite po našej overenej kombinácii v  

Slnečnom oleji s betakaroténmi a repelentným účinkom.

Spoznajte letných rastlinných pomocníkov projektu Herbárium  
a pripravte pokožku na zdravé slnenie čistou silou prírody

www.HerbariumProjekt.sk

na prirodnona prirodno
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SLNEČNÝ REPELENTNÝ OLEJ s betakaroténom
Slnečný repelentný olej obsahuje zmes panenských rastlinných olejov 
bohatých na karotény (sezamový, malinový, pšeničný, marhuľový, 
rakytníkový olej), obohatených o extrakty z mrkvy a amazónskych 
achiote a karanja semien, čím umožňuje pokožke lepšie spracovať 
slnečné žiarenie a pripravuje ju na horúce letné slnko. Originálna 
repelentná zmes organických esenciálnych olejov Voniava.sk 
obsiahnutá v Slnečnom oleji spolu s nimbovým olejom účinne 
odpudzuje bodavý hmyz. Skvelý pomocník 2v1 pre pobyt pri vode:)

RASTLINNÉ oleje s UV ochranou

MRKVOVÝ OLEJ (macerát v bio sezamovom oleji) 
Mrkvový olej je bohatý na vitamíny B, C, D a E a obsahuje viac ako 
600 karotenoidov. Stimuluje rast kožných buniek a udržuje pružnosť 
pokožky. Má schopnosť regenerovať, upokojovať a hydratovať 
podráždenú a suchú pokožku. Antioxidačné vlastnosti beta-karoténu 
môžu pomôcť pleti odolávať škodlivým účinkom slnečného UV 
žiarenia a bojovať proti tvorbe voľných radikálov, ktoré spôsobujú 
predčasné starnutie. 

Rastlinné oleje nie sú opaľovacie oleje! Opaľovanie (dlhý pobyt na slnku za účelom stmavnutia pokožky) 
nie je prirodzené ani zdravé pre naše telo, preto je z nášho pohľadu nelogické a neprirodzené hľadať v 
prírode také látky, ktoré by tento nezdravý zvyk umožňovali. 

UPOZORNENIE: Nevystavujte sa priamemu poludňajšiemu letnému slnku a informujte sa o bezpečnej 
alternatíve zdravého slnenia: dodržiavajte pitný režim, striedajte pobyt na slnku s pobytom na tieni, 
chráňte si citlivé časti tela oblečením a nezabudnite na pokrývku hlavy.  
Viac O ZDRAVOM SLNENÍ nájdete na našom blogu. www.slnecnyolej.sk

Dávkujte karotény Vašej koži počas leta a pomôžte jej lepšie spracovať slnečné žiarenie a predĺžiť 
krásne opálenie. Použite rastlinné oleje s UV ochranou na hojenie popálenín, pľuzgierov, či 
zlepšenie stavu jaziev a zmiernenie príznakov starnutia pokožky.

 BIO ŠÍPKOVÝ OLEJ jemne  a 
hĺbkovo regeneruje, podporuje 
elasticitu pleti, zjemnenie 
vrások, jaziev, pigmentácie, strií, 
popálenín od slnka. 

 BIO ARGANOVÝ OLEJ je 
výživný a vysoko hydratačný olej 
Zmäkčuje a regeneruje spálenú, 
suchú a popraskanú pokožku a 
zmierňuje príznaky starnutia.

 BIO MALINOVÝ OLEJ obsahuje 
omega 3 a 6 mastné kyseliny a 
vitamín E. Zvyšuje ochranu pred 
UVA aj UVB žiarením. Zmierňuje 
podráždenie a regeneruje kožu. 

SLNENIE vs. OPAĽOVANIE
NAS TIP
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