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 Novinka

Naše pleťové krémy a aromasměsi nabízíme 
nyní v praktickém dávkovacím balení, které 
zabraňuje přístupu vzduchu k výrobku. To 
prodlužuje trvanlivost našich Stadelmann®-
Aromamisměsí.

Jubiläumskongress
Aromatherapie & Aromapflege  

für die Praxis

Am 9. und 10. November 2018  
feiern wir 

30 Jahre 
  

Aktuelle Infos unter
www.bahnhof-apotheke.de

Úspěšný tým

ve službách

přírodního

léčitelst
ví

Immortelle

Dietmar Wolz
Odborný lékárník pro všeobecnou farmacii. Další odbornosti: poradenství v oblasti
výživy, homeopatie a přírodní léčitelství, geniatrická farmacie, prevence a podpora
zdraví. Majitel Nádražní lékarny Bahnhof-Apotheke, Kempten a PurNatur - obchodu s
přirozenými potravinami. Dietmar Wolz je také referentem u lékárenské komory.

Ingeborg Stadelmann
porodní asistentka s dlouholetými homeopatickými zkušenostmi, aromaterapeutka,
přírodní léčitelka, prezidentka Forum Essenzia e. V. Činná ve vzdělávání porodních asis-
tentek a ošetřovatelek. Témata: přirozená pomoc při porodu, bylinkové léčitelství,
homeo pathie, aromatherapie. Autorka knihy ,Přirozený porod a těhotenství, homeo-
patická lékárna pro domácnost a na cesty, Osvědčená aromaterapie, Homeopatie pro
porodní báby a dalších

Milá zákaznice, milý zákazníku,
když jsme v roce 1988 vyrobili první Originální Stadelmann-Směsi, chtěli jsme těmito cennými pomocníky z přírody 
podpořit především budoucí matky v době těhotenství a porodu. Dnes, po skoro třiceti letech najdete v našem ka-
talogu výrobky pro všechny životní oblasti. Obvzlášt hrdi jsme na to, že Stadelmann®-Aromamischungen našly 
uplatnění nejenom v domácnostech, a že se v poslední době stále víc uplatnují i v oblasti profesionální péče.
A paleta našich výrobků roste dál: nové v našem katalogu jsou letos sprchové a olejové koupele a  sowie 
sprchový a vlasový šampón k denní péči pokožky a vlasů s různými vůněmi jako čerstvá litsea, smyslná růže nebo 
kompozice levandule a citrónu. Nové jsou také Airless-obaly na pleťové krémy a tělové emulze. Ty umožňují čisté a hy-
gienické nanesení našich výrobků. 
Samozřejmě se můžete vždy spolehnout na Premium-kvalitu našich směsí. Pro Stadelmann®-Aromasměsi používáme 
nejlepší ryze přírodní éterické a mastné rostlinné oleje – pro Vaše zdraví chceme jen to nejlepší!
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Wöchentlicher Qualitätszirkel

Sorgfältige Handarbeit

Nejvyšší nároky nejsou pro nás dostatečně vysoké
Zákazníci se nás ptají, proč nemají naše Originalní-Stadelmann®-Aromasměsi žádné Bio-označení. 
Jednoduše proto, že standard, který je dán zakonodárci pro přírodní kosmetiku neodpovídá našim 
požadavkům. Když slibujeme ryze přírodní prvotřídní kvalitu, tak činíme vše pro to, abychom tuto kva-
litu zaručili:

• éterické oleje našich směsí pocházejí převážně z kontrolovaného biologického pěstitelství (kbA) 
nebo z kontrolovaného divokého sbě(Fairwild).

• Mastné oleje pro masážní oleje a oleje na pokožku pocházejí také pokud možno z kontrolovaného 
biologického pěstitelství . Jsou mikrobiologicky kontrolovány.

• Hydroláty jsou plněny za sterilních podmínek
• Použití jakýkoliv konzervačních prostředků a syntetických přísad je pro nás tabu.
• My zaručujeme optimální skladování a pravidelnou kontrolu
• Originalní-Stadelmann®-Aromasměsi jsou u nás manuálně vyrobeny a plněny.

Pravé jen s pečetí

Originalní-Stadelmann®-Aromasměsi z nádražní 
lékárny v Kemptenu jsou vyrobeny podle 
originalních receptur Ingeborg Stadelmann.
S pečetí -se ručíme za nejvyšší kvalitu! 

přírodní kvalita

   Probenteller des Gaschromatographen

Teebaumblüte

Mikrobiologie

Terpinen-4-ol 

Prvotřídní 

kvalita

Testovaná Premium-kvalita: jak se staráme o vaše bezbečí
Právní zařazení Originalních-Stadelmann®-
Aromasměsí bylo dohodnuto s příslušným kont-
rolním úřadem. 
Všechny Originalní-Stadelmann®-Aromasměsi jsou 
přihlášeny u informačního úřadu pro léčiva (IFA). 
Všechny jsou registrovány a odpovídají výnosu 
pro kosmetiku (EG) Nr. 1223/2009 Evropského 
parlamentu a rady z  30. 11. 2009.   
Požadovaná akta včetně posouzení bezpečnosti 
tu jsou k dispozici.

Naše pokožka a nos jsou citlivé orgány, obvzlášt 
u dětí a tak pro udržení stále vysoké kvality 
našich výrobků vynakládáme značné úsilí:

• Od našich dodavatelů vyžadujeme podrobné 
analytické certifikáty

• Všechny éterické a mastné oleje a základy 
mastí, které používáme k výrobě našich 
Originalních-Stadelmann®-Aromasměsí testujeme 
navíc v našich laboratořích pro aanalytiku a mi-
krobiologii

• Vysoce moderní vybavení našich laboratoří 
splnuje jakékoli analkytické přání (kapilární ply-
nová chromatographie včetně Headspace, Au-
tosampler, enantioměrové dělení, připojení na 
hmotový spektrometr a další

Náročné testy jsou nezbytné i z toho důvodu, že 
složení éterických olejů od sklizně ke sklizni , 
odedestilace k destilaci kolísá. Pak musejí být re-
ceptury našich Originalních-Stadelmann®-
Aromasměsí opatrně přispůsobeny.

Kapilární plynový chromato-
gram australského čajovníku
z kontrolovaného ekologické-
ho zemědělství s doplněným
hmotovým spektrem
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v oleji jojobovém se hodí výtečně s tělovým olejem, zředěny jako přírodní 
parfém, jako doplněk v tělovém oleji, stejně jako smíchány se smetanou
nebo medem do aromatické koupele.

Verbena andská 10 %
Smil 10 %
Kosatec německý 1 %
Jasmin 10 %

Heřmánek římský 10 %
Levandule10 %
Meduňka (100 %) 10 %
Muškátová šalvěj 10 %

Neroli 10 %
Růže Afghanistan 1 %
Růže Iran 1 %
Santalová dřevo10 %

  Koupele, sprchové gely, šampony
Pro Vaší hygienu máte výběr z našich nových 3 v 1 aromasměsí: sůl do kou-
pele, sprchová & olejová koupel, sprchový šampón.
Soli do koupele jsou vyrobeny na základě soli mrtvého moře, do níž jsou 
míchány éterické oleje. Přidáním hodnotného oleje jojobového ořechu 
pečují soli do koupele příjemně o pokožku a zabraňují jejímu vysoušení. 
Sprchové a olejové koupele obsahují sezamový olej a biologicky odbou-
ratelný základ. Tak obdrží Vaše pokožka během sprchy nebo koupele 
přirozenou sametově měkkou olejovu péči. Velmi suché vlasy obdrží při 
mytí lesk. 
Sprcha a šampón čistí a pěstí pokožku a vlasy s jemnou pěnou

Olejovou koupel a šampón můžete používat jako přísadu do koupele, jako 
šampón, pěnivou koupel nebo tekuté mýdlo.

Soli do koupele

Soli do koupele mají trvanlivost omezenou na 6 měsíců, protože vůně rychle 
vyprchá.

Sprchová a olejová koupel

Sprcha a šampón

  Éterické oleje k provonění místností
Naše oleje jsou ryzí éterické aromasměsi do aromalampy nebo zamlžovače  
Jsou ideální k provonění obývacích a pracovních místností, stejně jako 
nemocničních pokojů
Oleje
Andské slunce
Jiný stav
Bergamotte-Neroli
Porodní vůně
Olej při nachlazení
uvolňující, zahřívající
Ovocný koš
Pro dva
Travnatý koš
Olej na probuzení
Chytač lelků

Návrat domů
Olej pro koncentraci
Olej pro koncentraci svěží
Bylinkový koš
Větroplach
Olej k motivaci
Mandarinkové kouzlo
Olej z geránie a levandule
Dupynožka
Večerníček
Olej do sauny

Letní osvěžení
Bolest z odloučení
Vůně do místnosti
tymián-citrón
Lesní procházka
Les & louka
Vánoční vůně
Vánoční skřítek
Zimní den
Citrusový koš

Vůně do místnosti
Vůně do místnosti v praktickém rozprašovači jsou vhodné do kanceláře, 
školy, lékařských ordinací, přijímacích hal, stejně tak jako na cestách jako
náhrada aromalampy. Můžete je bez problémů nanést i na papír a textilie.
Důležité upozornění
Vůně do místnosti nejsou určeny k přímému použití na člověku.

Sauna
Přidáte-li pár kapek do nálevu, umocní svěží, oživující vůně požitek v sauně.
Andské slunce
Olej při nachlazení-uvolň.

Olej na probuzení
Olej pro koncentraci

Olej z myrty a geránie
Olej do sauny

 Èterické oleje v oleji jojobovém
Cenné éterické oleje mícháme s jojobovým olejem a ručně plníme. Zbytky 
vosku (jojobový olej/vosk) odstraníte pomocí alkoholu nebo AromEx. Oleje 
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Nákup online - jednoduše
a pohodlně
Pro Vaše objednávky stejně jako otázky,

připomínky a přání jsme Vám k dispozici:

v němčině od pondělí do pátku 8 - 19 hodin a v

sobotu 9 - 18 hodin

Tel. +49 (0)831- 5 22 66 11

Fax +49 (0)831- 5 22 66 26

E-Mail: bestellung@bahnhof-apotheke.de

v češtině od pondělí do středy a v pátek 8 - 14

hodin a ve čtvrtek 14 - 18 hodin

Tel. +49 (0)831- 5 22 66 51

Fax +49 (0)831- 5 22 66 572

E-Mail: sarka.angenend@bahnhof-apotheke.de

nebo nás navštivte na naší webové stránce www.

bahnhof-apotheke.de, kde si můžete stáhnout náš

seznam výrobků i v češtině

Podmínky zásilkové služby
Ceny v katalogu jsou v Euro a včetně DPH

(u čajů 7% , ostatní výrobky 19%)

Poštovné do 31,5 kg: Česká republika, Slovenská

republika 10,90 € včetně DHP

Naše podmínky pro prodejce vyžadujte

prosím na telefonním čísle:

0049 (0)831– 522 66 51 nebo per E-Mail:

sarka.angenend@bahnhof-apotheke.de.

Reklamace prosíme provádět pouze po

předchozí domluvě a během 14 dnů!

Toto není naprosto nezbytné, pomůže nám

to ale vyhnout se zbytečným nákladům a

zjednodušší to průběh reklamace. V tomto

případě obdržíte od nás nálepku pro bezplatné

zaslání Vašeho zboží.

Citronella-geranie
Porodní vůně
Olej při nachlazení uvolň
Olej při nachlazení zahřív
Chytač lelků
Vůně do místn. andské

slunce
Vůně do místnosti geránie
Vůně do místnosti tymián-
citrón
Růžový sprej

Vůně do místnosti bylinko-
vý koš
Vůně do místnosti berga-
motte-neroli

dětská
proti celulitidě
s cistem
uvolňující

rodinná
grapefruit
s levandulí a citrónem
litsea

palmarosa
růže
smyslná
tymián a myrta

povzbuzující
baby & dítě
cistrósa
uvolňující
grapefruit

litsea 
palmarosa 
růže
santalové dřevo
smyslná

čajovník
tymián-myrta
cedr

Dětská koupel
Koupel proti celulitidě
Koupel s cistem
Uvolňující koupel

Porodní koupel
Rodinná koupel
Koupel na probuzení
K. s levandulí a citrónem

Hojivá koupel se santalem
Hojivá koupel
Koupel z tymiánu a myrty
Hýčkavá koupel

Online-shop a podmínky zásilkové služby

Navštivte

náš Online-

Shop

www.bahnhof-apotheke.de
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vhodné k péči o celé tělo v kombinaci s jedním z našich tělových olejů a 
emulzí. Zvláště u emulzí jsou hydroláty důležité. Některým hydrolátům 
přidáváme éterické oleje. Ty se hodí jako parfém a hlavně k dennímu 
navlhčování sliznic, jako ústní a k intimní péči.

Immortelle-Akut-Spray
Smilový hydrolát
Levandulový hydrolát
Hydrolat k intimní péči
Meduňkový hydrolát
Myrtový hydrolát

Neroli hydrolát
Neroli-Ylang-Hydrolat
Mátový hydrolát
Hydrolat s mátou peprnou 
a litseou
Růžový hydrolat (Rose alba)

Růžovo čajovníkový hydrolat
hydrolat s rozmarínem
hydrolat se šalvějí
čajvníkový hydrolat 
hydrolat s kadidlem

 Období hmyzu
Mnoho hmyzu se nechá zahnat vůněmi, buď z aromalampy, nebo když je
nastříkáte na oblečení, síťku na hmyz nebo závěs. Jestliže Vás hmyz přesto
dostihl, můžete štípance uklidnit vonnými aromasměsmi.

Balsám z citronely a kokosu
O. z citronely a růž. geránie
Svíčka s citronelou a

růžovou geránií
travnatý koš 
Olej po hmyzím bodnutí

Meduňkový balzám
Růžovo-čajovníková es.
Meduňkovo-čajovníkový o.

 Děti a mládež
Děti a mládež milují nejen vůně z aromalampy, ale i aromamasáže, hydroláty, 
přírodní parfémy a koupele.

Ryzí éterické olejové směsi
Bergamotte-Neroli
Olej při nachlazení
Ovocný koš
Travnatý koš

Chytač lelků
Bylinkový koš
Olej pro koncentraci
Olej k motivaci

Větroplach
Rumpelstilzchen
Večerníček
Citrónový koš

Přírodní parfémy
Chytač lelků
Olej z citronely a geránie
Olej pro koncentraci

Bylinkový koš
Větroplach
Olej z tymianu a benzoe

Bolest z odloučení

Spreje do místnosti a na pokožku
Ovocný koš
Travnatý koš

Chytač lelků
Olej pro koncentraci svěží

Citrónový koš

Tělové, masážní oleje a emulze
Příjemné dýchání pro děti
Cistový olej pro děti
Dětský masážní olej:
- Šípková Růženka

- Skřítek
- Strubbelpeter
Tělová emulze Benzoe-Vanille 
Tělový olej uvolňující

Masážní olej uvolňující
Olej z tymiánu a anděliky

Hydroláty
Levendulový hydrolát
Medunkový hydrolát

Neroli hydrolát
Růžový hydrolát

Hydrlát z máty peprné a 
litsea

Spreje na pokožku
Alpská svěžest
travnatý koš
Akutní sprej se smilem
hydrolat k intimní péči

- myrta cedr
- neroli-Ylang
- máta peprná litsea

Vůně do místnosti kosa-
tec-kadidlo
kadidlo citrón
procházka lesem

Tělové a masážní oleje, emulze
Allgäu olej jižního větru
Příjemné dýchání
Olej proti celulitidě
Cistový olej
Fenyklovo-kmínový olej
Olej z granát. jablka pro
ženy
Uvolněnost
Emulze na ruce a tělo
Olej na křížovou kost
Heřmánkovo-fenyklový o.

Olej z mrkve a limetky
Kemptenský olej
Emulze na tělo benzoe-vanilka
květnatá emulze na tělo 
Šalvějová emulze na tělo
tělový olej harmonie
tělový o. na suchou pokožku
olej s levandulí a citrónem 
olej s levandulí a cypřiší
Masážní olej uvolňující,
- zahřívající

Meduňkovo-čajovníkový o.
Olej na jizvy
Palmarosa lymfový olej
Ošetřující olej
Ošetřující olej HFS
Olej ze šalvěje a cypřiše
Olej po ozařování
Olej z yzopu a smilu ital.
beze slov
Tymian-Andělika-olej

Masti/krémy
Kostivalová mast
Cistový krém
Engelwurzbalsam
vyrovnávající krém na nohy
Balzám s vilínem a myrtou
Mast se smilem a
kostivalem

krém k intimní péči
Balzám na rty
péče o rty
Meduňkový balzám
Mast na péči o jizvy
Ošetřující mast
Ošetřující mast s baobabem

Měsíčková mast
Růžový balsám
Růžovo-čajovníkový balsám
Olej po ozařování
Plínkový balsám 
balsám s tymianem a 
myrtou

 Péče o vlasy
K péči o vlasy jsou vhodné nejen sprcha & šampón, ale také sprcha & olejová 
koupel. Sprcha & olejová koupel je obvzlášt na suché a poškozené vlasy.Pro 
suchou pokožlu hlavy doporučujeme použít denně hydrolát. Před nebo po 
mytí múžete dopřát pokožce hlavy vlasový olej nebo balzam

Dusch & Šampóns, Dusch & Olejová koupeler s. Seite 9 
Hydrolate siehe unten

Vosk na vlasy citronela-kokos
Meduňkový balzám

Růžový balzám
Růžový hydrolát

Čajovníkový olej na vlasy
Cedrový olej na vlasy

 Hydroláty a hydrolátové směsi
Hydroláty jsou vodnatý produkt destilace vodní párou, který zůstane po 
odčerpání oleje. Proto nemusí jejich vůně odpovídat té éterického oleje.Naše 
hydroláty (bez alkoholu) jsou pravidelně kontrolovány v našich laboratořích.. 
Sterilní plnění zaručuje minimální trvanlivost. Jemná vůně ryzího hydrolátu 
nebo směsi je příjemná pro každou pokožku neb sliznici. Jsou ideální k regulo-
vání vlhkosti při péči obličeje, pro miminka, při intimní péči a péči o pokožku 
podrážděnou. Se svou lehce kyselou ph-hodnotou průměrně 4,0-5,0 jsou ve-
lice příjemné a vhodné k péči o pokožku. Podporují vlhkost pokožky a jsou 
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cenné, životně důležité mastné kyseliny. Vytvořte si vlastní parfém nebo
tělový olej tak, že vmícháte Vaše oblíbené éterické vůně do mastného
základního oleje

Geruch und Farbe der Öle unterliegen naturbedingten Schwankungen.

 Péče o nohy
Vaše nohy Vám mají ještě dlouho sloužit, dopřejte jim proto trochu péče. Aro-
materapická péče o nohy je nejen pro diabetiky voňavým osvěžením, je zota-
vující a blahodárná pro všechny Vaše nohy Vám mají ještě dlouho sloužit, 
dopřejte jim proto trochu péče

Koupel na nohy vyrovná-
vající, chladící, povzbuzující

Krém na nohy vyrovnávající
Bylinkový koš

Růžovo-čajovníkový hydr.
Čajovníkový hydrolát

  Péče o obličej
Jemná, citlivá nebo suchá pokožka – ošetření éterickými olejovými směsmi
poskýtá mladým i starým vysokohodnotnou ochranu. My doporučujeme 
vždy použití hydrlátu. Přidáte tak Vaší pokožce dostatek vlhkosti a krém je 
tak ještě vydatnější. 

Krém na obličej pro muže
Myrtový krém na obličej
Krém na obličej s neroli
Růžový rém na obličej
Mast na ochranu před
chladem

Myrtový hydrolat
Hydro. s myrtou a cedrem
Neroli hydrolat 
Neroli-Ylang-Hydrolat
Ošetřující krém
Voda po holení svěží

Voda po holení trpká
Růžový balzám
Růžový hydrolát
Růžovo-čajovníkový hydr

 Péče o zdraví
Když se necítíte ve své kůži, jste přecitlivělí podráždění, když trápí Vás
nějaká bolístka nebo když Vás všude píchá, dopřejte si odpočinek s
blahodárnými vůněmi. I Aromasměsi se osvědčily i v péči o nemocné, ať v 
nemocničním ne v domácím prostředí. Pomozte lidem vyžadujícím péči 
aromamasáží, aromatickým zábalem nebo příjemnou vůní v aromalampě. To 
posiluje Váš dobrý pocit a podporuje samoléčivou sílu organizmu.

voňavé oleje, spreje do místnosti
Bergamotte-Neroli 
Olej při nachlazení zahřív.
Grapefruit komplett
Olej na probuzení
Bylinkový koš
Olej s myrtou a rosengeranií

Vůně do místnosti:
- andské slunce
- bergamotte-neroli
- kosatec-kadidlo
- bylinkový koš
- tymian-citrón

Olej s geranií a levandulí
růžovo-čajovn. esence
letní svěžest
bolest z odloučení
procházka lesem
zimní den

 Péče o kojence 
Vysokou přírodní kvalitu našich dětských olejů poznáte podle typické
ořechové vůně ryzích přírodních olejů. Výrobky pro kojeneckou péči obsahují 
s ohledem na citlivou kojeneckou pokožku jen nízký podíl éterických olejů a 
Jsou tak optimální pro miminka.K denní péči o pokožku doporučujeme dopl-
nit jedním z našich pro pokožku šetrných hydrolátů, které neobsahují alkohol. 
Například růžový nebo levandulový hydrolát, Tak působí dětské oleje 
intenzivněji a pokožka obdrží stabilní vlhkou vrstvu, která kojeneckou 
pokožku chrání a pečuje o ní.
Dětská koupel
Dětský olej na
poškozenou pokožku
Dětský olej citl. pokožku
Dětský olej ošetřující

Dětský krém ošetřující
Brunův dětský masáž. olej
Sprchová, olejová koupel 
baby&dítě
Sprcha šampón baby&dítě

Levandulový hydrolát
Růžový hydrolát
Růžovo-čajovníkový hydr.
Plínkový balzám
Akutní olej z imortelky

  Osvěžující vůně a spreje na pokožku
Aromasměsi působí v závislosti na vůni buď jak osvěžení, oživení, uklidnění 
nebo váže pachy. Spreje na pokožku můžou chladit a aktivovat nebo pěstí cit-
livou pokožku a sliznici. Můžete je také použít jednoduše jako příjemně 
vonící parfém.  Jedno mají spreje na pokožku společné: jako příjemná péče o 
pokožku na základě hydrolátů  jsou ideální k oživení paží a nohou za horkých 
dnů nebo k celkovému osvěžení po masáži.  Většina sprejů obsahuje kromě 
éterických olejů jen hydroláty, a jen pár malé množství alkoholu. Přest jsou 
příznivé pro pokožku a zaručují optimální rozvinutí vůně

Alpská svěžest
Ovocný koš
Travnatý koš
Spray na ruce
Olej na koncentraci svěží

Bylinkový koš
hydrolat z myrty a cedru
Neroli-Ylang-hydrolát
Máta peprná-litsea-Hydrolat

vůně do místnosti kosatec 
kadidlo
Procházka lesem
Kadidlo citrón
Citrusový koš

 Nachlazení
Aromasměsi pro malé i velké jsou velice žádány k péči v době nachlazení:
k namazání hrudi nebo zad, k blahodárným zábalům, k vonným koupelím 
nebo k provonění místností.

Allgäu olej pro dýchání 
pro děti , pro dospělé
Sprchová, olejová koupel tymi-
an-myrtea
Sprcha šampón tymian-myrta
Andělikový balzám

Olej při nachlazení -
uvolňující a zahřívající
Utišovač bolesti krku
Olej z třezalky a levandule
koupel z levandule a citrónu
lej z levandule citronu

Vůně do místnosti - ty-
mián-citrón
Olej s tym. a andělikou
Olej s tymiánem a benzoe
Koupel s tym. a myrtou
Balzám s tymiánem, myrtou

  Mastné rostlinné oleje 
Naše mastné rostlinné oleje pocházejí z přírodního lisování a pokud možno
z kontrolovaného ekologického zemědělství. Tzn. jsou nejlepší čisté kvality.
Tímto způsobem je Vaše pokožka přirozeně ošetřena, navíc jsou jí přidány

Aloe vera v řepkovém. oleji
Olej z meruňkových jader
Arganový olej
Arnika v olivovém oleji
Baobabový olej
Olej z kaloby
Olej ze semen granátové-
ho jablka

Konopný olej
Olej z lískových oříšků
Třezalka v olivovém oleji
Jojobový olej
Mandlový olej
Pupalkový olej
Olivový olej
Měsíček v mandlovém o.

Rakytníkový olej
sezamový olej
Bambucké máslo bio
Bambucké máslo bio surové
Olej z vlašských ořechů
Olej z pšeničných klíčků
Olej z šípkové růže
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 Sport
Vtíráním aromatických výrobků můžete Vaše klouby a svaly před sportem
zahřát a po sportu podpořit regeneraci, nejlépe v kombinaci s vlhkými te-
plými zábaly. Tímto způsobem můžete ošetřit i postižená místa po 
pohmoždění, naražení, nebo vymknutí.

Alpská svěžest
Olej Allgäu
Kostivalová mast
Akutní sprej se smilem
Mast se smilem a kostivalem
Hydrolat ze smilu

Heřmánkovo-fenyklový o.
Kemptenský olej
Levandulovo-cypřišový olej
Masážní olej uklidňující,
zahřívající
Měsíčková mast

Růžovo-čajovníková es.
Sportoní olej
Olej z yzopu a smilu ital.
Hydrolát z máty peprné

 Tierpflege
Se správnou vůní zaženete nežádoucí »hosty« ze srsti Vašeho čtyřnožce.
Aromasměsi se hodí i na ošetření po zranění.

Sprchový šampón čajovník
Péče o srst s kokosem
Spray na srst

Hydrolát ze smilu
Růžovo-čajovníková es.
Hojivá koupel

Čajovníkový šampón
Čajovníkový hydrolát

 Těhotenství, porod, kojení
V citlivé životní fázi těhotenství a pro období kojení poskytují ryzí vonné
směsi cennou pomoc a podporu. Ať už v aromalampě, jako tělové nebo
masážní oleje, jako voňavá koupel, voňavý zábal nebo jako lahvička s
voňavkou nebo přírodní parfém - jsou mnohostranně použitelné a pomohou
Vám překonat v této době menší i větší těžkosti.

Těhotenství
Jiný stav
Olej na masáž hráze
Uvolňující koupel
Koupel na probuzení
Olej na probuzení
Balzám s vilínem a myrtou

Návrat domů 
Olej z mrkve a limetky
Tělový olej uvolňující
Olej na křížovou kost
Levandulovo-cypřišový olej

Olej se zázvorem a citró-
novou trávou
Olej kotrmelec
Olej proti stryjím
Toko-olej

Porod
Porodní koupel
Porodní vůně
Uvolňující olej

Porodní olej
Olej pro koncentraci
Růžová zahrada

Beze slov
Toko-olej
Ut-olej

Doba šestinedělí, kojení
Kostivalová mast
Bergamotte-Neroli
Masážní olej na prsa
Fenykl.-kmínový o. pro děti
Balzám s vilínem a myrtou
Heřmánkovo-fenyklový o.
Meduňkový balsám
Meduňkový hydrolat

Měsíčková mast
Olej a masážní olej z gerá-
nie a levandule
Růžový hydrolát
Růžovo-čajovníkový balsam
Růžovo-čajovníková esence
Růžovo-čajovníkový hydr.
Olej se šalvěje a cypřiše

Hojivá koupel
Olej na kojení
Olej na masáž břicha
šestinedělky
Olej ze smilu a yzopu

 Ochrana před sluncem
Chraňte Vaši pokožku dobře snesitelným způsobem před sluncem, ale
nezapomeňte, že přírodní ochrana před sluncem neposkytuje větší ochranný 
faktor než 4. Ošetřovací oleje a hydroláty uklidní pokožku po opalování.

Levandulový hydrolát
Meduňkový hydrolát
Masážní olej z geránie a
levandule

Růžový hydrolát
Růžovo-čajovníkový hydr.
Sluneční olej SPF 3-4
Olej po opalování intezivní

Olej po opalování
 Naše aromasměsi jsou bez konzervačních prostředků. Pro 

aromasměsi v tubách, které delší dobu nepoužíváte, doporučujeme cen-
timetr masti odstranit.
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Masážní oleje
Aromatické masážní oleje obsahují větší podíl éterických olejů než oleje 
tělové a měly by se používat jen na určité části těla nebo jen příležitostně k 
ošetření celého těla.

Olej Allgäu
Masážní olej na prsa
Fenyklovo-kmínový olej 
Kemptenský olej
Masážní olej kříž
Levandulovo-cypřišový 
olej, chladící

Masážní olej uvolňující
Masážní olej uklidňující
Masážní olej s vůní květů
Masážní olej čerstvý
Masážní olej čáp
Masážní olej s kořenitou
vůní

Masážní olej zahřívající
Masážní olej při cyklu
Masážní olej s růžovou 
geránií a levandulí

 Péče o ústa a rty
K péči o citlivé a poškozené rty se osvědčily především směsi s meduňkou;
jsou příjemné i při oparu. Aromasměsi s růžovou geránií, smilem a myrtou
doporučujeme jako přísadu k péči o dásně a ústní dutinu.

Balzám na rty
Péče o rty
Olej z myrty a geránie
Meduňkový hydrolat
Ústní olej Sanddorn

Ústní olej sv. Alžběta
Ústní sprej
Ústní sprej myrtový
Olejová kůra smil
Olejová kůra citrón

Olej z geránie a levandule
Růžovo-čajovníkový
hydrolát
Růžový hydrolát

 Přírodní parfém & Roll-on
Přírodní parfémy můžete použít, jak se Vám zachce, ale také v aromaterapii
a aromaléčbě. Kápněte pár kapek za ucho, na žíly zápěstí, do předloktí nebo
do podkolenní jamky. 

Allg. olej jižního větru fénu
Jiný stav
Olej z citronely a geránie
Pro dva
Pocit bezpečí
Uvolněnost
Větroplach

Návrat domů
Olej po hmyzím bodnutí
Olej pro koncentraci
Olej se zázvorem a citró-
novou trávou
Chytač lelků
Mandarínkové kouzlo

Vůně k motivaci
Růžová zahrada
Večerníček
Schlafmütze
Sprachlos 
Thymian-Benzoe-Öl
Trennungsschmerz

 Tělové a masážní oleje
Naše tělové a masážní oleje stejně jako emulze na ruce a tělo nejenže pěkně 
voní, ale i pěstí přirozeným způsobem. Nanášejte oleje na vlhkou pokožku 
nebo navlhčenou hydrolátem
Uvoněnost
Krém na ruce s bamb.
máslem
Emulze na ruce a tělo
Tělová emulse siam-vanilka
Tělová emulse šalvěj

Tělový olej andské slunce
Tělový olej uvolňující
Tělový olej zpevňující
Tělový olej harmonie
Tělový olej posilující
Tělový olej levendule

Ošetřující krém s Baobabem
Tělový olej na suchou pok.
Tělový olej z růže
Olej s levandulí a citrónem

 Tělové oleje pro ženy
Od puberty až do doby po přechodu - ženy najdou pro každou životní situa-
ci vhodnou aromasměs, která je doprovází a podporuje .

Masážní olej na prsa
Olej proti celulitidě
Uvoněnost
Krém k intimní péči
Sprej k intimní péči
Tělový olej v klimakteriu
- chladící
Tělový olej andské slunce
Tělový olej uvolňující

Tělový olej zpevňující
Tělový olej pro ženy
Tělový olej harmonie
Tělový olej posilující
Tělový olej levandulový
Tělový olej na suchou pok.
Masážní olej s vůní květů
Masážní olej čerstvý
Masážní olej čáp

Masáž. o. s kořenitou vůní
Masážní olej zahřívající
Menstruační olej
Tělový olej z růže
Masážní olej při cyklu
Neroli-Ylang-Hydrolat
Růžový hydrolat 

 Tělové oleje pro muže
Už i muži dávno zjistili, že můžou dělat mnoho dobrého pro pokožku.

Povzbuzující krém na nohy
Krém na obličej pro muže
Mytrový krém na obličej
Emulze na ruce a tělo
Kemptenský olej

Tělový olej pro muže
Tělový olej zpevňující
Mas. olej s kořenitou vůní
Myrtový hydrolát
Hydrolat s myrtou a cedrem

Hydrolat máta peprná cedr 
Voda po holení svěží
Voda po holení trpká
Cedrový šampón

 Nanášejte tělové a masážní oleje a emulze na vlhkou pokožku 
nebo navlhčenou hydrolátem. Můžete také dát olej a hydrolát v poměru 
2 :1 do dlaně a tuto směs nanést na pokožku.

 Měnte při péči o pokožku častěji aromasměsi nebo hydrolát, aby 
Vaše pokožka poznala i jiné vůně a zůstala aktivní.
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bergamot, grapefruit, neroli (sprej do místnosti: voda; etanol)
199,00 €/100 ml   Voňavý olej 11287364 5 ml 9,95 €
17,90 €/100 ml   sprej do místnosti 11287370 50 ml 8,95 €

Bruno’s Babymassageöl - Brunův dětský masážní olej 
ovocný, bylinný K harmonické dětské masáži
třezalka v olivovém oleji, měsíček v mandlovém oleji; slunečnicový olej; levandule, 
mandarinka
26,50 €/100 ml   01749591 30 ml 7,95 €

Brustmassageöl - Masážní olej na prsa čerstvý-travnatý, trpký-
bylinný Zpevňuje tvar prsou, použít až po odstavení, vhodný i na břicho jako 
kosmetické ošetření stryjí, pro dobu přechodu
mandlový, pupalkový, sezamový a jojobový olej, olej z pšeničných klíčků; andělika, 
grapefruit, myrta, palmarosa, geranie
35,00 €/100 ml   00173462 10 ml 3,50 €
23,80 €/100 ml   01749616 50 ml 11,90 €

Brustpflegecreme - Krém k péči o prsa uklidňující; neobsahuje 
éterické oleje K pravidelné péči o prsní bradavky v období kojení
aloe vera v řepkovém. oleji; sezamový olej; jojobový olej, včelí vosk, bambucké más-
lo; meduňkový a růžový hydrolát;
72,22 €/100 ml    06764715 9 ml 6,50 €

C

Calophyllum-inophyllum-Öl - Olej z kaloby
39,75 €/100 ml    03332843 20 ml 7,95 €

Cellulite-Bad- Koupel proti celulitidě aromatická, dřevnatá                  
Pročišťuje, prokrvuje, nevhodný při citrusové alergii
Koupelová sůl: sůl mrtvého moře; jojobový olej; Olejová koupel: biologicky odbourat. 
základ); sezamový olej; pomeranč, jalovec, citrón, cypřiš;
6,95 €/100 ml   Koupelová sůl  00173479 100 ml 6,95 €
5,18 €/100 ml   Koupelová sůl  01749639 250 ml 12,95 €
7,95 €/100 ml   Novinka  Olejová koupel  13721356 100 ml 7,95 €
5,58 €/100 ml   Novinka  Olejová koupel  13717225 250 ml 13,95 €

Cellulite-Öl - Olej proti celulitidě čerstvý, dřevnatý      intenzivně 
vmasírovat, případně použít jako obklad
aloe vera v řepkovém. oleji; pupalkový olej, olej z pšeničných klíčků; extrakt z 
břečťanu popínavého, pomeranč, palmarosa, cypřiš;
25,00 €/100 ml   00173485 10 ml 2,50 €
10,95 €/100 ml   01749645 100 ml 10,95 €

sůl mrtvého moře; jojobový olej; mandarinka, růže, santalová dřevo, vanilka
6,50 €/100 ml  Koupelová sůl 00170860 100 ml 6,50 €
5,00 €/100 ml  Koupelová sůl 04013560 250 ml 12,50 €

Baby-Kinderduschgel siehe Seite 20, Dusch & Šampón Baby & Kind

Babyöl angegr.Haut - Dětský olej na poškoz. pokožku lehce trp-
ký, bylinný  Olej na podrážděnou a poškozenou pokožku, požitek pro 
dospělé v naročných životních situacích
měsíček v mandlovém oleji; pupalkový a slunečnicový olej; římský heřmánek, růže 
23,00 €/100 ml    00170877 10 ml 2,30 €
15,00 €/100 ml    01749510 50 ml 7,50 €
12,50 €/100 ml    01749527 100 ml 12,50 €

Babyöl emp. Haut - Dětský olej na citlivou pokožku jemně 
růžový                Nejen děti milují vůni růží. Olej k dennímu ošetření celého 
těla a k masážím, určen též pro starší lidi vyžadující péči
olej z meruňkových jader, mandlový, pupalkový sezamový olej; jojobový olej; růže
25,00 €/100 ml    00171463 10 ml 2,50 €
19,00 €/100 ml    01749533 50 ml 9,50 €
14,80 €/100 ml    01749556 100 ml 14,80 €

Babyöl pflegend - Dětský olej ošetřující sladký, vanilkový 
I větší děti milují masáž; k ošetření celého těla a k masážím, pokud nevadí, že 
voní sladce
měsíček v mandlovém oleji; pupalkový, sezamový olej; jojobový olej; med, vanilka 
25,00 €/100 ml    00171517 10 ml 2,50 €
18,40 €/100 ml    01749562 50 ml 9,20 €
14,40 €/100 ml    01749579 100 ml 14,40 €

Baby-Pflegecreme- Dětský ošetřující krém jemně růžový
k ošetření citlivé dětské pokožky
aloe vera v řepkovém oleji; sezamový olej; jojobový olej, včelí vosk, bambucké más-
lo, lanolín, růže; růžový hydrolat
39,67 €/100 ml    04013608 15 ml 5,95 €
18,50 €/100 ml    06940709 70 ml 12,95 €

Baobaböl - Baobabový olej
15,00 €/100 ml   10047586 50 ml 7,50 €

Beinwellsalbe - Kostivalová mast uklidňující; neobsahuje étherické
oleje                      Osvědčená u šestinedělek nebo k ošetření citlivých míst, 
od novorozeňat až do vyššího věku
třezalka v olivovém oleji, měsíček v mandlovém oleji; včelí vosk, bambucké máslo,
lanolín; kostivalová* a propolisová tinktura / *bez PA
55,00 €/100 ml     01911241 9 ml 4,95 €
43,33 €/100 ml     04014252 15 ml 6,50 €
29,83 €/100 ml     01749585 30 ml 8,95 €
15,79 €/100 ml     06940715 120 ml 18,95 €

Bergamotte-Neroli · ovocný-čerstvý, lehce květnatý
Vůně pro každý věk, která vnese slunce do duše

Original-Stadelmann®-Aromasměsi – A • B

19,00 €/100 ml   Sprej na pokožku 10743067 50 ml 9,50 €

Andensonne - Andské slunce citrónový, bylinný, čistící
čerstvá a povzbuzující vůně, která přináší jasnost, radost ze života a koncentraci
sporýš lékařský, eukalyptus, grapefruit, limetka, myrta, kadidlo, cedr
170,00 €/100 ml     Voňavý olej 04950589 5 ml 8,50 €

Andere Umstände - Jiný stav· čerstvý, zemitý
příjemný v těhotenství a na cestách
Přírodní parfém v jojobovém oleji; kajeput, citronová tráva, limetka, neroli, pomeranč, 
rozmarýn, santalová dřevo
399,00 €/100 ml  Voňavý olej 01749504 5 ml 19,95 €
84,50 €/100 ml  Přírodní parfém 05459163 10 ml 8,45 €
90,00 €/100 ml  Přírodní parfém Roll-on 11303399 10 ml 9,00 €

Aprikosenkernöl - Olej z meruňkových jader
15,00 €/100 ml    07309982 50 ml  7,50 €

Arganöl - Arganový olej
19,00 €/100 ml    10047563  50 ml  9,50 €

Arnika v olivovém oleji
13,00 €/100 ml    06941146  50 ml  6,50 €

B

Babybad - Dětská koupel jemně růžová, vanilková
Uvolňující a vyrovnávající, ideální v kombinaci s našimi dětskými oleji, i pro
dospělé požitek

Alpenfrische - Alpská svěžest mátový-čerstvý, bylinný 
chladivý a osvěžující po sportu, za horkých dnů, vtírání aktivuje dýchaníg
aloe vera v řepkovém. oleji; hydrolát z máty peprné; etanol; eukalyptus, borovice 
kleč, máta peprná, rozmarýn;
24,33 €/100 ml   Sprej na pokožku 10743050 30 ml 7,30 €

 Krémy a masti s bambuckým máslem
V našich přírodních mastičkách může obsažené bambucké máslo
při teplotních výkyvech vézt k tvorbě tzv. aglomerátů. Tato malá zrníčka
se ale na teplé pokožce okamžitě zase rozpustí.

 osvědčené v péči o těhotné, příp. konzultovat
 osvědčeno v péči o nemocné a starší osoby
  u kojencu od 6 měsćů použít velice šetrně nebo zředit

 nepoužívejte, pokud se právě léčíte homeopatiky

 při hypertonii a epilepsii používejte jen po konzultaci
 neužívejte při intenzivním slunečním záření
 nepoužívat v těhotenství, nepoužívat jako přísadu do koupele

Symboly  

A

Allg. Atemöl für Erw. - Allgäuský olej k dýchání pro dosp.·
bylinný, čerstvý- příjemná péče o záda, umožní se zhluboka nadechnout
jojobový olej, oman pravý, kajeput, kafrovník lékařský, borovice limba
35,00 €/100 ml    11678254 10 ml 3,50 €
21,90 €/100 ml    11678260 50 ml 10,95 €

Allgäuer Atemöl f. Kinder - Allgäuský olej k dýchání pro děti
bylinný, čerstvý- příjemná péče o záda, umožní se zhluboka nadechnout
jojobový olej, oman pravý, kajeput, kafrovník lékařský, borovice limba
29,50 €/100 ml   11678225 10 ml 2,95 €
19,90 €/100 ml   11678248 50 ml 9,95 €

Allgäuer-Föhn-Öl - Allgäuský olej jižního větru fénu       
bylinný, mátový, kořenitý
Při přecitlivosti na počasí nanést na spánky a zátylek.
Sesamový olej; jojobový olej, levandule, myrta, máta peprná;
59,00 €/100 ml    Přírodní parfém 02201180 5 ml 2,95 €
31,67 €/100 ml    Přírodní parfém 04013525 30 ml 9,50 €
65,00 €/100 ml    Přírodní parfém Roll-on 11657950 10 ml 6,50 €

Allgäuer-Öl - Olej Allgäu intensivně bylinný
Chladící a uklidňující masážní olej na namožené svaly
Calophyllum inophyllum, třezalka v olivovém oleji, sezamový olej; jojobový olej; kaje-
put, smil ital., borovice kleč, levandule, bílá jedle
29,50 €/100 ml    00170854 10 ml 2,95 €
21,10 €/100 ml    04013531 50 ml 10,55 €
16,90 €/100 ml    04013548 100 ml 16,90 €

Aloe-Vera in Rapsöl Aloe vera v řepkovém. oleji
11,00 €/100 ml    07309864 50 ml 5,50 €



14 15D

Sprchová & Olejová koupel růže · růžová, květnatá
smyslně vyrovnávající, pro milovníky růže
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; růže, geranie
7,95 €/100 ml   13717751 100 ml 7,95 €
5,98 €/100 ml   13717768 250 ml 14,95 €
4,99 €/100 ml   13717774 500 ml 24,95 €

Sprchová & Olejová koupel smyslná · ženská, sladká 
smyslná a uvolňující
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; turač,, grapefruit, kafrovník lékařský, 
Jasmin, linaloe, mandarine, růže, santalové dřevo, Ylang-Ylang
7,55 €/100 ml    13717538 100 ml 7,55 €
5,18 €/100 ml    13717550 250 ml 12,95 €
3,99 €/100 ml    13717567 500 ml 19,95 €

Sprchová & Olejová koupel Tymian-Myrta ·intenzivně bylinná 
příjemná v době nachlazení
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; myrta, šalvěj, tymián, Ysop, borovice 
limba
6,95 €/100 ml     13717952 100 ml 6,95 €
4,78 €/100 ml     13717969 250 ml 11,95 €
3,99 €/100 ml     13717975 500 ml 19,95 €

Sprcha & Šampón oživující · intenzivně bylinná
příjemná, i na oteklé nohy
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; jojobový olej; andělika, limetka, 
rozmarín, jalovec
6,95 €/100 ml     13717840 100 ml 6,95 €
4,78 €/100 ml     13717857 250 ml 11,95 €
3,99 €/100 ml     13717863 500 ml 19,95 €

Sprcha & Šampón Baby & děti  · jemně sametový
vhodný i pro dospělé a osoby vyžadující péči
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; jojobový olej; mandarinka, růže, santa-
lové dřevo, vanilka;
6,50 €/100 ml   13717194 100 ml 6,50 €
4,78 €/100 ml   13717202 250 ml 11,95 €
3,79 €/100 ml   13717219 500 ml 18,95 €

Sprcha & Šampón Cistrósa · bylinná, trpká  k péči citlivé pokožky
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; jojobový olej; cist, smil ital., levandule, 
neroli
6,95 €/100 ml     13717277 100 ml 6,95 €
4,38 €/100 ml     13717283 250 ml 10,95 €
3,79 €/100 ml     13717314 500 ml 18,95 €

Sprcha & Šampón uvolňující · bylinná, květnatá 
při denním stresu a neklidu; osvědčená během těhotenství a porodubiologicky 
odbourat. základ; sezamový olej; jojobový olej; heřmánek římský., levandule, man-
darine, geranie, santalové dřevo, cedr

biologicky odbourat. základ; sezamový olej; cist, smil ital., levandule, neroli
6,95 €/100 ml     13717231 100 ml 6,95 €
4,78 €/100 ml     13717248 250 ml 11,95 €
3,99 €/100 ml     13717260 500 ml 19,95 €

Sprchová & Olejová koupel uvolňující · bylinná, květnatá  
při denním stresu a neklidu; osvědčená během těhotenství a porodu
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; heřmánek římský., levandule, mandari-
ne, geranie, santalové dřevo, cedr
6,95 €/100 ml      13717610 100 ml 6,95 €
4,78 €/100 ml      13717627 250 ml 11,95 €
3,99 €/100 ml      13717633 500 ml 19,95 € 

Sprchová & Olejová koupel rodinná · einhüllend, krautig, sam-
tig  
zum Entspannen und Verwöhnen
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; heřmánek římský, tonka, vanillka
6,95 €/100 ml   13717685 100 ml 6,95 €
4,78 €/100 ml   13717691 250 ml 11,95 €
3,99 €/100 ml   13717716 500 ml 19,95 €

Sprchová & Olejová koupel grapefruit · ovocná-čerstvá 
osvěžující, oživující
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; douglaska, grapefruit, limetka, litsea;
7,95 €/100 ml   13717320 100 ml 7,95 €
4,78 €/100 ml   13717337 250 ml 11,95 €
3,99 €/100 ml   13717343 500 ml 19,95 €

Sprchová & Olejová koupel Levandule-citrón· bylinná-levan-
dulová        uklidňující a lehce oživující; podporující a příjemná při horečce; jako 
přísada k chladícím zábalům
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; levandule, kafrovník lékařský, citrón
6,95 €/100 ml    13717722 100 ml 6,95 €
4,78 €/100 ml    13717739 250 ml 11,95 €
3,79 €/100 ml   13717745 500 ml 18,95 €

Sprchová& Olejová koupel Litsea · travnatá-ovocná
osvěžující, ošetřující
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; citronela, litsea, pomeranč, santalová 
dřevo, cedr;
7,95 €/100 ml   13717395 100 ml 7,95 €
5,18 €/100 ml   13717403 250 ml 12,95 €
3,99 €/100 ml   13717426 500 ml 19,95 €

Sprchová & Olejová koupel Palmarosa · travnatá, čerstvá
osvěžující, vyrovnávající
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; pomeranč, palmarosa, santalová dřevo,
cedr
7,95 €/100 ml   13717461 100 ml 7,95 €
5,18 €/100 ml   13717478 250 ml 12,95 €
3,99 €/100 ml   13717484 500 ml 19,95 €

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Original-Stadelmann®-Aromasměsi – C • D

sprej, emulsion: aloe vera v řepkovém., meduňkový a růžový hydrolát; 
citronella, eukalyptus citriodora, citronová tráva, geranie, cedr

sprej do místnosti: citronela, eukalyptus citriodora,, citronová tráva, geranie, cedr, 
meduňkový a růžový hydrolát; etanol;
73,00 €/100 ml  Přírodní parfém 06941152 10 ml 7,30 €
76,50 €/100 ml  Přírodní parfém Roll-on 11303407 10 ml 7,65 €
18,40 €/100 ml  emulze ve spreji 06940738 50 ml 9,20 €
20,50 €/100 ml  sprej do místnosti 10743073 50 ml 10,25 €

D

Dammmassageöl - Olej na masáž hráze jemně květinový
k přípravě a ochraně hráze, k ošetření hráze po porodu
třezalka v olivovém oleji; pupalkový olej, olej z pšeničných klíčků; muškátová šalvěj, 
růže
59,00 €/100 ml    02201381 5 ml 2,95 €
34,75 €/100 ml    01749705 20 ml 6,95 €
20,85 €/100 ml   Klinikpackung  01749711 200 ml 41,70 €

 Sprchová & olejová koupel – Sprcha & Šampón
• Sprcha & Šampón – naše 3-v-1-výrobky poskytují voňavě 

příjemnou sprchu, mytí vlasů nebo koupel.
• Sprchová & olejová koupel obsahuje vysokohodnotný sezamový 

olej a Vaše pokožka je po sprše nebo koupeli sametově měkká. 
Vysušené vlasy se lesknou, jsou hedvábně měkké a nechají se dobře 
česat. Ve dnech po mytí vlasů doporučujeme náš vlasový vosk s citro-
nelu a kokosem 

• Po koupeli nebo sprše udělá Vaší pokožce dobře, když ji ošetříte 
naším tělovým olejem nebo emulsí

• Ať sprchová & olejová koupel nebo sprcha & Šampón: hodí se i jako 
tekuté mýdlo

Sprchová & Olejová koupel Baby & děti · jemně sametová  
i pro dospělé a osoby, vyžadující péči
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; mandarinka, růže, santalové dřevo, va-
nilka
6,50 €/100 ml   13717165 100 ml 6,50 €
4,78 €/100 ml   13717171 250 ml 11,95 €
3,79 €/100 ml   13717188 500 ml 18,95 €

Sprchová & Olejová koupel květinová · intensivně květinová, 
mit Mandelnote    smyslný požitek pro dospělé
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; Jasmin, růže, santalové dřevo Tonka-
bohne, Ylang-Ylang
7,95 €/100 ml     13718012 100 ml 7,95 €
5,58 €/100 ml     13718029 250 ml 13,95 €
4,39 €/100 ml     13718035 500 ml 21,95 €

Sprchová & Olejová koupel cistrose · bylinná, trpká  
k péči citlivé pokožky

Cistrosenbad - Koupel s cistem bylinná, trpká
Sůl mrtvého moře; jojobový olej;; cist, smil ital., levandule, neroli
6,95 €/100 ml   Koupelová sůl  00173491 100 ml 6,95 €
5,18 €/100 ml   Koupelová sůl  01749651 250 ml 12,95 €

Cistrosencreme - Krém s cistem pro děti i dospělé bylinný, 
trpký                       alternativa k oleji
alternativ oder im Wechsel mit Cistrosen-Körperöl
baobabový a pupalkový olej; lanolín; sůl mrtvého moře; růžový hydrolát; cist, smil 
ital., levandule, manuka
55,00 €/100 ml    01911287 9 ml 4,95 €
29,83 €/100 ml    01749668 30 ml 8,95 €
18,29 €/100 ml    06940721 120 ml 21,95 €

Cistrosen-Körperöl für Erw. - Olej s cistem pro dospělé 
trpký                   baobabový a pupalkový olej; cist, smil ital., levandule, manuka
36,00 €/100 ml   04998538 10 ml 3,60 €
27,90 €/100 ml   01749680 50 ml 13,95 €
21,95 €/100 ml   04014312 100 ml 21,95 €

Cistrosen-Körperöl für Kinder - Olej s cistem pro děti 
trpký                       baobabový a pupalkový olej; cist, smil ital., levandule, manu-
ka
29,00 €/100 ml   04998521 10 ml 2,90 €
19,90 €/100 ml   01749697 50 ml 9,95 €
15,95 €/100 ml   04014335 100 ml 15,95 €

Citronella-Kokos-Haarwachs - · Vosk na vlasy s citronelou
a kokosem typický kokos s citrónovou svěžestí
svěže vonící péče na vlasy pro milovníky kokosu; suché vlasy získají lesk a vi-
talitu; šetrně vpracovat do vlhkých nebo suchých vlasů
kokosový olej; včelí vosk; Citronella, Litsea
49,75 €/100 ml   13724952 20 ml 9,95 €

Citronella-Kokos-Hautbalsam - Balzám na pokožku s cit-
ronelou a kokosem typický kokos s citrónovou svěžestí 
příjemná péče o pokožku pro milovníky kokosu; k ochraně pokožky, k
zabránění podráždění po štípancích
kokosový olej; včelí vosk; Citronella, Litsea, Palmarosa
36,50 €/100 ml   12471118 30 ml 10,95 €
19,93 €/100 ml   13724946 70 ml 13,95 €

Citronela-Rosengeranie-Öl - Olej s citronelou a geránií  
čerstvý, silně bylinný, travnatý k ochraně pokožky, aby se zabránilo 
zčervenání po štípancích (nepoužívat v oblasti očí)
Přírodní parfém: jojobový olej; citronela, citronová tráva, geranie, cedr

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

 Ideální je používat aromasměsi s kokosovým voskem v pokojové 
teplotě. Byla směs skladována v chladu, obdrží v pokojové teplotě rychle 
příjemnou konzistenci.
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19,00 €/100 ml    03848943 50 ml 9,50 €
15,85 €/100 ml    03848966 100 ml 15,85 €

Fenchel-Küm.-Öl für Ki -Fenyklovo-kmínový olej pro děti 
kořenitý k příjemné masáži břicha ve směru hodinových ručiček
mandlový a pupalkový olej; anýz, fenykl, koriandr, indický kmín;
25,00 €/100 ml    00192318 10 ml 2,50 €
17,00 €/100 ml    01749800 50 ml 8,50 €
13,70 €/100 ml    02201576 100 ml 13,70 €

Frauen-Granatapfelöl - Ženský olej z granátového jablka
jemně květinový, ořechový příjemný, ošetřující při suché intimní oblasti, 
ideální v kombinaci s růžovým hydrolátem
olej z granátového jablka, pupalkový a slunečnicový olej; kafrovník lékařský, 
heřmánek, linaloeholz, růže, santalová dřevo;
90,00 €/100 ml    09235816 5 ml 4,50 €
59,75 €/100 ml    09235822 20 ml 11,95 €

Früchtekorb - Ovocný koš · ovocný
grapefruit, citronová tráva, limetka, mandarinka, pomeranč, citrón (sprej na

pokožku: neroli-, růžový hydrolát; etanol)
139,00 €/100 ml   Voňavý olej 04013666 5 ml 6,95 €
17,90 €/100 ml   Sprej na pokožku 10743179 50 ml 8,95 €

Für Zwei - Pro dva květinový, smyslný smyslné pokušení pro dva
Přírodní parfém v jojobovém oleji; zázvor, jasmín, koriandr, muškátová šalvěj, nero-
li, geranie, santalová dřevo, Ylang-Ylang
299,00 €/100 ml  Voňavý olej  01913085 5 ml 14,95 €
73,00 €/100 ml  Přírodní parfém  01331822 10 ml 7,30 €
79,00 €/100 ml  Přírodní parfém Roll-on  11303413 10 ml 7,90 €

Fußbad ausgleichend - Koupel na nohy vyrovnánající 
bylinná, jasná   Uvolňující ošetření nohou po namáhajícím dni, ideální 
především večer
Koupelová sůl: Sůl mrtvého moře; jojobový olej. Olejová koupel: biologicky odbourat. 
základ; sezamový olej; andělika, sturač, levandule, manuka, meduňka, neroli, 
7,95 €/100 ml   Koupelová sůl 02199000 100 ml 7,95 €
5,58 €/100 ml   Koupelová sůl 02199075 250 ml 13,95 €
7,95 €/100 ml      Olejová koupel  13718070 100 ml 7,95 €
5,58 €/100 ml       Olejová koupel  13718087 250 ml 13,95 €

Fußbad kühlend - Koupel na nohy chladící povzbuzující, jasná 
oživující ošetření nohou za horkých dnů, vhodné obzvlášť pro diabetiky a na 
silně se potící nohy
Koupelová sůl: Sůl mrtvého moře; jojobový olej. Olejová koupel: biologicky odbourat. 
základ; sezamový olej; levandule, palmarosa, máta peprná, rozmarýn, tymián 
7,65 €/100 ml  Koupelová sůl 02198615 100 ml 7,65 €
5,58 €/100 ml  Koupelová sůl 02198756 250 ml 13,95 €
7,65 €/100 ml    Olejová koupel  13718101 100 ml 7,65 €
5,58 €/100 ml    Olejová koupel  13718118 250 ml 13,95 €

sturač, grapefruit, kafrovník lékařský, jasmín, linaloe, mandarinka, růže, santalová 
dřevo, Ylang-Ylang (sprej do místnosti: neroli-, růžový hydrolát; etanol)
188,00 €/100 ml   ryzí ét. olejová směs  01749740 5 ml 9,40 €
19,50 €/100 ml   sprej do místnosti  10743110 50 ml 9,75 €

Entspannungsbad - Uvolňující koupel bylinná, květinová
při každodenním stresu a neklidu; před a během porodu
Sůl mrtvého moře; jojobový olej; římský heřmánek, levandule, mandarinka, geranie, 
santalová dřevo, cedr 
7,50 €/100 ml    Koupelová sůl  00180769 100 ml 7,50 €
5,40 €/100 ml    Koupelová sůl  01749763 250 ml 13,50 €

Erkältungsöl befreiend - Olej při nachlazení – uvolňující ·   
intensivní, čerstvá                            vhodný pro mladistvé a dospělé
oman pravý, myrta, niaouli, šalvěj, tymián, Ysop, borovice limba (sprej: myrtový,

růžový hydrolát; etanol)
150,00 €/100 ml  Voňavý olej 01749786 5 ml 7,50 €
19,00 €/100 ml  sprej do místnosti 10743127 50 ml 9,50 €

Erkältungsöl wärmend- Olej při nachlazení zahřívající · 
uklidňující;                         zahřívající pro kojence a těhotné
sturač, kafrovník lékařský, levandule, levandulová šalvěj, linaloe, meduňka,, Ravint-
sara, šalvěj, tymián (sprej: myrtový, růžový hydrolát; etanol)
159,00 €/100 ml    Voňavý olej  01749792 5 ml 7,95 €
19,90 €/100 ml    sprej do místnosti  10743156 50 ml 9,95 €

F

Familienbad - Rodinná koupel útulná, bylinná, sametová
k uvolnění, hýčkání
Sůl mrtvého moře; jojobový olej; římský heřmánek, silovoň (tonka), vanilka
6,95 €/100 ml  Koupelová sůl 00183271 100 ml 6,95 €
5,18 €/100 ml  Koupelová sůl 04013778 250 ml 12,95 €

Fellpflege Kokoswachs- Kokosový vosk k péči o srst typický
kokos s jemnou citrusovou vůní
Kokosová vůně odpuzuje některou havět; k ochraně srsti domácích zvířat, k
zabránění podráždění po štípancích
kokosový olej, včelí vosk; citronela, manuka
42,50 €/100 ml   13724923 20 ml 8,50 €

Fellpflegespray - Sprej k péči o srst jasný, bylinný
Vyžene havěť a odpuzuje ji od zvířecí srsti, nastříkat na srst a vyčesat
meduňkový a růžový hydrolát; etanol; citronela, levandule, manuka;
19,90 €/100 ml  Pumpspray 10743162 50 ml 9,95 €

Fenchel-Kü.-Öl für Erw. - Fenyklovo-kmínový olej pro dosp. 
kořenitý k příjemné masáži břicha ve směru hodinových ručiček
mandlovýa pupalkový olej; anýz, fenykl, koriandr, indický kmín, libeček;
29,00 €/100 ml    00197563 10 ml 2,90 €
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6,95 €/100 ml    13717573 100 ml 6,95 €
4,78 €/100 ml    13717596 250 ml 11,95 €
3,79 €/100 ml    13717604 500 ml 18,95 €

Sprcha & Šampón Čajovník · intenzivně bylinný
čistící a vyjasňující, ideální k péči o zvířata
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; jojobový olej; levendule, manuka, gera-
nie, čajovník
6,95 €/100 ml    13717917 100 ml 6,95 €
4,78 €/100 ml    13717923 250 ml 11,95 €
3,79 €/100 ml    13717946 500 ml 18,95 €

Sprcha & Šampón Tymian-Myrta · intenzivně bylinná 
příjemná v době nachlazení
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; Jojobachwachs; myrta, šalvěj, tymián, 
Ysop, borovice limba
6,95 €/100 ml     13717981 100 ml 6,95 €
4,78 €/100 ml     13717998 250 ml 11,95 €
3,99 €/100 ml     13718006 500 ml 19,95 €

Sprcha & Šampón Cedr · dřevnatý, čerstvý
na přecitlivělou pokožku hlavy, ideální doplněk k vlasovému oleji cedr
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; jojobový olej; levendule, palmarosa, pos-
marin, cedr
6,95 €/100 ml    13718041 100 ml 6,95 €
4,78 €/100 ml    13718058 250 ml 11,95 €
3,79 €/100 ml    13718064 500 ml 18,95 €

E

Eisenkraut Anden 10 % - Verbena andská 10 % · zitrónová,
jemně bylinná                    jojobový olej; verbena
105,00 €/100 ml   04014737 10 ml 10,50 €

Engelwurzbalsam - Andělikový balzám intensivně bylinný, ze-
mitý    ošetří citlivý nos při rýmě; vetřete zevně na strany nosu

třezalka v olivovém oleji; včelí vosk, lanolín; andělika, majoránka, tymián 
61,11 €/100 ml     01911318 9 ml 5,50 €
50,00 €/100 ml     01749734 15 ml 7,50 €

Entbindungsbad - Porodní koupel· ženská, sladká
uvolňující koupel se smyslnou vůní
Sůl mrtvého moře; jojobový olej; sturač, grapefruit, kafrovník lékařský, jasmín, li-
naloe, mandarinka, růže, růžové dřevo, santalová dřevo, Ylang-Ylang;
7,55 €/100 ml   Koupelová sůl 05458985 100 ml 7,55 €
5,64 €/100 ml   Koupelová sůl 05459051 250 ml 14,10 €

Entbindungsduft - Porodní vůně ženská, sladká
Uklidňující směs pro přípravu na porod a do porodní místnosti; pěkná, har-
monizující, smyslná vůně

6,95 €/100 ml      13717656 100 ml 6,95 €
4,78 €/100 ml      13717662 250 ml 11,95 €
3,99 €/100 ml      13717679 500 ml 19,95 €

Sprcha & Šampón Grapefruit · ovocná-čerstvá
osvěžující, oživující
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; jojobový olej; douglaska, grapefruit, li-
metka, litsea;
7,95 €/100 ml   13717366 100 ml 7,95 €
4,78 €/100 ml   13717372 250 ml 11,95 €
3,99 €/100 ml   13717389 500 ml 19,95 €
bisher Duschgel Grapefruit

Sprcha & Šampón Litsea · travnatá-ovocná
osvěžující, ošetřující
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; jojobový olej; citronela, litsea, pomeranč, 
santalová dřevo, cedr
7,95 €/100 ml   13717432 100 ml 7,95 €
5,18 €/100 ml   13717449 250 ml 12,95 €
3,99 €/100 ml   13717455 500 ml 19,95 € 
bisher Duschgel Litsea

Sprcha & Šampón Palmarosa · travnatá, čerstvá 
erfrischend, ausgleichend
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; jojobový olej; pomeranč, palmarosa, 
santalová dřevo, cedr
7,95 €/100 ml   13717509 100 ml 7,95 €
5,18 €/100 ml   13717515 250 ml 12,95 €
3,99 €/100 ml   13717521 500 ml 19,95 €
bisher Duschgel Palmarosa

Sprcha & Šampón růže · růžová, květnatá
smyslně vyrovnávající, pro milovníky růže
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; jojobový olej; růže, geranie
7,95 €/100 ml   13717805 100 ml 7,95 €
5,98 €/100 ml   13717811 250 ml 14,95 €
4,99 €/100 ml   13717828 500 ml 24,95 €

Sprcha & Šampón santalové dřevo · bylinna příjemná, 
uklidňující, k péči po prochladnutí
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; jojobový olej; Bergamot, levandule, růže, 
santalové dřevo, Schafgarbe
7,95 €/100 ml     13717886 100 ml 7,95 €
4,78 €/100 ml     13717892 250 ml 11,95 €
3,99 €/100 ml     13717900 500 ml 19,95 €

Sprcha & Šampón smyslná · ženská, sladká    smyslná a uvolňující
biologicky odbourat. základ; sezamový olej; jojobový olej;Benzoe Siam, grapefruit, 
Ho-Holz, Jasmin, linaloe, mandarine, růže, santalové dřevo, Ylang-Ylang

Novinka
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Sůl mrtvého moře; jojobový olej; levandule, meduňka, tymián
11,90 €/100 ml    01911146 50 ml 5,95 €
8,95 €/100 ml    06941028 100 ml 8,95 €

Hamamelis-Myrte-Bals. Balzám s vilínem virgin. a myrtou ·
intensivně bylinný             Stahuje při městnání v cévách;
má pročišťující účinky, vhodný k ošetření vnějších hemoroidů
třezalka v olivovém oleji; bambucké máslo, lanolín; sůl mrtvého moře; levandule, 
myrta, cypřiš; hydrolát z vilínu virginského; 
47,67 €/100 ml     01749875 15 ml 7,15 €
34,17 €/100 ml     04014341 30 ml 10,25 €

Handpflege mit Sheabutter - Péče na ruce s bamb.máslem
čerstvá, uklidňující hodnotný krém na ruce, k péči poškozené a hrubé pokožky 
aloe vera vřepkovém. oleji; sezamový olej; včelí vosk, jojobový olej, bambucké 
máslo;meduňkový a růžový hydrolát; sturač, sporýš lékařský Anden, litsea;
25,00 €/100 ml   06940804 30 ml 7,50 €
15,64 €/100 ml   06940810 70 ml 10,95 €

Handspray - Sprej na ruce · citrónový-čerstvý
po mytí rukou; osvěžující a oživující
růžový hydrolát; etanol; andělika, kajeput, citrón;
19,80 €/100 ml    Sprej na pokožku  09235785 50 ml 9,90 €

Hand- und Körperemulsion - Emulze na ruce a 
tělo · citrusově čerstvá pěstí pokožku celé rodiny od hlavy až po paty. 
Ideální je, nanést emulzi na pokožku vlhkou nebo navlhčenou hydrolátem
aloe vera v řepkovém. oleji;, rakytníkový olej,*, slunečnicový olej; bambucké máslo, 
lanolín; neroli-, růžový hydrolát;;  smil ital., citronová tráva, mandarinka, silovoň (ton-
ka) (*rakytníkový olej může zbarvit prádlo) 
8,50 €/100 ml    07309002 100 ml 8,50 €
5,48 €/100 ml    13718153 200 ml 10,95 €

Hanföl - Konopný olej
14,75 €/100 ml   09933035 20 ml 2,95 €

Hans guck in die Luft - Chytač lelků · ovocný-čerstvý
motivující vůně pro domácí úkoly, do školní třídy, do kanceláře a na cesty
Přírodní parfém v jojobovém oleji; kafrovník lékařský, linaloe, litsea, mandarinka, 
meduňka, (sprej do místnosti meduňkový a růžový hydrolát; etanol.
173,00 €/100 ml  Voňavý olej  04013821 5 ml 8,65 €
21,70 €/100 ml  sprej do místnosti bez meduňky  10743191 50 ml 10,85 €
75,00 €/100 ml  Přírodní parfém  05459200 10 ml 7,50 €
79,50 €/100 ml  Přírodní parfém Roll-on  11303488 10 ml 7,95 €

Haselnussöl - Olej z lískových oříšků
13,00 €/100 ml   07309999 50 ml 6,50 €

Heimkommen - Návrat domů · ovocný-sladký, uklidňující, ženský

K uvolnění, odreagování a k dobré pohodě
Přírodní parfém v jojobovém oleji; pomeranč, santalová dřevo, silovoň (tonka), Ylang-
Ylang
139,00 €/100 ml    Voňavý olej  01846383 5 ml 6,95 €
59,50 €/100 ml    Přírodní parfém  05459217 10 ml 5,95 €
65,00 €/100 ml    Přírodní parfém Roll-on  11303494 10 ml 6,50 €

I

 Směsi se smilem italským 
Směsi se smilem italským jsou vhodné k péči o náročnou pokožku (např.
při odřeninách či škrábnutí), podporují hojení při modřinách a chrání
podrážděnou pokožku - neměly by chybět v žádné domácí lékárničce.

Immortelle 10 % - Smil 10 % · sladký-trpký, lechce dřevnatý
jojobový olej; smil
99,50 €/100 ml   06940974 10 ml 9,95 €

Immortelle-Akut-Spray - Akutní sprej se smilem italským
trpký-levandulový
sprej, který by měl být pořád na dosah, ať na cestách nebo doma
levandulový, růžový, smilový hydrolát; smil ital., levandule;
23,17 €/100 ml    Sprej na pokožku  10743216 30 ml 6,95 €

Immortelle-Beinwell-Salbe - Mast se smilem it. a kostivalem
lehce bylinná, uklidňující             pomáhá při modřinách a sportu
třezalka v olivovém oleji, měsíček v mandl. oleji; včelí vosk, bambucké máslo, lanolín; 
kostivalová tinktura bez pyrrolizidinalkaloidů; smil ital., levandule, palmarosa;
55,00 €/100 ml     07571668 9 ml 4,95 €
28,33 €/100 ml     06940833 30 ml 8,50 €
15,79 €/100 ml     06940862 120 ml 18,95 €

Immortellenhydrolat - Smilový hydrolát · trpký-bylinný
19,75 €/100 ml   00148435 20 ml 3,95 €
9,00 €/100 ml   09933064 55 ml 4,95 €
6,50 €/100 ml   00148441 100 ml 6,50 €

Ysop-Immortellen-Öl - Olej z yzopu a smilu ital.trpký, bylinný
Masážní olej, Ulevuje při modřinách, které pak rychleji zmizí, příjemná péče
na pohmožděniny, klouby, nanést opakovaně nebo jako olejovou kompresi
Calophyllum inophyllum, sezamový olej; jojobový olej; smil ital., levandule, palmaro-
sa, rozmarin, ysop
58,00 €/100 ml     02201151 5 ml 2,90 €
31,33 €/100 ml     02201168 30 ml 9,40 €

Insektenstichöl - Olej po hmyzím bodnutí · intenzivně-
kořenitý               Nanést 1-2x nezředěný

Original-Stadelmann®-Aromasměsi  F • G • H

Gesichtscreme Myrte - Pleťový krém myrtový · čerstvý, 
jemně bylinný                                          na citlivou a suchou pokožku
aloe vera v řepkovém. oleji; bambucké máslo, lanolín myrtový hydrolát; smil ital., 
litsea, myrta, palmarosa
50,00 €/100 ml   09932946 9 ml 4,50 €
26,60 €/100 ml   09932952 50 ml 13,30 €

Gesichtscreme Neroli - Pleťový krém Neroli · květinový, 
jemně čerstvý     pro citlivou zralou pokožku
aloe vera v řepkovém. oleji; bambucké máslo, lanolín;  růžový hydrolát; sturač, linalo-
vý plod,, neroli;
50,00 €/100 ml   10047451 9 ml 4,50 €
25,90 €/100 ml   10047468 50 ml 12,95 €

Gesichtscreme Rose - Růžový pleťový krém · 
květinový, růžový, měkký                                      Na citlivou a suchou pokožku
aloe vera v řepkovém. oleji; bambucké máslo, lanolín; růžový hydrolát; sturač, 
palmarosa, růže, tymián, citrón;
50,00 €/100 ml   12475961 9 ml 4,50 €
25,90 €/100 ml   12475978 50 ml 12,95 €

Granatapfelsamenöl - Olej ze semen granátového jablka
66,50 €/100 ml   11558610 30 ml 19,95 €

Grapefruit komplettovocný-čerstvý povzbuzující, zvyšuje koncentraci
69,50 €/100 ml  Voňavý olej  01750476 10 ml 6,95 €

Gräserkorb - Travnatý koš · travnatý 
povzbuzující a podporující koncentraci
citronela, citronová tráva, palmarosa (sprej na pokožku: meduňkový a růžový hyd-
rolát; etanol)
139,00 €/100 ml   Voňavý olej  04013703 5 ml 6,95 €
17,90 €/100 ml   Sprej na pokožku  10743185 50 ml 8,95 €

H

Hallo-Wach-Bad - Koupel na probuzení · intensivně bylinná
Pročišťuje, příjemná též při nateklých nohou, viz olej na probuzení
Sůl mrtvého moře; jojobový olej; andělika, limetka, rozmarýn, jalovec;
7,30 €/100 ml     07309025 100 ml 7,30 €
5,40 €/100 ml     01749852 250 ml 13,50 €

Hallo-Wach-Öl - Olej na probuzení · čerstvý, bylinný, trpký
Pokud se nemůžete probrat nebo chcete ještě něco zvládnout
andělika, mrkovová semínka, limetka, litsea, rozmarýn, jalovec
188,00 €/100 ml   Voňavý olej  01749869 5 ml 9,40 €

Halströster - Utišovač krku · bylinný, lehce levandulový
ideální na výplachy krku a úst, ulevující přísada na zábaly krku.

Fußcreme anregend - Oživující krém na nohy· silný, bylinný,
jasný     na potící se nohy, příjemná k ošetření nohou obvzláště při cukrovce
aloe vera v řepkovém oleji; včelí vosk, bambucké máslo, lanolín; meduňkový a růžový 
hydrolát; levandule, palmarosa, rozmarýn, tymián, citrón
43,89 €/100 ml    02201613 9 ml 3,95 €
15,64 €/100 ml    06940773 70 ml 10,95 €

Fußcreme ausgleichend - Vyrovnávající krém na nohy 
bylinný k ošetření nohou v oblasti reflexních zón, k uvolnění, hlavně večer
aloe vera v řepkovém. oleji; včelí vosk, bambucké máslo, lanolín; meduňkový a 
růžový hydrolát;; meduňka, neroli, tymián, citrón
43,89 €/100 ml     02201636 9 ml 3,95 €
16,43 €/100 ml     06940796 70 ml 11,50 €

G

Geborgenheit - Pocit bezpečí květinový, sladký
Při stesku, syndromu vyhoření, únavě
Přírodní parfém v  jojobovém oleji; sturač, kosatec německý, jasmín, citronová tráva, meduňka, 
pomeranč, vanilka 
217,00 €/100 ml    Voňavý olej 01846354 5 ml 10,85 €
76,00 €/100 ml    Přírodní parfém  07308942 10 ml 7,60 €
81,50 €/100 ml    Přírodní parfém Roll-on  11303436 10 ml 8,15 €

Geburtsöl - Olej k porodu · květinový 
Masážní olej k porodu, a při náladovosti
sezamový, slunečnicový olej; jojobový olej; jasmín, muškátová šalvěj, růže, Ylang-
Ylang;
66,00 €/100 ml    02201659 5 ml 3,30 €
41,00 €/100 ml    01749817 20 ml 8,20 €
24,60 €/100 ml   Klinikpackung  01749823 200 ml 49,20 €

Gelassenheit - Uvolněnost· intensivně květinový, lehce bylinný
Při stálém napětí uklidňuje a vyrovnává, vhodný také jako přírodní parfém
(víckrát denně)
mandlový, sezamový; jojobový olej; litsea, muškátová šalvěj, vetiver, Ylang-Ylang, ci-
trón;
34,00 €/100 ml     07308965 10 ml 3,40 €
39,00 €/100 ml    Roll-on  11303465 10 ml 3,90 €
21,10 €/100 ml     02199106 50 ml 10,55 €

Gesichtscreme für den Mann - Pleťový krém pro muže
trpký, bylinný Na citlivou a suchou mužskou pokožku
aloe vera v řepkovém. oleji; bambucké máslo, lanolín; neroli-, růžový a myrtový hy-
drolát; sturač, litsea, santalová dřevo, tymián, vetiver
43,89 €/100 ml   00705189 9 ml 3,95 €
23,90 €/100 ml   00705195 50 ml 11,95 €
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Körperöl entspannend - Tělový olej uvolňující · květinový, 
měkký                         Při podráždění a rozčilení, proti těhotenským striím,
nutno pravidelně vmasírovávat
mandlový, sezamový, jojobový olej; římský heřmánek, neroli, růže, cedr;
29,50 €/100 ml    07309261 10 ml 2,95 €
21,10 €/100 ml    01749970 50 ml 10,55 €
17,40 €/100 ml    04014364 100 ml 17,40 €

Körperöl festigend - Tělový olej zpevňující · květinový, bylinný
Stabilizuje duši i tělo
mandlový, pupalkový, sezamový olej; jojobový olej; sporýš lékařský, jasmín, 
muškátová šalvěj, myrta, geranie, řebříček, vetiver, cypřiš;
37,00 €/100 ml     07309290 10 ml 3,70 €
24,60 €/100 ml     01749987 50 ml 12,30 €
19,95 €/100 ml     04014370 100 ml 19,95 €

Körperöl für die Frau - Tělový olej pro ženy · čerstvý, 
uklidňující vyrovnávající vůně k péči o tělo pro mladé a starší; i pro muže 
aloe vera v řepkovém oleji; sezamový, slunečnicový jojobový olej; grapefruit, citrono-
vá tráva, litsea, santalová dřevo
27,00 €/100 ml    06940879 10 ml 2,70 €
19,00 €/100 ml    06940885 50 ml 9,50 €
14,75 €/100 ml    06940891 100 ml 14,75 €

Körperöl für den Mann - Tělový olej pro muže· čerstvý-
trpký, mužský       Posilující a vyrovnávající, i ženám se může tato vůně líbit
aloe vera v řepkovém. oleji; sezamový, slunečnicový olej; jojobový olej; sturač, litsea, 
santalová dřevo, tymián, vetiver;
25,00 €/100 ml   07309315 10 ml 2,50 €
19,00 €/100 ml   00705226 50 ml 9,50 €
14,35 €/100 ml   00705232 100 ml 14,35 €

Körperöl »Harmonia« - Tělový olej »harmonie« · bylinný, 
trpký, měkký          Harmonizující olej pro dobrou náladu nejen pro starší
aloe vera v řepkovém. oleji; olej z meruňkových jader, mandlový, slunečnicový olej 
cist, levandule, myrta, silovoň (tonka)
27,00 €/100 ml    07313156 10 ml 2,70 €
17,00 €/100 ml    09235851 50 ml 8,50 €
13,35 €/100 ml    09235868 100 ml 13,35 €

Körperöl kräftigend - Tělový olej posilující · trpký, čerstvý, 
bylinný                           Posílí tělo i duši
měsíček v olivovém oleji; olej z meruňkových jader, slunečnicový olej; rapefruit, 
muškátová šalvěj, myrta, neroli, cedr
29,50 €/100 ml    07309321 10 ml 2,95 €
20,50 €/100 ml    01846420 50 ml 10,25 €
16,40 €/100 ml    04014387 100 ml 16,40 €

Körperöl Lavendel - Tělový olej levandule · čerstvý, bylinný
vyrovnávající olej k péči o celé tělo pro milovníky levandule

Klimakterium Körperöl - Tělový olej v klimakteriu · by-
linný, květinový Na každodenní masáž břicha a těla před i během přechodu
mandlový, pupalkový a slunečnicový olej, fenykl, římský heřmánek, muškátová 
šalvěj, růže, geranie, vetiver, cypřiš
35,00 €/100 ml    07309054 10 ml 3,50 €
22,50 €/100 ml    01749964 50 ml 11,25 €
17,45 €/100 ml    04014358 100 ml 17,45 €

Klimakt. Körperöl kühl. - Tělový olej v klimakteriu chladící
mátový, bylinný c hladící a vyrovnávající před i během přechodu,
při odkojení a při přílišném pocení
měsíček v mandlovém oleji; sezamový slunečnicový; jojobový olej; levandule, myrta, 
máta peprná, růže, šalvěj, cypřiš;
35,00 €/100 ml    07309060 10 ml 3,50 €
21,10 €/100 ml    04013873 50 ml 10,55 €
16,90 €/100 ml    04014140 100 ml 16,90 €

Körperem. Benzoe-Vanille - Pleťová emulze sturač vanilka
vanilková, měkká  uvolňující a uklidňující péče o suchou pokožku celé rodiny 
od hlavy až k patě. 
aloe-vera v řepkovém oleji, olej z makadamových ořechů, slunečnicový olej; bam-
bucké máslo, lanolín; neroli,- růžový hydrolát; sturač, mandarinka, Narde, vanilka;
9,75 €/100 ml    12470946 100 ml 9,75 €
7,48 €/100 ml    13718182 200 ml 14,95 €

Körperemulsion blumig - Pleťová emulze květnatá · jemně 
růžová, měkká 
příjemná a uvolňující péče pr citlivou a suchou pokožku každého věku
aloe-vera v řepkovém oleji, rakytníkový olej*, slunečnicový olej; bambucké máslo, la-
nolín;  neroli, růžový hydrolát;; Jasmin, Neroli, růže, geranie  (*rakytníkový olej může zbar-

vit prádlo) 
9,95 €/100 ml    13718207 100 ml 9,95 €
7,98 €/100 ml    13718236 200 ml 15,95 €

Körperemulsion Salbei - Pleťová emulze šalvěj · trpká, by-
linná,                 příjemná péče o pokožku se sklonem k pocení a o suchou, 
svědící pokožku,
aloe-vera-, rakytníkový a slunečnicový olej, bambucké máslo, lanolín; růžový, kadid-
lový hydrolát, kosatec, linaloe, šalvěj, tymián, kadidlo,  (*rakytníkový olej může zbarvit prádlo)  
8,95 €/100 ml    12470981 100 ml 8,95 €
7,48 €/100 ml    13718199 200 ml 14,95 €

Körperöl Andensonne - Tělový olej andské slunce · ovocný,
bylinný           Čerstvý, povzbuzující tělový olej, dodá energii a vytrvalost
aloe vera v řepkovém oleji; sezamový; jojobový olej; sporýš lékařský, eukalyptus, 
grapefruit, myrta, kadidlo, cedr;
35,00 €/100 ml    07309195 10 ml 3,50 €
23,20 €/100 ml    01913056 50 ml 11,60 €
16,90 €/100 ml    01913062 100 ml 16,90 €
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Kamille röm. 10 % - Heřmánek římský 10 % · nasládlý, 
ovocný, teplý
jojobový olej, heřmánek
87,50 €/100 ml   04014772 10 ml 8,75 €

Kamille-Fenchel-Öl - Heřmánkovo-fenyklový olej · bylinný-
sladký   Pro uvolňující, uklidňující a křeče zmírňující masáž; vhodný ve dnech 
plných stresu pro dítě, rodiče a prarodiče nebo pokud vás tlačí břicho
mandlový, sezamový, slunečnicový; jojobový olej; bergamot, fenykl, kafrovník 
lékařský, římský heřmánek, linaloe
35,00 €/100 ml     07309031 10 ml 3,50 €
23,20 €/100 ml     01749935 50 ml 11,60 €

Karotten-Limetten-Öl - Olej z mrkve a limetky zemitý, by-
linný,   čerstvý osvědčený v péči porodní asistentky; příjemný po příliš 
tučném jídle, bodově nanést
jojobový olej; oman, andělika, mrkovová semínka, limetka, litsea, rozmarýn, jalovec;
89,50 €/100 ml      10073589 10 ml 8,95 €

Kemptener-Öl - Kemptenský olej · intensivně bylinný
masážní olej, zahřívá a uvolňuje namožené svaly po náročném výkonu
arnika v olivovém oleji, třezalka v olivovém oleji, kaloba, slunečnicový olej; eukalyp-
tus, borovice kleč, levandule, rozmarýn, jalovec;
35,00 €/100 ml    07309048 10 ml 3,50 €
22,50 €/100 ml    01749941 50 ml 11,25 €
18,50 €/100 ml    01749958 100 ml 18,50 €

Dornröschen - Dětský masážní olej Šípková Růženka
jemně růžový, lehce ořechový  uklidnující a přesto lehce povzbuzující masážní 
olej; i dospělí se nechají rádi namasírovat
olej z lískových ořechů, sezamový, slunečnicový, jojobový olej; mandarinka, růže, ge-
ranie, vanilka, Ylang-Ylang
28,00 €/100 ml    05458761 10 ml 2,80 €
19,00 €/100 ml    05458778 50 ml 9,50 €

Ki.-massageöl Kobold - Dětský masážní olej skřítek
ovocný, lehce peprný čerstvá a povzbuzující
vůně pomůže ospalcům na nohy, osvěží i dospělé.
mandlový-, slunečnicový olej; kafrovník lékařský, limetka, linaloe, pomeranč, pepř
25,00 €/100 ml    05458784 10 ml 2,50 €
17,90 €/100 ml    05458790 50 ml 8,95 €

Ki-mas.öl Strubbelpeter - Dětský masážní olej Strubbelpe-
ter · bylinný, levandulový v yrovnávající masážní olej s bylinkovou vůníje i 
pro dospělé vítaným tělovým olejem
olej z meruňkových jader, slunečnicový olej; levandule, meduňka, kafrovník lékařský;
25,00 €/100 ml   05458809 10 ml 2,50 €
17,90 €/100 ml   05458815 50 ml 8,95 €

citronela, levandule, citronová tráva, manuka, čajovník, tymián
159,00 €/100 ml  Přírodní parfém 01749912 5 ml 7,95 €
109,50 €/100 ml  Roll-on  11303502 10 ml 10,95 €

Intimpflegecreme - Krém k intimní péči · jemně růžový, by-
linný                   příjemný a pěstící pro ženy
aloe vera v řepkovém.oleji;, olej z granátového jablka, pupalkový, slunečnicový olej; 
včelí vosk, bambucké máslo,; růžový, levandulový hydrolát; smil ital., levandule, 
palmarosa;
53,00 €/100 ml     13724969 15 ml 7,95 €
43,17 €/100 ml     13724975 30 ml 12,95 €

Intimpflegehydrolat - Hydrolát k intimní péči · jemně 
růžový, bylinný 
ideální k péči intimních oblastí, slizbnic a v oblasti plínek (bez alkoholu9
růžový hydrolát; smil ital., levandulea
34,75 €/100 ml     Sprej na pokožku 13718130 20 ml 6,95 €
18,09 €/100 ml    Sprej na pokožku  13718147 55 ml 9,95 €

Iris 1 % - Kosatec německý 1 %jemně květnatý, elegantě pudrový
jojobový olej; kosatec německý;
174,00 €/100 ml   04014743 10 ml 17,40 €

J

Jasmin 10 % · květnatý-těžký, sladký
jojobový olej; Jasmin
115,00 €/100 ml   04014766 10 ml 11,50 €

Johanniskraut-Lavendel-Öl - Olej z třezalky a levandule
bylinný-čerstvý    Příjemná vůně, vyrovnávající a uklidňující, na citlivé
uši (nakapat na vlnu a přiložit na nebo za ucho), vhodný i pro děti s bolavými
dásněmi od rostoucích zubů
třezalka v olivovém oleji; levandulel
99,00 €/100 ml     03837997 5 ml 4,95 €

Johanniskraut in Olivenöl - Třezalka v olivovém oleji
11,00 €/100 ml   07312719 50 ml 5,50 €

Jojobawachs - Jojobový olej
15,90 €/100 ml   07310011 50 ml 7,95 €

K

Kälteschutzsalbe - Mast na ochranu před chladem · téměř 
bez vůně, neobsahuje éterické oleje
Příjemná ochrana při větru a chladném počasí
měsíček v mandlovém oleji; včelí vosk
43,89 €/100 ml   02201719 9 ml 3,95 €
26,50 €/100 ml   04013850 30 ml 7,95 €

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka
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29,00 €/100 ml     07309479 10 ml 2,90 €
19,00 €/100 ml     04013927 50 ml 9,50 €

Massageöl frisch - Masážní olej se svěží vůní · čerstvý, 
květinový, kořenitý                   Ke smyslné vzrušující masáži ve dvou
pupalkový-, sezamový -; jojobový olej; grapefruit, zázvor, jasmín, Ylang-Ylang
35,00 €/100 ml    07309485 10 ml 3,50 €
22,60 €/100 ml    04014648 50 ml 11,30 €

Massageöl Storch - Masážní olej čáp · kořenitý, afrodiziakum
Na smyslnou vzrušující partnerskou masáž, která může skončit ve třech
pupalkový-, sezamový-, slunečnicový-; jojobový olej; grapefruit, zázvor, jasmín, 
muškátová šalvěj, santalová dřevo, Ylang-Ylang
35,00 €/100 ml    07309574 10 ml 3,50 €
23,90 €/100 ml    02199520 50 ml 11,95 €

Massageöl wärmend - Masážní olej zahřívací · kořenitý, te-
plý     zahřívající olej za studených dnů, požitek pro stundené ruce a nohy
arnika v olivovém oleji, třezalka v olivovém oleji; kaloba; sporýš lékařský, zázvor, 
hřebíček, pepř, skořice
23,17 €/100 ml     10742955 30 ml 6,95 €

Massageöl würzig - Masážní olej s kořenitou vůní · mužský-
kořenitý                                       K smyslně povzbuzující masáži
pupalkový, sezamový, olej z pšeničných klíčků; jojobový olej; bergamot, fenykl, záz-
vor, litsea, muškátová šalvěj, pepř, vetiver
33,00 €/100 ml    07309580 10 ml 3,30 €
20,50 €/100 ml    01293903 50 ml 10,25 €

Melisse (100 %) 10 %- Meduňka (100 %) 10 %· citrónová, 
čerstvá, bylinná
jojobový olej; Meduňka
159,50 €/100 ml   04014826 10 ml 15,95 €

Melissenbalsam - Meduňkový balsám · citrónový, bylinný
Na péči prsou v době kojení, na podrážděné oblasti pokožky, po hmyzím
bodnutí, k péči o konečky vlasů
aloe vera v řepkovém. oleji; sezamový olej; včelí vosk, jojobový olej, bambucké más-
lo; meduňkový a růžový hydrolát; meduňka
46,33 €/100 ml    04013933 15 ml 6,95 €

Melissenhydrolat - Meduňkový hydrolát · bylinný, trpký
24,75 €/100 ml   00147938 20 ml 4,95 €
10,82 €/100 ml   04014571 55 ml 5,95 €
7,50 €/100 ml   00147944 100 ml 7,50 €

Melisse-Teeb.-Öl - Meduňkovo-čajovníkový olej · bylinný 
čerstvý                   Tělový olej, ošetřuje, uklidňuje, uvolňuje; příjemný olej 
k ošetření citlivé svědící pokožky, „abyste nevylítli z kůže“
aloe vera v řepkovém. oleji; levandule, manuka, meduňka, čajovník (emulze ve spre-
ji: meduňkobý-, čajovníkový hydrolat)

Lippenbalsam - Balzám na rty · bylinný
K ošetření rozpraskaných, citlivých rtů; příjemný při oparech.
aloe vera v řepkovém. oleji; sezamový olej; včelí vosk, jojobový olej, bambucké más-
lo; meduňkový a růžový hydrolát; propolisová tinktura; meduňka
66,11 €/100 ml   01750045 9 ml 5,95 €

Lippenpflege - Péče o rty · uklidňující         jemná péče o citlivé rty
aloe vera v řepkovém. oleji; sezamový olej; včelí vosk, jojobový olej, bambucké más-
lo; neroli-, růžový hydrolát; sturač
66,11 €/100 ml    01913027 9 ml 5,95 €

Luftikus - Větroplach · sladký, sametový, měkký
Vůně pro kojence a děti, která potěší i prarodiče; Uklidňuje, uvolňuje,
před náročnými dny, k odreagování
Přírodní parfém v jojobovém oleji; medový plást, římský heřmánek, mandarinka, 
nard, santalová dřevo
219,00 €/100 ml   Voňavý olej  01750051 5 ml 10,95 €
79,50 €/100 ml   Přírodní parfém  07309427 10 ml 7,95 €
85,00 €/100 ml   Přírodní parfém Roll-on  11303608 10 ml 8,50 €

M

Mandarinzauber - Mandarínkové kouzlo · jemně čerstvý,
růžový-uklidňující Blažená vůně pro uvolění a choulení pro mladé i staré
Přírodní parfém v jojobovém oleji; mandarinka, růže, santalová dřevo, vanilka; jojo-
bový olej
259,00 €/100 ml   Voňavý olej 05996004 5 ml 12,95 €
85,00 €/100 ml    Přírodní parfém 12471006 10 ml 8,50 €
89,50 €/100 ml    Přírodní parfém Roll-on 12471124 10 ml 8,95 €

Mandelöl - Mandlový olej
9,00 €/100 ml   07312748 50 ml 4,50 €

Mandelöl - Mandlový olej · čerstvý, bylinný, jasný Po sportu a na 
akutně namožené svaly
sezamový, slunečnicový; jojobový olej; kafrovník lékařský, římský heřmánek, levan-
dule, linaloe, majoránka,
29,50 €/100 ml    07309433 10 ml 2,95 €
20,50 €/100 ml    04013910 50 ml 10,25 €

Massageöl blumig - Masážní olej květinový · květinový, afro-
diazikum                                       K smyslné partnerské masáži
pupalkový-, sezamový -; jojobový olej; bergamot, jasmín, růže, santalová dřevo;
35,00 €/100 ml    07309462 10 ml 3,50 €
27,90 €/100 ml    04014619 50 ml 13,95 €

Massageöl entspannend - Masážní olej uvolňující · bylinný, 
měkký, květinový                            K příjemné masáži ve fázích růstu
olej z meruňkových jader, mandlový, slunečnicový olej; fenykl, kafrovník lékařský, 
římský heřmánek, levandule, linaloe, mandarinka, neroli
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jojobový olej; Levandule
69,50 €/100 ml   03837402 10 ml 6,95 €

Lavendelhydrolat - Levandulový hydrolát · bylinný
22,50 €/100 ml   00147246 20 ml 4,50 €
10,00 €/100 ml   06343735 55 ml 5,50 €
6,95 €/100 ml   00147252 100 ml 6,95 €

Lavendel-Zitrone-Bad - Levandulovo-citrónová koupel
bylinná-levandulová       osvědčená vůně, i jako přísada k omývání nemocných;
podporující a příjemná při horečce; jako přísada k chladícím zábalům
Sůl mrtvého moře; jojobový olej; levandule, kafrovník lékařský, citrón
6,95 €/100 ml  Koupelová sůl  11287329 100 ml 6,95 €
5,18 €/100 ml  Koupelová sůl  11287335 250 ml 12,95 €
Olejová koupel siehe Seite 19, Dusch & Olejová koupel Lavendel-Zitrone

Lavendel-Zitrone-Öl - Levandulovo-citrónový 
olej · čerstvý, levandulový příjemný tělový olej k péči pokožky ne-
mocných; k péči pokožky při horečce neb jako přísada k zábalům
jojobový olej; levandule, kafrovník lékařský, citrón
29,50 €/100 ml     11287306 10 ml 2,95 €
19,90 €/100 ml     11287312 50 ml 9,95 €

Lavendel-Zypressen-Öl - Levandulovo-cypřišový olej
bylinný Masážní olej, stahuje, čistí, ulevuje při těžkých a nateklých nohou;
jsou-li žíly citlivé na dotek, opatrně vtírejte směrem k srdci
měsíček v mandlovém oleji; levandule, citronová tráva, myrta, řebříček, jalovec, 
cypřiš (emulze ve spreji: myrtový, růžový hydrolát)
26,00 €/100 ml     09235880 10 ml 2,60 €
18,40 €/100 ml     03837939 50 ml 9,20 €
14,35 €/100 ml     09235897 100 ml 14,35 €
12,30 €/100 ml    emulze ve spreji  03837916 100 ml 12,30 €

Lavendel-Zypr.-Öl kühl. - Levandulovo-cypřišový olej
bylinný- čerstvý  Masážní olej, stahuje, čistí, ulevuje při těžkých a nateklých 
nohou; jsou-li žíly citlivé na dotek, opatrně vtírejte směrem k srdci
měsíček v mandlovém oleji; levandule, citronová tráva, myrta, máta peprná, 
řebříček, jalovec, cypřiš (emulze ve spreji: myrtový hydrolát, hydrolát z máty pe-
prné))
26,50 €/100 ml    07309410 10 ml 2,65 €
19,00 €/100 ml    03848127 50 ml 9,50 €
14,80 €/100 ml    03848185 100 ml 14,80 €
12,65 €/100 ml   emulze ve spreji  03896422 100 ml 12,65 €

Lemongras-Ingwer-Öl - Olej s citrónovou trávo a zázvorem
ovocný-kořenitý pomáhá při nevolnosti, povzbuzuje při slabosti
krevního oběhu, během chemoterapie nebo ozařování
jojobový olej; andělika, zázvor, citronová tráva, neroli
59,50 €/100 ml  Přírodní parfém  07230217 10 ml 5,95 €
65,00 €/100 ml  Přírodní parfém Roll-on  11303583 10 ml 6,50 €

olej z meruňkových jader, sezamový, slunečnicový;  jojobový olej; douglaska, levandu-
le, palmarosa;
27,00 €/100 ml    09235727 10 ml 2,70 €
17,00 €/100 ml    09235733 50 ml 8,50 €
13,35 €/100 ml    09235756 100 ml 13,35 €

Körperöl trockene Haut - Tělový olej na suchou pokožku
lehce květnatý, čerstvý Ošetřuje a uvolňuje,
olej z lískových oříšků; kafrovník lékařský, linaloe, růže
27,00 €/100 ml    07309338 10 ml 2,70 €
18,40 €/100 ml    04013896 50 ml 9,20 €
15,40 €/100 ml    04014157 100 ml 15,40 €

Konzentrationsöl - Olej pro koncentraci · bylinný-čerstvý
Vhodný do kanceláře, při noční směně, pro výdrž, „olej pro porodní báby“
Přírodní parfém v jojobovém oleji; sporýš lékařský, litsea, muškátová šalvěj, 
rozmarýn, Ysop, citrón, cypřiš
226,00 €/100 ml  Voňavý olej  01749993 5 ml 11,30 €
73,00 €/100 ml  Přírodní parfém  05459269 10 ml 7,30 €
78,00 €/100 ml  Přírodní parfém Roll-on  11303560 10 ml 7,80 €

Konzentrationsöl frisch - Olej pro koncentraci svěží · 
mátový-čerstvý Vhodný do čekáren, při učení, za horkých dnů a na cestách
kafrovník lékařský, linaloe, myrta, máta zelená, máta peprná, (sprej na pokožku: 
mátový, růžový hydrolát; etanol)
179,00 €/100 ml   Voňavý olej  01750016 5 ml 8,95 €
19,00 €/100 ml   Sprej na pokožku  10743222 50 ml 9,50 €

Kräuterkorb - Bylinkový koš · mátový-bylinný
Osvěžující, aktivující, oživující a příjemný pro pokožku
 Přírodní parfém v jojobovém oleji; máta peprná, rozmarýn, šalvěj (sprej na pokožku: 
mátový, růžový hydrolát; etanol)
159,00 €/100 ml     Voňavý olej  04013732 5 ml 7,95 €
65,00 €/100 ml     Přírodní parfém Roll-on  11303577 10 ml 6,50 €
19,90 €/100 ml     Sprej na pokožku  10743239 50 ml 9,95 €

Kreuzbein-Massageöl - Olej na masáž křížové kosti 
smyslný    Vmasírovat nebo použít jako teplý obklad, když vás trápí išias
měsíček v mandlovém oleji; pupalkový, sezamový, slunečnicový; jojobový olej; jas-
mín, mandarinka, rozmarýn, jalovec
32,00 €/100 ml    07309396 10 ml 3,20 €
21,10 €/100 ml    01750022 50 ml 10,55 €
16,90 €/100 ml    04014401 100 ml 16,90 €

L

Lavendel 10 % - Levandule 10 % · bylinná, jasná

 Násada na stříkání: ke všem našim směsím můžete zakoupit násadu 
na stříkání, která vám nanášení oleje usnadní. Tak múžete např. váš oblí-
bený olej nastříkat na vlhkou pokožku a vetřít.
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25,00 €/100 ml     05458821 10 ml 2,50 €
17,90 €/100 ml     05458838 50 ml 8,95 €
14,95 €/100 ml     05458844 100 ml 14,95 €

Pfefferminzhydrolat - Mátový hydrolát*· bylinný-čerstvý
22,50 €/100 ml   00147915 20 ml 4,50 €
10,00 €/100 ml   03429175 55 ml 5,50 €
6,95 €/100 ml   00147921 100 ml 6,95 €
Nepoužívat v oblasti očí a vagíny

Pfefferminz-Litsea - Hydrolát z máty a litsea · citrónový, 
mátově čerstvý 
osvěžující, chladící a povzbuzující sprej pro školáky a dospělé v unavujících a 
horkých dnech; příjemný k péči o křečové žíly; také jako voda po holení nebo 
sprej na pokožku (bez alkoholu)
mátvý, rozmarínový hydrolat; Litsea, Nanaminze, máta peprná, rozmarin
12,64 €/100 ml    Sprej na pokožku 13724981 55 ml 6,95 €

Pflegecreme - Pěstící krém · jemně růžový
k pravidelné péči pokožky lidí vyžadujících péči; ideální v kombinaci s růžovým
hydrolátem; osvědčen také pro citlivé ruce
aloe vera v řepkovém. oleji; sezamový olej; včelí vosk, jojobový olej, bambucké más-
lo, lanolín, růže; růžový hydrolát
55,00 €/100 ml    05458873 9 ml 4,95 €
26,50 €/100 ml    05458904 30 ml 7,95 €
18,50 €/100 ml    06940945 70 ml 12,95 €

Pflegecreme mit Baobab - Pěstící krém s baobabem · 
čerstvý, sametový  osvěžující a ošetřující krém na suchou a poškozenou pokožku 
celého těla, nejlépe vždy na hydrolátem navlhčenou nebo vlhkou pokožku
aloe vera v řepkovém. oleji; baobabový, sezamový olej; včelí vosk, bambucké máslo, 
lanolín; sturač, litsea; růžový hydrolát
27,33 €/100 ml    10047439 30 ml 8,20 € 
18,50 €/100 ml    10047445 70 ml 12,95 €

Pflegeöl angegr. Haut Pěstící olej na poškozenou pokožku
lehce trpký, bylinný
tělový olej, na podrážděné smysly a pokožku; příjemný v každém věku
měsíček v mandlovém oleji; pupalkový, slunečnicový olej; heřmánek., růže
23,00 €/100 ml   12475984 10 ml 2,30 €
15,00 €/100 ml   12475990 50 ml 7,50 €
12,50 €/100 ml   12476021 100 ml 12,50 €

Pflegeöl HFS - Pěstící krém HFS · čerstvý, bylinný, lehce trpký
doplňkový k péči při „hand and feet syndrom“; také na pokožku citlivou v
důsledku nervových podrážděni a cukrovce
třezalka v olivovém oleji; konopný a pupalkový olej; smil ital., palmarosa, růže
23,17 €/100 ml    09933012 30 ml 6,95 €
17,90 €/100 ml    09933029 50 ml 8,95 €

Neroli 10 % · intensivní, jemně květnatý, nasládlý
jojobový olej; Neroli
145,00 €/100 ml   04014849 10 ml 14,50 €

Neroli hydrolát · květnatý. čerstvý
27,50 €/100 ml   10047592 20 ml 5,50 €
11,82 €/100 ml   10047600 55 ml 6,50 €
8,50 €/100 ml   10047617 100 ml 8,50 €

O

Ölziehkur Immortelle - Olejový výplach úst smilový
trpký, jemně mátový
k rannímu výplachu úst před čistěnim zubů; i při onemocnění ústi sliznice 
slunečnicový olej; smil ital., meduňka, máta zelená, jalovec, citrón
19,83 €/100 ml   09932975 30 ml 5,95 €
10,95 €/100 ml   09932981 100 ml 10,95 €

Ölziehkur Zitrone - Olejový výplach úst citrónový · 
mátový-čerstvý
k rannímu výplachu úst před čistěnim zubů; i při onemocnění ústi sliznice 
slunečnicový olej; máta zelená, jalovec, citrón
16,50 €/100 ml   09932998 30 ml 4,95 €
9,95 €/100 ml   09933006 100 ml 9,95 €

Ohrenöl - Olej na uši · lékařský výrobek
výborný k použití ve sluchovodu, usnadní použití akustického implantátu
konopný-, sezamový olej; pomeranč
95,00 €/100 ml   12483825 10 ml 9,50 €

Olivenöl - Olivový olej
5,20 €/100 ml   06940980 50 ml 2,60 €

P

Palmarosa Lymphöl - Olej na uzliny · čerstvý, bylinný, lehce trp-
ký K péči při zduřelých uzlinách
aloe vera v řepkovém, měsíček v mandlovém oleji; rakytníkový olej,*; 
sturač, cist, smil ital., palmarosa, jalovec, cypřiš; (rakytníkový olej může 

zbarvit prádlo)

 Hydroláty
Naše hydroláty (bez alkoholu) jsou pravidelně kontrolovány 
v našich laboratořích. Sterilní plnění a uzávěry se sterilním 
filtrem zaručuje minimální trvanlivost. Hydroláty jsou vyni-
kajícím doplnkem ke všem výrobkúm k péči o pokožku,
pomáhají dodat pokožce dostatek vlhkosti. Mimoto jsou
vhodné k čistění obličeje, jako voda po holení, k navlhčení a
vymývání ran.

Měňte čas od času vůni, Vaše pokožka a imunní systém mají rádi změnu.
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Myrtenhydrolat - Myrtový hydrolát · vyjasnující, čerstvý
19,75 €/100 ml   00147950 20 ml 3,95 €
9,00 €/100 ml   03837520 55 ml 4,95 €
6,50 €/100 ml   00147967 100 ml 6,50 €

Myrte-Rosenger.-Öl - Olej z myrty a geránie · lehce květnatý,
bylinný, osvěžující pro dobrou komunikaci, při domácích úkolech, práci v
kanceláři nebo při schůzkách, Stahující, zpevňující; na citlivé dásně
myrta, geranie
146,00 €/100 ml   Přírodní parfém  00704907 5 ml 7,30 €

Myrte-Zeder-Hydrolat - Hydrolát s myrtou a cedrem
trpký, bylinný, květnatý
ukliďňující a vyrovnávající vůně, nejen pro muže; i k použití jako  Eau de Toilette , 
voda po holení nebo sprej do místnosti
Myrtový-, kadidlový hydrolát; ehanol; cedr, myrta, vetiver
12,64 €/100 ml   Sprej na pokožku  13718242 55 ml 6,95 €

N

Nachtkerzenöl - Pupalkový olej lisovaný za studena (8 – 10 % GAL)
25,90 €/100 ml   03837359 50 ml 12,95 €
21,95 €/100 ml   01750105 100 ml 21,95 €

Narbenpflegecreme - Krém k péči o jizvy · jemně květinový, 
bylinný                                                      K péči o neelastickou pokožku
aloe vera v řepkovém. oleji; sezamový olej; včelí vosk, jojobový olej, bambucké máslo; 
meduňkový a růžový hydrolát; propolisová tinktura; levandule, meduňka, muškátová 
šalvěj, neroli, růže, geranie
77,22 €/100 ml     02200878 9 ml 6,95 €
46,50 €/100 ml    02200915 30 ml 13,95 €

Narbenpflegeöl - Olej k péči o jizvy · bylinný, silný
k bodové masáži neelastické pokožky
třezalka v olivovém oleji; pupalkový olej, olej z pšeničných klíčků; muškátová šalvěj, ne-
roli, růže
79,00 €/100 ml    02200128 5 ml 3,95 €
44,75 €/100 ml    02200861 20 ml 8,95 €

Nasensalbe - Krém na nos · lékařský výrobek
výborný k navlhčení a ošetření suché a poškozené sliznice nosu
aloe vera v řepkovém oleji, konopný olej; Sojalecithin; lanolin; pomeranč
105,56 €/100 ml   12483831 9 ml 9,50 €

Neroli-Ylang-Hydrolat -  · sladký, květnatý-růžový 
K navlhčení pokožky a k intimní péči pro dospělé, kteří milují sladké a vzácné 
vůně; zlepší náladu v osamělých dnech
Neroli-, růžový hydrolat; neroli, růže, Ylang Ylang
14,45 €/100 ml  Sprej na pokožku  13718259 55 ml 7,95 €

35,00 €/100 ml    07313179 10 ml 3,50 €
23,00 €/100 ml    01750080 50 ml 11,50 €
21,00 €/100 ml   emulze ve spreji  07312808 50 ml 10,50 €

Mens-Massageöl - Menstruační olej · bylinný, květinový
Preventivně vmasírujte v oblasti křížové kosti a břicha; usnadňuje ženám 
menstruaci
měsíček v mandlovém oleji; pupalkový-, sezamov-; jojobový olej; kafrovník lékařský, 
římský heřmánek, linaloe, majoránka, meduňka, muškátová šalvěj
68,00 €/100 ml   02213680 5 ml 3,40 €
36,50 €/100 ml   01750097 30 ml 10,95 €

Motivationsduft - Vůně k motivaci · čerstvá, povzbuzující
podporuje koncentraci: ve škole, v kanceláři nebo na cestách autem
Přírodní parfém v jojobovém oleji; grapefruit, zázvor, koriandr, rozmarýn, cedr
159,00 €/100 ml  Voňavý olej  06941005 5 ml 7,95 €
59,50 €/100 ml  Přírodní parfém  06941011 10 ml 5,95 €
65,00 €/100 ml  Přírodní parfém Roll-on  11303614 10 ml 6,50 €

Mundpflegeöl Sanddorn - Ústní olej rakytníkový · bylinný,
květinový                       osvěžující a příjemný olej pro pacienty vyžadující
péči, ideální i k péči o ústní sliznici; může zbarvit zuby žlutě
aloe vera v řepkovém. oleji; rakytníkový olej; smil ital., levandule, neroli, růže, geranie

59,50 €/100 ml       10073595        10 ml        5,95 €

Mundpflegeöl St. Elisabeth - Ústní olej sv. 
Alžběta · kořenitýčerstvý
osvěžující a příjemný olej podle G. Dorner pro pacienty vyžadující péči, 
ideální i k péči o ústní sliznici při ústních protézách, uklídní citlivé dásně
mandlový olej; hřebíček, růže, citrón
67,50 €/100 ml    06940916 10 ml 6,75 €

Mundpflegespray - Ústní sprej · jemně bylinný
olejová ústní voda k navlhčení suché ústní sliznice, pro pacienty vyžadující 
péči, ale i k péči ústních protézách a při citlivých dásních
aloe vera v řepkovém. oleji; růžový hydrolát; manuka, niaouli, kafrovník lékařský
29,75 €/100 ml   emulze ve spreji  06940922 20 ml 5,95 €
17,90 €/100 ml   emulze ve spreji  05458867 50 ml 8,95 €

Mundpflegespr. Myrte - Ústní sprej myrtový · citrónový-
čerstvý    olejová ústní voda k navlhčení suché ústní sliznice, pro pacienty, 
vyžadující péči, ale i k péči při ústních protézách a při citlivých dásních
aloe vera v řepkovém. oleji; myrtový, růžový hydr; smil ital., meduňka, myrta, citrón
33,75 €/100 ml   emulze ve spreji  09235762 20 ml 6,75 €
19,90 €/100 ml   emulze ve spreji  09235779 50 ml 9,95 €

Muskatellersalbei 10 % - Muškátová šalvěj 10 % · teplá, by-
linná, sladká, přísná                                       jojobový olej; Muškátová šalvěj
77,50 €/100 ml    04014832 10 ml 7,75 €
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63,33 €/100 ml     01750157 15 ml 9,50 €
45,00 €/100 ml     04014453 30 ml 13,50 €

Rose-Teebaum-Essenz - Růžovo-čajovníková esence · by-
linná trpká, zemitá              Pro všechny případy ji mějte vždy při ruce, lze 
užívat bez zředění; vhodná do šamponů, na obklady, výplachy; patří do 
každé domácí lékárny                                levandule, manuka, růže, čajovník
210,00 €/100 ml    Přírodní parfém  01750140 5 ml 10,50 €
165,00 €/100 ml    Přírodní parfém  04014476 10 ml 16,50 €

Rose-Teebaum-Hydrolat - Růžovo-čajovníkový hydrolát
bylinný, trpký, zemitý               K péči o problematickou pokožku, např. v ob-
lasti plínek nebo k intimní hygieně
růžový hydrolát, hydr. z čajovníku, hydr. ze smilu it.; levandule, růže, čajovník, manuka,
34,75 €/100 ml     Sprej na pokožku 11878036 20 ml 6,95 €

R • S

18,09 €/100 ml    Sprej na pokožku  10743311 55 ml 9,95 €

Rozmarínový hydrolát · bylinný, povzbuzující
22,50 €/100 ml   00147973 20 ml 4,50 €
10,00 €/100 ml   06343741 55 ml 5,50 €
6,95 €/100 ml   00148369 100 ml 6,95 €
Nepoužívat v oblasti očí a vagíny

Rumpelstilzchen - Dupynožka· teplý, veselý
Do školky, na oslavy a jiné veselé příležitosti
grapefruit, mandarinka, skořice
79,50 €/100 ml  Voňavý olej  01750163 10 ml 7,95 €

S

Šalvějový hydrolat · bylinný-čerstvý 
22,50 €/100 ml   13346697 20 ml 4,50 €
10,00 €/100 ml   13346711 55 ml 5,50 €
6,95 €/100 ml   13346728 100 ml 6,95 €

Salbei-Zypressen-Öl - Olej ze šalvěje a cypřiše · mátový-
čerstvý chladívý,                 stahující; v době ukončení kojení, nezředěný 
nebo s tvarohovým obkladem
aloe vera v řepkovém. oleji; máta zelená, šalvěj, citrón, cypřiš
59,00 €/100 ml     02201116 5 ml 2,95 €
34,75 €/100 ml     02201122 20 ml 6,95 €

Sanddornfruchtfleischöl - Rakytníkový olej
64,75 €/100 ml   05458979 20 ml 12,95 €

Sandelholz 10 % - Santalová dřevo 10 % · měkký, uklidnující, 
teplý, dřevitý                                                 jojobový olej; santalové dřevo,
99,50 €/100 ml   04014950 10 ml 9,95 €

Sandelholz-Sitzbad - Hojivá koupel se santalovým dřevem
bylinná, uklidňující
Příjemná, uvolňující, k péči po prochladnutí a sezení na chladném místě
Sůl mrtvého moře; jojobový olej; bergamot, levandule, růže, santalová dřevo, 
řebříček
7,95 €/100 ml     03837537 100 ml 7,95 €

Sandmännchen - Večerníček · ovocný-čerstvý
Uvolňuje, uklidňuje, pomáhá zpracovat zážitky celého dne
Přírodní parfém v jojobovém oleji; Ffenykl, levandule, pomeranč, borovice limba
102,00 €/100 ml    Voňavý olej  01750186 10 ml 10,20 €
63,00 €/100 ml    Přírodní parfém  05459275 10 ml 6,30 €
68,00 €/100 ml    Přírodní parfém Roll-on  11303637 10 ml 6,80 €

Saunaöl - Olej do sauny · bylinný, kořenitý, dřevnatý
Několik kapek do naběračky

Růžový hydrolát (Rose alba) · květinový, měkký
22,50 €/100 ml   00147217 20 ml 4,50 €
10,00 €/100 ml   01750482 55 ml 5,50 €
6,95 €/100 ml   00147223 100 ml 6,95 €

Rosen-Körperöl - Růžový tělový olej· květinový, růžový
smyslný vyrovnávající
olej z granátového jablka, sezamový, olej z divoké růže; jojobový olej ezamový, olej 
z divoké růže; jojobový olej; růže, geranie
45,00 €/100 ml     07309605 10 ml 4,50 €
29,90 €/100 ml     02201079 50 ml 14,95 €
24,95 €/100 ml     02201091 100 ml 24,95 €

Růžový sprej· Vůně růžového moře             růže; růžový hydrolát; etanol
21,80 €/100 ml    sprej do místnosti  10743305 50 ml 10,90 €

Rosenger.-Lav.-Massageöl - Masážní olej z růže a geránie
květinový, měkký Uklidňující a uvolňující; na obklad z tvarohu nebo jako
olejová komprese, osvědčený v době kojení
měsíček v olivovém oleji; sezamový, olej z vlašských ořechů;l; jojobový olej;levandule, 
růže, geranie, kadidlo;
33,00 €/100 ml    07309611 10 ml 3,30 €
21,90 €/100 ml    04014074 50 ml 10,95 €

Rosengeranie-Lavendel-Öl - Olej z růže a geránie · 
květinový, měkký       Chladící, uklidňující, uvolňující, na obklad z tvarohu v 
době kojení, doplňující přídavek k péči o dásně a ústní hygieně
levandule, růže, geranie, kadidlo
315,00 €/100 ml   Voňavý olej  04014080 5 ml 15,75 €

Rose-Teebaum-Balsam - Růžovo-čajovníkový balzám
silně bylinný, kořenitý K vnějšímu použití pro všechny případy; nanášejte
v tenké vrstvě, u miminek dvakrát denně
třezalka v olivovém oleji, měsíček v mandlovém oleji; lanolíns;heřmánek blau, levan-
dule, růže, čajovník
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andělika, grapefruit, levandule, manuka, niaouli, tymián, vetiver; myrtový, růžový hy-
drolát; etanol
17,90 €/100 ml   sprej do místnosti  10743274 50 ml 8,95 €

Raumduft Rosengeranie - Vůně do místnosti geranie
ovocná, jasná, květinová
Dobrý ke komunikaci, při domácích úkolech, práci v kanceláři a schůzi
grapefruit, myrta, geranie; myrtový, růžový hydrolát; etanol
21,90 €/100 ml  sprej do místnosti  10743280 50 ml 10,95 €

Raumduft Thymian-Zitrone - Vůně do místnosti tymián citrón
trpká, bylinná                          Zlepší vzduch v místnosti v době nachlazení
andělika, douglaska, levandule, tymián, cedr, citrón; myrtový, růžový hydrolát; etanol
23,90 €/100 ml   sprej do místnosti  10743297 50 ml 11,95 €

Ringelblumen in Mandelöl - Měsíček v mandlovém oleji
11,00 €/100 ml   01327016 50 ml 5,50 €

Ringelblumensalbe - Měsíčková mast · uklidňující; neobsahuje
éterické oleje 
K ošetření poraněné a podrážděné pokožky, nejen dětského zadečku
měsíček v mandlovém oleji; včelí vosk, lanolín; propolisová a měsíčková tinktura,
38,89 €/100 ml     01911324 9 ml 3,50 €
33,00 €/100 ml     04014418 15 ml 4,95 €
23,17 €/100 ml     01750134 30 ml 6,95 €
13,29 €/100 ml     06940951 120 ml 15,95 €

 Směsi s růžovým olejem přidáním 2 – 3 kapek růže 1% můžete 
vůni růžových produktů zintenzivnit..

Růže Afghanistan 1 % · květnatá, měkká              jojobový olej; růže
59,50 €/100 ml   10116212 10 ml 5,95 €

Růže Iran 1 % · jemně květnatá, měkká                   jojobový olej; růže
65,00 €/100 ml   11303531 10 ml 6,50 €

Rosenbalsam - Růžový balsám · jemně růžový
Jemná ochrana citlivé a podrážděné pokožky, ideální k péči o oční víčka a
konečky vlasů
aloe vera v řepkovém. oleji; sezamový olej; včelí vosk, jojobový olej, bambucké más-
lo; propolisová tinktura; růže
76,67 €/100 ml     04014051 9 ml 6,90 €
61,33 €/100 ml     10750877 15 ml 9,20 €

Rosengarten - Růžová zahrada · jasná, dřevnatá, květinová
Vyjasňující, uzemňující, smyslná, ochraňující 
jojobový olej; levandule, růže, cedr
119,50 €/100 ml    Přírodní parfém  02201027 10 ml 11,95 €
125,00 €/100 ml    Přírodní parfém Roll-on  11303620 10 ml 12,50 €

Pflegewohl-Öl - Ošetřující olej · bylinný, jemně levandulový 
Masážní olej k dennímu použití k péči o nemocné, k péči o podrážděnou pokožku
aloe vera v řepkovém, třezalka v olivovém oleji; kaloba; cist, smil ital., levandule, manuka
33,00 €/100 ml    07309597 10 ml 3,30 €
19,00 €/100 ml    01293872 50 ml 9,50 €
15,90 €/100 ml    01293889 100 ml 15,90 €

Purzelbaumöl - Olej kotrmelec · květinový, měkký
Olej na masáž břicha k podpoře „indického můstku“, aby se dítě obrátilo do
správné polohy; ke smyslné partnerské masáži
Mandlový-, sezamový-; jojobový olej; levandule, růže, řebříček, Ylang-Ylang, cedr
70,00 €/100 ml    03910174 5 ml 3,50 €
49,75 €/100 ml    03837543 20 ml 9,95 €

R

Rasierwasser frisch - Voda po holení se svěží vůní · 
bylinná, čerstvá                 Uklidní a osvěží podrážděnou pokožku po holení
neroli-, růžový hydrolát; etanol; limetka, litsea, myrta, santalová dřevo, vetiver, cedr;
21,90 €/100 ml   Sprej na pokožku  10743245 50 ml 10,95 €

Rasierwasser herb - Voda po holení s trpkou vůní · trpká, 
bylinná                                  Uklidní citlivou pokožku po holení
meduňkový a růžový hydrolát; etanol; douglaska, třezalka,, borovice kleč, silovoň 
(tonka), vetiver, bílá jedle, cedr;
 21,90 €/100 ml  Sprej na pokožku  10743251 50 ml 10,95 €

Raumduft Andensonne - Vůně do místnosti andské slunce
citrónová, bylinná, očisťující
Vykouzlí z místností se špatným vzduchen čistou slunečnou vůni z And
sporýš lékařský, eukalyptus, grapefruit, limetka, myrta, kadidlo, cedr; myrtový,

růžový hydrolát; etanol
19,90 €/100 ml   sprej do místnosti  10743268 50 ml 9,95 €

Raum. Bergamotte-Neroli - Vůně do místnosti bergamot-neroli
ovocná-čerstvá, lehce květnatá Ke zlepšení vzduchu v místnosti pro každého, 
přispívá k pozitivní náladě za tmavých dnů
bergamot, grapefruit, neroli; voda, etanol
17,90 €/100 ml  sprej do místnosti  11287370 50 ml 8,95 €

Raumduft Iris-Weihrauch - Vůně do místnosti kadidlo · 
trpká, růžovo-měkká             vzácná vůně pro milovníky kosatce a růže
sturač, kosatec, růže, kadidlo; myrtový-, šalvějový-, kadidlový hydrolat; etanol
23,90 €/100 ml   sprej do místnosti  13718265 50 ml 11,95 €

Raumd. Kräutergarten - Vůně do místnosti bylinková zahrada
čerstvá, bylinná, trochu trpká
Ke zlepšení vzduchu v místnosti, osvědčená v péči o nemocné, staré a umírající
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Novinka
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Strahlenpflegecreme - Krém po ozařování bylinný, květinový
Hodnotný krém k péči před a po období ozařování, na poraněná mśta, na 
jizvy na suchou a svědící kůži
Aloe Vera-, baobabovy, rakytníkový olej; včelí vosk,bambucké máslo, lanolín; Ben-
zoe, palmarosa, růže, geranie; kadidlový hydrolát; (*rakytníkvý olej může zbarvit prádlo)

50,00 €/100 ml   12471012 15 ml 7,50 €
33,17 €/100 ml   12471029 30 ml 9,95 €

Strahlenpflegeöl - Olej po ozařování bylinný, květinový
K láskyplné péči před a po období ozařování, na poraněná mśta, na jizvy
aloe vera v řepkovém. oleji; rakytníkový olej*; Ismil ital., levandule, neroli, růže, gará-
nie; (*rakytníkvý olej může zbarvit prádlo)

45,00 €/100 ml    07309723 10 ml 4,50 €
31,00 €/100 ml    04950661 50 ml 15,50 €

T

Teebaum-Haaröl - Čajovníkový olej na vlasy intensivně by-
linný            Čistící a vyjasňující olej na vlasy k intenzivní péči podrážděné 
pokožky hlavyt
měsíček v mandlovém oleji levandule, manuka, geranie, rozmarýn, čajovník; 
25,00 €/100 ml    07309752 10 ml 2,50 €
9,95 €/100 ml    04014105 100 ml 9,95 €

Čajovníkový hydrolát zemitý, bylinný
22,50 €/100 ml   00148375 20 ml 4,50 €
10,00 €/100 ml   09933087 55 ml 5,50 €
6,95 €/100 ml   00148381 100 ml 6,95 €

Thymian

 Tymiánové směsi
zahřívají za chladných dnů, k péči v době nachlazení; příjemné jako vůně, 
koupel, natření, olejová komprese nebo zábal.

Thymian-Angelika-Öl - Olej s tymiánem a andělikou 
intensivně kořenitý Tělový olej vmasírujte na hruď a záda
měsíček v mandlovém

oleji; mandlový,, sezamový olej; jojobový olej; andělika, kajeput, muškátová šalvěj, 
tymián, borovice limba;
35,00 €/100 ml     07309775 10 ml 3,50 €
23,20 €/100 ml     01750329 50 ml 11,60 €

Thymian-Benzoe-Öl - Olej s tymiánem a benzoe ·
auklidňující, zahřívající nanést bodově
jojobový olej; sturač, kafrovník lékařský, levandule, levandulová šalvěj, linaloe, 
meduňka, ravintsara, šalvěj, tymián;
69,50 €/100 ml    Přírodní parfém  04709824 10 ml 6,95 €
75,00 €/100 ml    Přírodní parfém Roll-on  11303666 10 ml 7,50 €

Thymian-Myrte-Bad - Koupel s tymiánem a myrtou · 
iintenzivně bylinná
Sůl mrtvého moře; jojobový olej; myrta, šalvěj, tymián, Ysop, borovice limba;
6,95 €/100 ml    Koupelová sůl 07309781 100 ml 6,95 €
5,18 €/100 ml    Koupelová sůl 01750358 250 ml 12,95 €
Olejová koupel siehe Seite 19, Dusch & Olejová koupel Thymian-Myrte

Thymian-Myrte-B. für Erw. - Balzám s tymiánem a myr-
tou pro dospělé · intensivně bylinný vmasírujte na hruď a na záda
třezalka v olivovém oleji; baobabový,mandlový olej; včelí vosk, jojobový olej, bam-
bucké máslo, lanolín; jitrocelová tinktura; myrta, niaouli, šalvěj, tymián, ysop, boro-
vice limba;
25,00 €/100 ml    02202759 30 ml 7,50 €
21,00 €/100 ml    01750335 50 ml 10,50 €

Thymian-Myrte-B. für Ki.und Säuglinge - Balzám s ty-
miánem a myrtou pro děti a kojence · uklidňující, bylinný
vmasírujte na hruď a na záda
třezalka v olivovém oleji; baobabový, mandlový olej; včelí vosk, jojobový olej, bam-
bucké máslo, lanolín;myrta, niaouli, šalvěj, tymián, ysop, borovice limba;r
23,17 €/100 ml     02202771 30 ml 6,95 €
19,00 €/100 ml     01750341 50 ml 9,50 €

Thymian-Zitrone-Raumd. - Vůně do místnosti tymian citrón
trpký, bylinný Zlepší vzduch v místnosti v době nachlazení
andělika, douglaska, levandule, tymián, cedr, citrón
219,00 €/100 ml   Voňavý olej  04013991 5 ml 10,95 €

Toko-Öl - Toko-olej (tokolytikum) · čerstvý, bylinný
Používá se k zastavení předčasných porodních stahů; užívejte pod dohledem
porodní asistentky; uvolňující, uklidňující péče pro těhotné
mandlový, pupalkový olej, olej z pšeničných klíčků; kafrovník lékařský, levandule, li-
naloe, majoránka,
55,00 €/100 ml    02202877 5 ml 2,75 €
26,50 €/100 ml    01750370 30 ml 7,95 €
19,90 €/100 ml    04014499 50 ml 9,95 €
15,90 €/100 ml   Klinikpackung  01750387 300 ml 47,70 €
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Sonnenblumenöl - Slunečnicový olej
7,00 €/100 ml   07312777 50 ml 3,50 € 

Sonnenöl LF 3 – 4 - Sluneční olej SPF 3-4 ořechový, zemitý, by-
linný        Tělový olej, opakovaným nanášením se ochranný faktor nezvýší
sezamový, olej z vlašských ořechů,, olej z pšeničných klíčků;; jojobový olej; kafrovník 
lékařský, mrkovová semínka, linaloe
35,50 €/100 ml   07309686 10 ml 3,55 €
22,60 €/100 ml   01750275 50 ml 11,30 €

Sonnenpfl. intensiv - Intenzivní sluneční péče · bylinná, 
měkká
Tělový olej naneste po příliš dlouhém pobytu na slunci na vlhkou pokožku
aloe vera v řepkovém. oleji; rakytníkový olej,*, mrkovová semínka, levandule (emul-
zeve spreji: meduňkový a růžový hydrolát) (*rakytníkvý olej může zbarvit prádlo)
35,00 €/100 ml     07309717 10 ml 3,50 €
21,90 €/100 ml     04014720 50 ml 10,95 €
19,90 €/100 ml    emulze ve spreji  03836957 50 ml 9,95 €

Sonnenpflegeöl - Sluneční péče· trpký, bylinný
Tělový olej po slunění a na podrážděnou pokožku, naneste na vlhkou kůži
aloe vera v řepkovém. oleji; olej z meruňkových jader, sezamový,slunečnicový olej;; jo-
jobový, smil ital., levandule
36,00 €/100 ml     07309692 10 ml 3,60 €
25,90 €/100 ml     01750281 50 ml 12,95 €

Sportöl - Sportovní olej kořenitý, bylinný
Povzbuzující, prokrvující masážní olej, zahřívá především před sportovními
aktivitami; k péči před a po tělesné námaze
aloe vera v řepkovém, arnika v olivovém oleji; kaloba; smil ital., pepř, rozmarýn, jalovec
35,00 €/100 ml    06945865 10 ml 3,50 €
23,20 €/100 ml    06945888 50 ml 11,60 €
19,00 €/100 ml    06945894 100 ml 19,00 €

Sprachlos - Beze slov květinový, růžový
Koncentrovaná směs, k přidání do masážního oleje; přináší úlevu při smutku 
a dlouhodobě nemocným; natírá se přímo na spánky a vnitřní stranu zápěstí
jojobový olej; kosatec německý, meduňka, růže;
179,50 €/100 ml    Přírodní parfém  01750298 10 ml 17,95 €
185,00 €/100 ml    Přírodní parfém Roll-on  11303643 10 ml 18,50 €

Stillöl - Olej na podporu kojení kořenitý
Olej k péči prsou v době kojení; při masírování vynechte prsní dvorce;
zředěný lze použít na dětské bříško po vydatném kojení
měsíček v mandlovém oleji; pupakový, sezamový, olej z vlašských ořechů;; jojobový 
olej; anýz, fenykl, mrkovová semínka, koriandr, indický kmín, levandule, růže;
78,00 €/100 ml    02202601 5 ml 3,90 €
41,00 €/100 ml    01750306 20 ml 8,20 €
29,00 €/100 ml    02202707 50 ml 14,50 €
24,60 €/100 ml   Klinikpackung  01750312 200 ml 49,20 €

sporýš lékařský, grapefruit, šalvěj, jalovec, borovice limba
179,00 €/100 ml   Voňavý olej  01750192 5 ml 8,95 €

Schlafmütze - Ospalec· uklidňující, medový Působí dobře na počátku 
nočního klidu, během nočního probuzení nebo jednodušše k odpočinku
sezamový, slunečnicový olej; jojobový olej med, smil ital., nard, palmarosa, kadidlo;
63,00 €/100 ml    Přírodní parfém  07309628 10 ml 6,30 €
69,50 €/100 ml     Přírodní parfém Roll-on  11303471 10 ml 6,95 €
34,17 €/100 ml    Přírodní parfém  07309634 30 ml 10,25 €

Schwangerschaftsstreifenöl - Olej proti těhotenským pras-
klinám (striím)  čerstvý, bylinný, lehce květnatý
Tělový olej k prevenci, nutno masírovat pravidelně.
mandlový, pupalkový,slunečnicový, olej z pšeničných klíčků; kafrovník lékařský, le-
vandule, linaloe, neroli, růže
29,50 €/100 ml   07309640 10 ml 2,95 €
19,90 €/100 ml   01750223 50 ml 9,95 €
15,95 €/100 ml   04019769 100 ml 15,95 €

Sezamový olej
5,80 €/100 ml   09933070 50 ml 2,90 € 

Sheabutter bio - Bambucké máslo bio
11,00 €/100 ml   08108738 50 ml 5,50 €
6,50 €/100 ml   08108739 100 ml 6,50 €
3,98 €/100 ml   08108740 200 ml 7,95 €

Sheabutter bio roh - Bambucké máslo bio surové
11,80 €/100 ml   08108744 50 ml 5,90 €
6,90 €/100 ml   08108746 100 ml 6,90 €
4,45 €/100 ml   08108748 200 ml 8,90 €

Sitzbad - Hojivá koupel · květinová, bylinná, intensivní
Uklidňuje, uvolňuje, vyjasňuje, regeneruje a přináší úlevu; zejména v 
šestinedělí
Sůl mrtvého moře; jojobový olej; Kamille blau, heřmánek pravý, levandule, růže, gera-
nie, řebříček
8,95 €/100 ml     04014482 100 ml 8,95 €
6,38 €/100 ml     01750246 250 ml 15,95 €
3,83 €/100 ml    Klinikpackung  02202363 2500 ml 95,70 €

Sommerfrische - Letní osvěžení · ovocný-čerstvý
Svěží vůně do čekáren a nemocničních oddělení
bergamot, lišejník, sporýš lékařský Anden, grapefruit, levandule, limetka, mandarin-
ka, meduňka, pomeranč, citrón
195,00 €/100 ml   Voňavý olej  01750252 5 ml 9,75 €

 Krémy a masti s bambuckým máslem 
V našich přírodních mastičkách může obsažené bambucké máslo
při teplotních výkyvech vézt k tvorbě tzv. aglomerátů. Tato malá zrníčka
se ale na teplé pokožce okamžitě zase rozpustí.
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50,00 €/100 ml    00704913 5 ml 2,50 €
26,50 €/100 ml    00704936 30 ml 7,95 €

Zitruskorb - Citrusový koš · čerstvý aktivující, povzbuzující
grapefruit, limetka, pomeranč, máta peprná, citrón (sprej na pokožku: neroli-, hyd-
rolát z máty peprné; etanol)
139,00 €/100 ml     Voňavý olej  03848819 5 ml 6,95 €
17,90 €/100 ml     Sprej na pokožku  10743334 50 ml 8,95 €

Zyklus-Laune - Nálada při menstruaci · lehce ovocný, 
květinový, bylinný nanést bodově na zátylek nebo podbřišek; při náladovosti
sezamový olej; jojobový olej; bergamot, mandarinka, muškátová šalvěj, pomeranč;
109,50 €/100 ml    Přírodní parfém  02213697 10 ml 10,95 €
115,00 €/100 ml    Přírodní parfém Roll-on  11303548 10 ml 11,50 €

Zyklus-Massageöl - Masážní olej při menstruaci· květinový
při náladovosti před menstruací a v přechodu
pupalkový, sezamový, slunečnicový,  jojobový olej; bergamot, grapefruit, muškátová 
šalvěj, neroli, vetiver, Ylang-Ylang;
35,00 €/100 ml    07309806 10 ml 3,50 €
23,90 €/100 ml    02213711 50 ml 11,95 €

Wildrosenöl - Olej z divoké růže
43,00 €/100 ml    05458962  20 ml  8,60 €

Windelbalsam - Plenkový balzám · jemně květinový, bylinný
Ošetřuje a chrání citlivou pokožku dětského zadečku
aloe vera v řepkovém oleji-, sezamový olej; včelí vosk, jojobový olej, mangové, bam-
bucké máslo, lanolín, manuka, palmarosa, růže, geranie, tymián; růžový hydrolát;
33,00 €/100 ml     05992093 15 ml 4,95 €
17,86 €/100 ml     06940968 70 ml 12,50 €
13,30 €/100 ml     13718288 150 ml 19,95 €

Wintertag - Zimní den · ovocný, zemitý
Uvolní jak v létě tak v zimě; může si ji vychutnat i muž
lišejník, sporýš lékařský, limetka, myrta, santalová dřevo, cedr
184,00 €/100 ml   Voňavý olej  01750430 5 ml 9,20 €

Wochenbettbauchmassageöl - Masážní olej pro šestinedělí
bylinný, trpký Podporuje stahování dělohy, napíná tkáň, pravidelně vmasírovat
měsíček v mandlovém oleji; slunečnicový,olej z pšeničných klíčků; grapefruit, gera-
nie, řebříček, jalovec, cypřiš
39,00 €/100 ml    02202908 5 ml 1,95 €
19,83 €/100 ml    02202937 30 ml 5,95 €
15,00 €/100 ml    01750447 50 ml 7,50 €
11,95 €/100 ml    04014513 100 ml 11,95 €

Y

Ysop-Immortellen-Öl - Olej z yzopu a smilu ital. · trpký, by-
linný
Masážní olej, Ulevuje při modřinách, které pak rychleji zmizí, příjemná péče
na pohmožděniny, klouby, nanést opakovaně nebo jako olejovou kompresi
Calophyllum inophyllum, sezamový olej; jojobový olej; smil ital., levandule, palmaro-
sa, rozmarin, ysop
58,00 €/100 ml     02201151 5 ml 2,90 €
31,33 €/100 ml     02201168 30 ml 9,40 €

Z

Zahn-Öl - Olej při problémech se zuby · intensivně bylinný,
kořenitý vmasírujte zvenku do tváří; uvolňuje a zahřívá
třezalka v olivovém oleji; pupalkový olej; římský heřmánek, levandule, hřebíček
90,00 €/100 ml     02202943 5 ml 4,50 €
54,75 €/100 ml     02203026 20 ml 10,95 €

Zeder-Haaröl - Cedrový olej na vlasy · dřevnatý, čerstvý k pra-
videlné péči o vlasy a pokožku hlavy, vmasírovat do pokožky hlavy, posiluje 
vlasy; možné i k mytí suchých vlasů
aloe vera v řepkovém. oleji, sezamový-; jojobový olej; levandule, palmarosa, 
rozmarýn, cedrr ©
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W
Waldspaziergang -Lesní procházka · intensivně zemitý, dřevnatý,
lehce bylinný Vyvolává vzpomínky a pomůže načerpat energii
douglaska, lišejník, třezalka, borovice kleč, silovoň (tonka), bílá jedle, cedr
219,00 €/100 ml   Voňavý olej  01750418 5 ml 10,95 €

Sprej na pokožku nebo bodově nanesený přírodní parfém vážou pachy ve
všech místnostech a životních fázích
douglaska, třezalka, borovice kleč, silovoň (tonka), vetiver, kadidlo, bílá jedle, cedr (sprej na

pokožku: myrtový, růžový hydrolát; etanol. přírodní parfém v jojobovém oleji)
69,50 €/100 ml   Přírodní parfém  05459306 10 ml 6,95 €
17,90 €/100 ml   Sprej na pokožku  10743328 50 ml 8,95 €

Wald & Wiese - Les a louka · travnatý, dřevnatý
Vyrovnává, harmonizuje ve dnech plných stresu, smíchaný s medem je
požitkem do koupele
Přírodní parfém v jojobovém oleji; citronela, douglaska, kafrovník lékařský, římský 
heřmánek, mrkovová semínka, linaloe, palmarosa,
149,00 €/100 ml   Voňavý olej  04926705 5 ml 7,45 €
59,50 €/100 ml   Přírodní parfém  05459298 10 ml 5,95 €

Walnussöl - Olej z vlašských ořechů
13,90 €/100 ml   07312783 50 ml 6,95 €

Weihnachtsduft - Vánoční vůně· kořenitá, teplá
Naladí na adventní a vánoční čas
mandarinka, hřebíček, pomeranč, vanilka, skořice
164,00 €/100 ml  Voňavý olej  01750424 5 ml 8,20 €

Weihnachtswichtel - Vánoční skřítek · jemně ovocný, kořenitý, 
teplý
Hřejivá vůně v advetní a vánoční době a za chladných zimních večerů
grapefruit, zázvor, mandarinka, hřebíček, pomeranč, silovoň
169,00 €/100 ml  Voňavý olej  01913079 5 ml 8,45 €

Weihrauchhydrolat - Kadidlový hydrolát  ·čerstvý, bylinný, trpký
19,75 €/100 ml   11877982 20 ml 3,95 €
9,00 €/100 ml   11878007 55 ml 4,95 €
6,50 €/100 ml   11878013 100 ml 6,50 €

Weihrauch-Zitrone - Kadidlo-citrón · citrónový-trpký, 
dřevnatý        neutralizuje pachy v místnostech ve všech životních fázích
myrtový, růžový a kadidlový hydrolát; etanol litsea, citronela, citrón, kadidlo, vetiver;

17,00 €/100 ml    Sprej na pokožku 11287387 50 ml 8,50 €

Weizenkeimöl - Olej z pšeničných klíčků
11,40 €/100 ml   07309373 50 ml 5,70 €

Trennungsschmerz - Bolest z odloučení · bylinný, lehce 
květnatý Při rozchodu, stěhování, při pobytu v nemocnici, při doprovázení 
umírajícího
Přírodní parfém v jojobovém oleji; sturač, grapefruit, kosatec německý, meduňka, 
santalová dřevo, řebříček, cedr, borovice limba
199,00 €/100 ml    Voňavý olej  01750364 5 ml 9,95 €
69,50 €/100 ml    Přírodní parfém  05459281 10 ml 6,95 €
75,00 €/100 ml    Přírodní parfém Roll-on  11303519 10 ml 7,50 €

U

Ut-olej (děložní tonikum) kořenitý
Vhodný k terapiím navozujícím porodní stahy; užívejte pod dohledem porod-
ní asistentky; stimulující, posilující, zahřívající masážní olej k porodu a
šestinedělí
olej z pšeničných klíčků; sporýš lékařský Anden, zázvor, hřebíček, skořice;
59,00 €/100 ml    02202883 5 ml 2,95 €
29,83 €/100 ml    01750393 30 ml 8,95 €
21,90 €/100 ml    04014507 50 ml 10,95 €
17,90 €/100 ml   Klinikpackung  01750401 300 ml 53,70 €

V

Verwöhnbad - Hýčkavá koupel · intenzivně květinová, voní po 
mandlích Smyslný požitek pro dospělé
Sůl mrtvého moře; jojobový olej; Jasmin, Rose, Sandelholz, Tonkabohne, Ylang-Ylang
7,30 €/100 ml   Koupelová sůl  07309798 100 ml 7,30 €
5,40 €/100 ml   Koupelová sůl  04014128 250 ml 13,50 €

Sporýš 
lékařský
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»Primavera«
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Sada k péči 
Sprcha & Šampón litsea 100 ml, péče o rty 9ml, olej k péči 50ml, sprej pro-
cházka lesem 50 ml, růžový hydrolát 55ml; žínka ze lnu a froté vel. 2
  05996027 39,95 €

Sportovní sada 
olej Allgäu 50ml, Sprcha & Šampón grapefruit 100 ml, akutní sprej ze smilu ital. 
30 ml, kemptenský olej 50 ml, sportovní olej 50 ml
  06940690 42,95 €

Sada wellness 
uvolňující koupel 250ml, masážní olej uklidňující 50ml; vonná svíčka ovocný
koš 9 cm vysoká; lněná žínka; zázvorový čaj 45 g
  05996033 34,95 €

Sada éterických domácích prostředků

Domácí sada 
Sada se skládá z ručně plněných, v laboratoři kontrolovaných velkých balení.
5 ml: bergamot, kajeput, grapefruit komplett, levandule extra,
růžovo-čajovníková esenz, rosmarýn, cedr
10 ml: kosatec 1% v jojobovém oleji, heřmánek pravý10 % v jojob. oleji,
meduňka (100 %) 10 % v jojobovém oleji, neroli 10 % v jojob. oleji,
růže 10 % v jojobovém oleji, santalové dřevo 10 % v jojobovém oleji,
50 ml: Aloe-Vera v rapsovém, třezalka v olivém, mandlový, jojoboý olej
55 ml: růžový hydrolát
  02201174 125,00 €

Sady

Proti stresu
pocit bezpečí (Roll-on) 10 ml,, uvolněnost 50 ml, Sprcha & Šampón palmarosa 
100 ml; nezlob se čaj 43 g
  11479520 25,95 €

Sada péče o dítě 
Sprcha & Šampón dětský olej na citlivou pokožku 50 ml, fenyklovokmínový
olej pro děti 50 ml, plínkový balzám 15 g; hedvábná panenka (barvena
heřmánkovými květy)
  05996010 39,95 €

Sada při nastydnutí  
andělikový balzám 9 ml, utišovač bolesti krku 50 ml, olej s tymiánem a
andělikou 50 ml, olej s tymiánem a benzoe 10 ml, koupel s tymiánem a myrtou
100 ml, zábal z včelího vosku vel. 1, čaj s ibiškem a lékořicí
  09235845 41,95 €

Sada první pomoci 
elastické obinadlo, obvaz na rány, náplasti, náplast na puchýře,
růžovo čajovníková esence 5ml, olej z yzopu a smilu ital.
  10057478 15,95 €

Sada k motivaci
Sprcha & Šampón grapefruit 100 ml, motivační vůně (Roll-on) 10 ml, tělový 
olej posilující 50 ml, čaj pohled z vrcholu 78 g
  11479537 26,95 €

... nebo pro 

vlastní 

potřebu!

Sestavíme Vám rádi individuální domácí lékárničku podle 
Vašeho přání. Z oblasti alopatie, homeopatie, aromaterapie 
nebo jiných přírodních léčiv.

Original-Stadelmann®-Aromasměsi  – sady k vyzkoušení

Zkušební sady

Cistová zkušební sada, dospělí 
cistová koupel 50 ml, cistový krém 9 ml, cistový olej pro dospělé 10 ml,
růžový hydrolát 20 ml
  04999420 14,95 €

Cistová zkušební sada, děti 
cistová koupel 50 ml, cistový krém 9 ml, cistový olej pro děti 10 ml, růžový
hydrolát 20 ml
  04999414 13,95 €

Zkušební sada sprcha, koupel Novinka

Sprcha & olejová koupel levandule-citrón 25 ml,  sprcha & olejová koupel smyslná 
25 ml, sprcha & Šampón Litsea 25 ml, sprcha & Šampón santalové dřevo, přírodní 
mýdlo s vůní 100 g
  13724998 19,95 €

Zkušební sada mladá rodina 
dětský olej na citlivou pokožku 10 ml, dětská koupel 50 ml, dětský krém 9 ml,
rodinná koupel 50 ml, růžový tělový olej 10 ml, tělový olej pro muže 10 ml,
plínkový balzám 9 ml; domácí čaj 2 lžičky
  04950572 22,50 €

Zkušební sada tělových olejů 
tělový olej andské slunce 10ml, tělový olej uvolňující 10 ml, tělový olej
zpevňující 10 ml, tělový olej »Harmonia« 10 ml, tělový olej posilující 10 ml,
tělový olej na suchou pokožku 10 ml, růžový tělový olej 10 ml
  01912938 18,95 €

Zkušební sada masážních olejů 
masážní olej na křížovou kost 10ml, masážní o. uklidňující 10ml, masážní olej
s květ. vůní 10ml, masáž. olej uvolňující 10ml, masáž. olej svěží 10ml, hydrolát
z neroli 20ml; čaj z růže a rooibos 2 lžičky; miska na mas. olej
  01912944 23,95 €

Zkušební sada pro matku a dítě 
dětský olej na citlivou pokožku 10ml, dětská koupel 50ml, dětský krém 9ml,
fenyklovo-kmínový olej 10ml, olej na podporu kojení 5ml, hojivá koupel 50ml,
plenkový balzám 9ml, masážní olej pro šestinedělí 5ml
  03837112 22,95 €

Zkušební sada k péči 
olej Allgäu 10ml, krém na nohy vyrovnávající 9ml, tělový olej »Harmonia«
10 ml, krém k péči 9ml, sprej procházka lesem 10 ml, růžový hydrolát 20 ml;
  12471070 19,95 €

Zkušební sada pro ženy 
krém na nohy vyrovnávající 9 ml;, růžový krém na obličej 9 ml, Sprcha & 
Šampón růže 25 ml, růžový hydrolát 20 ml, růžový tělový olej 10 ml, hýčkavá 
koupel 50 ml,  čaj z růže a rooibos 2 lžičky
  04926711 22,95 €

Zkušební sada pro muže 
krém na nohy oživující 9 ml, krém na obličej pro muže 9ml, tělový olej pro 
muže 10ml, voda po holení trpká 10 ml,, Sprcha & Šampón cedr;  
čaj pro muže 2 lžičky
  04926728 13,95 €

Zkušební sada těhotenská 
olej na masáž hráze 5 ml, uvolňující koupel 50 ml, porodní oej 5 ml, Olej pro-
ti těhotenským prasklinám (striím) 10 ml
  03837129 10,95 €

Zkušební sada na sport 
olej Allgäu 10 ml, kostivalová mast 9 ml, Sprcha & Šampón grapefruit 25 ml, 
kemptenský olej 10 ml, olej z yzopu a smilu ital. 5 ml; akutní sprej ze smilu 
20ml, čaj pohled z vrcholu 2 lžičky
  01912967 17,95 €

Zkušební sada pro dobrý pocit  
uvolňující koupel 50 ml, krém na nohy vyrovnávající 9 ml, tělový olej posilující
10 ml, hydrolát z neroli 20 ml; dobrý rodinný čaj 2 lžičky
  01912915 13,95 €

jako

dárek...
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Dávkování a pokyny k použití
Obsah olejů našich Originálních IS Aromasměsí je určen k střídmému užívaní.
Dbejte hlavně u těhotných a malých dětí na malé dávky. Začněte včas - např.
s natíráním nebo zábaly a opakujte častěji. Tělové oleje vtírejte nejlépe do
vlhké pokožky a použijte takové množství oleje, které se do kůže naprosto
vstřebá. Originální IS Aromasměsi se hodí dobře i k aromatickým koupelím. K 
tomuto účelu se smíchají s emulgátorem, jako je smetana, med, sůl nebo
neutrální mýdlový základ (dbejte vyjímek označených  !)

Dávkování ryzích éterických olejových směsí

 Aromalampa  děti:  1 – 5 kapek
 podle velikosti místnosti dospělí: 5 – 15 kapek

 Celková koupel
 éterické oleje smíchané děti:  3 – 7 kapek
 s medem, smetanou, mýdlem, solí dospělí:  7 – 12 kapek

 Částečná koupel
 éterické oleje smíchané děti:  1 – 3 kapky
 s medem, smetanou, mýdlem, solí dospělí: 3 – 10 kapek

Dávkování tělových a masážních olejů
éterické oleje vmíchané do přírodního rostlinného oleje (viz str. 33)

 tělový olej: 7–10 kapek v 50 ml přírodního rostlinného oleje
 masážní olej: 12–15 kapek v 50 ml přírodního rostlinného oleje

Dávkování pro zábaly
 éterické oleje vmíchat do základu:
 např. 1–2 kapky do 1 lžičky medu / 1 lžíce tvarohu / léčivé zeminy

Dávkování tělových a masážních olejů jako aromatická koupel
smíchané s medem, smetanou nebo neutrálním mýdlu

 Celková koupel děti: 2 TL
   dospělí: 1 – 2 lžíce

 Částečná koupel děti: ½ TL 
   dospělí: 2 – 3 lžičky

Dávkování aromatických koupelí se solí

 Celková koupel děti: 1 EL 
   dospělí:  3 – 4  lžíce
 Částečná koupel 1 lžička na 1 l. teplé vody

Po koupeli se zbavíte zbytků soli na kůži osprchováním čistou vo-
dou, 

Dbejte při používání našich 
   

na »9 zlatých zásad« aromaterapie:
Co se týče osoby:
1 čím mladší – tím šetrněji
2 čím lehčí – tím méně
3 čím citlivější – tím jemněji
4 čím starší – tím častěji

Co se týče stavu:
5 čím větší bolesti – tím více oleje
6 čím chroničtější obtíže –
tím delší léčba

Co se týče množství:
7 čím svěží vůně – tím víc
8 čím cennější vůně – tím šetrněji
9 čím těžší olej – tím méně

Důležitá upozornění

Sprej na pokožku
Aby se olejové směsi mohly prakticky použít na pokožku nebo v místnosti,
jsou éterické olejové směsi vmíchány do nízkoprocentního alkoholu (10-12%).
Přesto by se tyto aromatické směsi s alkoholem měly nanášet na pokožku jen
krátkodobě. Tak můžete k osvěžení za horkých dnů nastříkat např. bylinkový
koš do zátylku, předloktí nebo podkolenní jamky.

Emulze ve spreji Emulze ve spreji obsahují mimo éterických a 
mastných rostlinných olejů z jedné třetiny hydrolát bez alkoholu a jsou tak 
velice příjemné pro pokožku. Jsou doporučeny obvzlášť na citlivou a su-
chou, stejně jako neurodermitickou pokožku. Rostlinný olej plave na povr-
chu, je tedy třeba emulzi před použitím dobře protřepat, aby se promíchala.

Co vidíte na nálepce?
Die Etiketten der Original-Stadelmann®-Aromamischungen  
enthalten folgende Angaben:

Babyöl
empfindliche Haut

Aromakörperöl

zur täglichen Hautpflege

 

87435 Kempten - Allgäu
Tel. 00 49 (0)8 31 - 5 22 66 11
www.bahnhof-apotheke.de

Aprikosenkern-, Mandel-, Nachtkerzen-,
Sesamöl, Jojobawachs, Rose
Ingredients (INCI): Prunus amygdalus
dulcis oil, Prunus armeniaca kernel oil 
Simmondsia chinensis seed oil,
Oenothera biennis oil, Sesamum indicum
seed oil, Rosa damascena flower oil;
Natürlich enthalten: Limonene, Geraniol,
Citronellol, Farnesol

Nach Anbruch alsbald verbrauchen

    04/2019                      Inhalt: 10 ml
Ch.B.:  3-170929           
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Levá strana:
• • jméno výrobku
• • druh výrobku a IS-pečeť kvality
• • oblast použití
• • adresa výrobce
Střed
• číslo výrobku a čárkový kód
• CPNP: číslo Cosmetic Products Notification Portal EU
pravá strana:
• obsažené látky
• INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients): zákonodárce 

předepsaná a v EU platná deklarace obsažených látek v angličtině u rost-
lin jsou uvedena botanická jména

• přirozeně obsaženo:povinně deklarovatelné jednotlivé látky, které jsou
• od přírody v různých éterických olejích obsaženy
• pokyny pro spotřebitele
• způsob užívání
• Ch.-B. je označení šarže, na jejímž základě je možno celý výrobní proces-

vystopovat. Posledních 6 čísel odzadu označují datum výroby.: 3-170929 = 
29. září 2017

•  min. doba trvanlivosti: 04/2019 = neotevřeno vydrží do ledna 2019 

U olejových směsí do aromalampy nebo sprejů do místnosti, které nejsou
určeny k použití na člověku, vyžaduje zákonodárce označení podle chemické-
ho zákona. Varovná označení a pokyny mají snížit nebezpečí pro člověka a
přírodu. Aby se zabránilo nechtěnnému použití, jsou Stadelmann®-
Aromasměsi opatřeny bezpečnostním uzávěrem.

Trvanlivost a použití
Naše Originální-Stadelmann®-Aromasměsi jsou čerstvě vyrobeny a mají trv-
anlivost 1-2 roky - podle etikety. Masti neobsahující vodu vydrží ca. 2 roky 
(datum výroby = číslo šarže: posledních 6 čísel odzadu označují datum výro-
by. vyrobeno:: 3-170929 = 29. září 2017).

  Naše aromasměsi neobsahují konzervační látky. Pro za-
chování nejlepší kvality proto doporučujeme u tuby, kterou 
jste déle nepoužívali, zentimetr masti odstranit. 

 Všechny výrobky (obvzlášť jsou-li zřídka používány) se 
mají skladovat v chladu a temnu (ne v ledničce a ne v teplé, vlh-
ké koupelně). Kvůli teplotním rozdílům má bambucké máslo 
obsažené v mastích sklon k vytvoření aglomerátů. Tato malá 
zrníčka se na teplé pokožce zase rozpustí.

 Důležitá upozornění:
• Éterické oleje a směsi neužívejte vnitřně.
• U Originálních-Stadelmann®-Aromasměsi pro děti nejsou používány 

problematické látky kampher a mentol
• Ryzí éterické oleje chraňte před dětmi.
• Přecitlivělé reakce se objevují zřídka a nelze je předpovědět, 

vyzkoušejte, zda olej snášíte na předloktí
• Po ukončení aromatické aplikace nenavštěvujte solárium



3736 Doplňkové výrobky

Aromatický zamlžovač pyramida 
Elektrický aromatický zamlžovač odpařuje směs vody a éth. oleje v podobě
mikročásteček do vzduchu. Ty absorbuje tělo velice jednoduše a navíc
vylepšují klíma v místnosti. Se světelným efektem 
 08108890 Höhe ca. 14 cm 54,90 €

Masážní misky z keramiky  Ruční práce z Allgäu – každá miska je 
unikát          08109945 ø ca. 10 cm         4,60 €

Vonné svíčky 
Decentně žluté a zelené vonné svíčky s intenzivním jasem šíří mírnou vůni a 
vytváří tak příjemnou atmosféru; navoněny vybranými Aromasměsmi. 
Hořlavost a jas se zvýší, když necháte malou svíčku po prvním zapálení min. 
1 hodinu, velkou 3-4 hodiny hořet. Svíčky jsou vyrobeny v »Allgäuer Werk-
stätten« v Kemptenu posiženými osobami.  Paraffin; Stearin; včelí vosk
Olej k porodu 08239367 gelb, Höhe 13,5 cm 13,75 €
Ovocný koš 08239380 gelb, Höhe 9,0 cm 5,85 €
citronela-geranie do místnosti 08278252 grün, Höhe 9 cm 5,85 €
pro použití venku, v hliníkové misce 08278253 grün, ø10 cm 6,50 €

Péče o pokožku
Následující výrobky doporučujeme především k mytí a k péči o pokožku.

Sprchový gel neutrální – biologicky odbouratelný 
Glycerin rostlinný; Guarkernmehl; Kokosglycosid; Natriumdodecylsulfat; Sodium Co-
co-Sulfate; voda; citrónová kyselina 
4,50 €/100 ml 04014588 100 ml 4,50 €
3,19 €/100 ml 03714450 500 ml 15,95 €

Gesichtscreme - Pleťový krém 
květinový, trpký                       Na citlivou a suchou pokožku
pupalkový, sezamový; jojobový olej; lanolínová mast s alkoholem; růžový hydrolát; 
levandule, neroli, růže, tymián, citrón
50,00 €/100 ml 02201665 9 ml 4,50 €
25,00 €/100 ml 01749846 50 ml 12,50 €

Hand- und Schrundensalbe - Mast na popraskané ruce 
k péči o drsné a popraskané ruce
Allantoin; Cetearylalkohol; Cetiol; Dimeticon; Glycerin; Guajazulen; hydrolát z vilínu
virginského; voda; lanolínová mast s alkoholem
15,00 €/100 ml 01750217 Tube 30 ml 4,50 €
9,93 €/100 ml 01750200 Kruke 70 ml 6,95 €

Rostlinné olejové mýdlo 
Rostlinné olejové mýdlo je pro nás vyrobeno tradičním způsobem v dílně na
výrobu mýdel. Mýdlo je příjemně mírné a nevysouší. Pěstí jemnou dětskou
pokožku stejně jako upracované a suché ruce.

kokosový, olivový, palmový a řepkový olej, dest. voda, natriumhydroxid,
navoněné: citronela, lemongras, palmarosa
2,95 €/100 g neutral 11479514 100 g 2,95 €
3,45 €/100 g beduftet 11479508 100 g 3,45 €

Pro ženy – hygienické výrobky
Dámské vložky a tampóny firmy NATRACARE jsou ze 100% bavlny z kontro-
lovaného ekologického zemědělství, bělené bez chlóru, biologicky odboura-
telné, vyrobeny bez umělých hmot.
Dámské vložky normální (regular) 08256450 14 ks 2,90 €
Dámské vložky super 08256466 12 ks 2,90 €
Dámské vložky na noc (night-time) 08256489 10 ks 4,20 €
Vložky pro šestinedělí 08103956 10 ks 4,20 €
Tenké vložky formované 08273358 30 ks 2,50 €
Tenké vložky String Tanga 08273364 30 ks 2,50 €
Tampóny normální (regular) 08256495 20 ks 3,90 €
Tampóny super 08256503 20 ks 4,20 €
Tampóny super plus 08256510 20 ks 4,60 €

Pro období těhotenství, kojení a péči o kojence
Porodní asistentka Ingeborg Stadelmann doporučuje ve své knize »Zdravé
těhotenství, přirozený porod« následující přírodní výrobky:

Disana vložky do plen z buretového hedvábí 
pletené hedvábné vložky, které umožňují lepší cirkulaci vzduchu při opruze-
ném dětském zadečku stejně jako u dospělých. Působí chladivě na zanícené
pokožce, odvádí tekutinu a podporují hojení.
velikost 45 x 15 cm 08256437 1 ks 3,95 €
 08256443 3er-Pack 9,50 €

Femilan vložky do podprsenky 
Vložky z přírodní vlny nebo čistého hedvábí dobře sají, propouštějí vzduch,
příjemně hřejí a zabraňují kožním problémům.
hedvábí-vlna, SW 07704939 ø14 cm 8,20 €
hedvábí-vlna,-vlna SWW 07704922 ø14 cm 9,20 €
hedvábí-vlna-hedvábí, SWS 07704916 ø14 cm 10,20 €

Dětské ošetřovací žínky
firmy Nartracare jsou z bio bavlny bez alkoholu, chloru, parabenů
 08105178 50 Stück 4,90 €

Léčivá vlna čistá, neupravená, jednou praná, nespředená ovčí vlna bez 
pesticidů z převážně kontrolovaného biologického chovu zvířat.
3,95 €/100 g 03714504 100 g 3,95 €

Senné květy připravují na porod a uvolňují
1,95 €/100 g 08239350 100 g 1,95 €

Hedvábná panenka 
barvena květy heřmánku; pro nejmenší k mazlení. Hlavička panenky je plněna
ovčí vlnou a je dostatečně velká, aby ji děti nemohly strčit do pusy.
 08256621  14,90 €

Fialkový kořen tradiční pomoc při prořezávání zubů
 00849876  9,95 €

Sestavili jsme pro Vás vybraný sortiment doplňující Originalní- Stadelmann®-
Aromasměsi aromalampy z mramoru a alabastru, vonné svíčky pro smyslné 
chvíle,výrobky k denní péči o tělo, hlavně pro osoby s citlivou pokožkou, pro 
období těhotenství, kojení stejně jako ženskou hygienu.

oblíbené čaje       

pampeliška listy a kořeny, Enzianwurzel, Tausendgülden-
kraut, Anisfrüchte kbA, Fenchelfrüchte kbA, 
listy meduňky kbA; Bio-podíl: 30 %
9,50 €/100 g 08108764 100 g 9,50 €

Čaj s ibiškem a lékořicí ·bylinkový, ovocný 
čaj  Obsah: tymián, jitrocel, kořen lékořice, fenykl, 
kořen ibišku 15%, květy slézu, plicník, květy šípku, květy 
chrpy
11,90 €/100 g 08016609 50 g 5,50 € 
9,50 €/100 g 08016615 100 g 9,50 € 

Čaj při nastydnutí · Bylinkový čaj  
11,33 €/100 g 08121857 75 g 8,50 €

Rodinný čaj Bylinkový čaj          citrónová tráva, 
třezalka, listy meduňky, listy hlohu s květy, listy ostružiny
4,95 €/100 g 08003890 100 g 4,95 €

Žaludeční nevolnost Bylinkový, kořeněný 
čaj No-

Zutaten: Ingwerwurzel, Fenchelfrüchte kbA,květy 
heřmánku kbA, květy měsíčku kbA; Bio-podíl: 50 %
11,36 €/100 g 08108759 70 g 7,95 €

Ženský čaj podle Künzle   Bylinkový čaj 
Obsah: řebříček, květy hluchavky, listy rozmarýnu, listy 
meduňky, kořen kozlíku, listy máty peprné, kontryhel, 
kontryhel alpinský, Kokoška pastuší tobolka,, přeslička, 
květy heřmánku, třezalka, Mochna husí, měsíček
7,68 €/100 g 08004345 90 g 7,30 €

Zahradní radosti   · Bylinkový čaj 
Obsah: listy meduňky kbA, Kontryhel kbA, listy maliny 
kbA, listy ostružiny kbA, květy lípy kbA, řebříček kbA, 
máta peprná kbA, měsíček kbA; Bio-podíl: 100 %
8,00 €/100 g 08004658 70 g 5,60 €

Pohled z vrcholu   Bylinkový, ovocný čaj 
Obsah: citrónová kůra, černý rybíz, citrónová tráva 
kbA, Sanddornbeeren, listy meduňky kbA, květy ibišku, 
alojsie citrónová kbA, Quendelkraut, Färberdistelblü-
ten, listy máty peprné kbA Bio-podíl: 32,7 %

7,63 €/100 g 08017550 78 g 5,95 €

Zelený čaj pro ženy · Bylinkový čaj 
Obsah: zelený čaj kbA, alojsie citrónová kbA, listy 
šalvěje kbA; Bio-podíl: 100 %

Všeobecný výběr

Večerní čaj · Bylinkový čaj alojsie citrónová 
kbA, květy bezinky kbA, rozmarýn kbA, třezalka kbA, 
ysop, listy jahody, květy chrpy, květy heřmánku kbA; 
Bio-podíl: 71 %
10,10 €/100 g 08000070 52,5 g 5,30 €

Allgäujský bylinkový čaj   ·bylinkový, 
ovocný čaj  
Obsah: šípek, květy ibišku, květy slézu, květy divizny, li-
sty máty peprné, listy meduňky, pomerančová kůra
7,14 €/100 g 08000235 105 g 7,50 €

Allg. čaj sněhová vánice · Bylinkový, 
kořeněný čaj   Obsah: slupka pomeranče, květy 
ibišku, jablko, Roibusch/vanilka, listy damiány, anýz pra-

vý, skořice, Kardamon
6,95 €/100 g 08000258 100 g 6,95 €

Alpské červánky · Čaj z bylinek a květů 
Obsah: kořen lékořice, květy ibišku, květy slézu, 
měsíček, listy meduňky, květy růže
6,56 €/100 g 08256408 90 g 5,90 €

Aphrodite · Bylinkový, ovocný čaj 
šípek bez pecek, květy lípy, Kontryhel kbA, Roibusch/
vanilka, květy růže, listy damiány, Kardamon
6,92 €/100 g 08266571 86 g 5,95 €

Nezlob se - čaj   · Bylinkový čaj 
Obsah: květy heřmánku, listy máty peprné, kořen 
lékořice, listy ostružiny, Zeměžluč
9,18 €/100 g 08256414 43 g 3,95 €

Zásaditý čaj · Bylinkový čaj 
Obsah: řebříček kbA, pampeliška kbA, alojsie citrónová 
kbA, listy kopřivy kbA, květy lípy kbA, měsíček kbA
7,44 €/100 g 08001114 80 g 5,95 €

Čaj pro měchýř a ledviny Bylinkový čaj 
6,32 €/100 g 08001499 110 g 6,95 €
4,52 €/100 g 08001507 220 g 9,95 €

Hořký čaj · bylinkový, ovocný čaj, Wurzeltee 
Novinka

Bylinky jsou před ručním plněním kontrolovány co se týče identity, ryzosti a obsažených látek. 
Mnoho čajů pochází z kontrolovaného biologického pěstitelství (kbA) DE-Öko-006 a jsou 
výsledkem myšlenky, za kterou naše lékárna stojí.
Homeopat. upozornění: # označené čaje obsahují mátu peprnou.

6,47 €/100 g 08109946 85 g 5,50 €

Zelený čaj pro muže ·kořeněný, bylinkový čaj 
Obsah: zelený čaj kbA, citrónnschale, zázvorový kořen, 
citrónová tráva, Kardamon angestoßen, vrbovka, kont-
ryhel alpinský; Bio-podíl: 26,7 %
7,93 €/100 g 08251204 75 g 5,95 €

Domácí čaj  · Bylinkový, ovocný čaj 
květy ibišku, květy šípku, listy ostružiny, listy máty peprné
5,50 €/100 g 08005445 100 g 5,50 €
4,25 €/100 g 08005451 200 g 8,50 €
2,39 €/100 g 08005468 1 kg 23,90 €

Utěšovač srdce   · Bylinkový, ovocný čaj 
Obsah: kořen lékořice, třezalka, květy růže, listy 
meduňky, mučenka, listy máty peprné, listy damiány
7,47 €/100 g 08256390 75 g 5,60 €

Bezinkový čaj s lipovými květy 
Bylinkový čaj Obsah: květy bezinky kbA, květy lípy 
kbA, kořen omanu pravého, citrónová kůra, alojsie citró-
nová kbA, listy šalvěje kbA, květy chrpy; Bio-podíl: 64,4 %
11,00 €/100 g 08006640 45 g 4,95 €

Čaj na průdušky a při kašli ·   
Bylinkový, ovocný čaj
11,90 €/100 g 08006829 50 g 5,95 €
9,95 €/100 g 08006835 100 g 9,95 €

Zázvorový čaj   · Bylinkový, kořeněný čaj 
Obsah: citrónová tráva, citrónnschale, zázvor kořen 
lékořice, listy máty peprné, pepř angestoßen
10,00 €/100 g 08006887 45 g 4,50 €
7,72 €/100 g 08252066 90 g 6,95 €

Dětský-bylinkový čaj · Bylinkový čaj 
Obsah: listy ostružiny kbA, listy meduňky kbA, alojsie 
citrónová kbA, měsíček kbA; Bio-podíl: 100 %
9,17 €/100 g 08007473 60 g 5,50 €

Lymfový čaj · čaj z bylinek a květů  
11,33 €/100 g 08108762 75 g 8,50 €

Uklidňovač žaludku · Blüten-,  
Kräuter-, Wurzeltee 
Zutaten: semena lnu, Eibischwurzel, Malvenblüten, 
Gänsefingerkraut, květy lípy kbA, Süßholzwurzel, 
 listy meduňky kbA; Bio-podíl: 13,8 %
11,98 €/100 g 08108765 58 g 6,95 €

 = léky na recept. Čaje jsou u nás po
obdržení Vaší objednávky zhotoveny.

Aromalampy a masážní misky



3938 oblíbené čaje   oblíbené čaje    homeopatie

Čaj s listy maliníku · kbA 
3,70 €/100 g 08239404 50 g 1,85 €
3,60 €/100 g 08239410 100 g 3,60 €

Čaj na křečové žíly · Bylinkový čaj  
7,79 €/100 g 08116915 70 g 5,45 €

Čaj na bolest hlavy · Bylinkový čaj  
11,19 €/100 g 08108769 80 g 8,95 €

Menstruační čaj · Bylinkový čaj  
11,13 €/100 g 08008930 40 g 4,45 €

Novorozenecký čaj ·bylinkový, semínkový č
fenykl kbA angestoßen, anýz kbA, kmín kbA,  květy 
heřmánku kbA, listy meduňky kbA; Bio-podíl: 100 %
9,20 €/100 g 08009408 50 g 4,60 €

Čaj na zavinutí dělohy · Bylinkový čaj  
14,83 €/100 g 08010713 30 g 4,45€

Těhotenský čaj · Bylinkový čaj 
Obsah: listy kopřivy kbA, listy maliny kbA, řebříček kbA, 
Johanniskraut, Zinnkraut, listy meduňky kbA, Kontryhel 
kbA; Bio-podíl: 100 %
7,07 €/100 g 08011842 70 g 4,95 €
5,43 €/100 g 08021065 140 g 7,60 €

Těhotenský čaj bez listů malinku Byl. čaj 
Obsah: listy kopřivy kbA, řebříček kbA, Johanniskraut, 
Zinnkraut, listy meduňky kbA, Kontryhel kbA;; Bio-podíl: 
100 %
7,67 €/100 g 08011925 60 g 4,60 €

Čaj na podporu kojení bylinkový, ovocný čaj
Obsah: kopr kbA, anýz kbA, fenykl kbA, Schwarzküm-
mel kbA, listy meduňky kbA, majoránka kbA; Bio-podíl: 
100 %
8,25 €/100 g 08012913 60 g 4,95 €
5,79 €/100 g 08012920 120 g 6,95 €
4,97 €/100 g 08012936 180 g 8,95 €

Čápice · Bylinkový čaj 
Zutaten: Mönchspfeffer, Frauenmantelkraut, Storchen-
schnabelkraut
8,25 €/100 g 08233761 60 g 4,95 €

Čáp · Kräuter-, Wurzeltee 

Čaj pro muže · kořeněný, bylinkový čaj 
Obsah: citrónová kůra, zázvor, Roibusch natur, citrónová 
tráva, Kardamon, vrbovka, kontryhel alpinský
9,15 €/100 g 08246746 65 g 5,95 €

Čaj k ústní hygieně · čaj z bylinek a květů 
Obsah: Řepík lékařský, popenec obecný, citrónová trá-
va, květy heřmánku, tymián, květy měsíčku
6,26 €/100 g 08109947 95 g 5,95 €

Namas čaj · kořeněný čaj (Chai) 
Obsah: kůra skořice, květy fenyklu, kořen zázvoru, 
Kardamon, Sternanis, Gewürznelken
10,95 €/100 g 08108766 110 g 9,95 €

Čaj pro odvahu · Bylinkový čaj   třezalka, 

andělika, květy levandule, řebříček, listy damiány
7,72 €/100 g 08110255 90 g 6,95 €

Prostfit · Bylinkový čaj 
Zutaten: Weidenröschenkraut, Brennnesselwurzel, 
Goldrutenkraut, Pfefferminzblätter, Sägepalmenfrüchte
9,48 €/100 g 08108771 105 g 9,95 €

Rooibos čaj s růží · čaj z bylinek a květů 
Roibusch natur kbA 48 %, květy růže 31 %, alojsie citró-
nová kbA; Bio-podíl: 68,7 %
10,31 €/100 g 08011291 48 g 4,95 €

Samet & hedvábí · čaj z bylinek a květů 
Obsah: maceška, Řepík lékařský, 
listy břízy kbA, Cistrosenkraut, květy bezu kbA, květy 
růže, alojsie citrónová kbA; Bio-podíl: 25 %
9,93 €/100 g 08108761 60 g 6,95 €

Zdřímnutí · Bylinkový čaj  
8,28 €/100 g 08110253 90 g 7,45 €

Pozdrav slunce · Bylinkový, ovocný čaj 
Obsah: slupka pomeranče, zázvor, citronová tráva, aloj-
sie citrónová kbA, damiána
9,17 €/100 g 08104606 60 g 5,50 €
7,08 €/100 g 08104608 120 g 8,50 €

Čaj metabolismus · Bylinkový čaj  
9,95 €/100 g 08110266 100 g 9,95 €

Kouzlo zimy · kořeněný, bylinkový čaj 
Obsah: lipové květy, kousky jablka, Gewürznelken,  
slupky šípku, kůta skořice, Hibiskusblüten, Anisfrüchte, 
Roibusch/Vanille, Kardamon
12,62 €/100 g 08108754 63 g 7,95 €

novinka

Těhotenský čaj »meduňka« Bylinkový čaj 
10,83 €/100 g 08005540 60 g 6,50 €

Těhotenský čaj »rozmarýn« Byl. čaj·   
8,28 €/100 g 08005557 90 g 7,45 €

Těhotenský čaj »skořice« ·kořeněný č  
23,67 €/100 g 08018063 18,8 g 4,45 €

Citrónový čaj · Bylinkový, ovocný čaj 
Obsah: citrónová kúra 47 %, citrónová tráva, alojsie cit-
rónová kbA, listy meduňky; Bio-podíl: 20 %
8,25 €/100 g 08239479 60 g 4,95 €

Ženský čaj pro přechod · s rozmarýnem-
Bylinkový čaj          řebříček, květy hluchavky, listy 
rozmarýnu, listy meduňky, kořen kozlíku, listy máty pe-
prné, Kontryhelkraut, kontryhel alpinský, Kokoška 
pastuší tobolka, hřebíček, přeslička, květy heřmánku, 
třezalka, Mochna husí, měsíček
9,50 €/100 g 08004368 50 g 4,75 €

Ženský čaj pro přechod · bez rozmarýnu 
Bylinkový čaj      řebříček, Waldmeisterkraut, listy 
meduňky, květy heřmánku, Kontryhelkraut, Mochna 
husí, květy hluchavky
10,00 €/100 g 08004374 45 g 4,50 €

Ženský čaj podle I. Stadelmann
Bylinkový čaj Kontryhelkraut, řebříček, třezalka listy
meduňky, Mönchspfeffer
6,19 €/100 g 08004351 80 g 4,95 €

Ženský čaj vlašský ořech, šalvěj   ·  
Bylinkový čaj 
8,25 €/100 g 08259281 60 g 4,95 €

Porodní čaj · Bylinkový čaj 
listy maliny, listy ostružiny, Kontryhelkraut, řebříček
15,80 €/100 g 08259298 25 g 3,95 €
6,36 €/100 g Klinikpackung 08004701 125 g 7,95 €

Těhotenský čaj »šťovík petržel« 
Bylinkový,z kořenu 
6,44 €/100 g 08011902 90 g 5,80 €

Těhotenský čaj »Baldrian« · Byl. čaj   
8,25 €/100 g 08005528 60 g 4,95 €

Těhotenský čaj »březové listy« Byl. čaj·   
13,00 €/100 g 08005534 30 g 3,90 €

Těhotenský čaj »Boldo« ·Bylinkový čaj  
9,90 €/100 g 08018057 50 g 4,95 €

Těhotenský čaj »heřmánek a jehlice
Bylinkový čaj
9,89 €/100 g 08007295 45 g 4,45 €

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

Originální čajové směsi od
Ingeborg Stadelmann

Zutaten: Hagebuttenschalen, Zitronenverbene kbA, 
Goldrutenkraut, Gundelrebenkraut, Berberitzenwur-
zelrinde, Bibernellwurzel, Eberwurz, Meisterwurz, 
Wegwartenwurzel; Bio-podíl: 18,75 %
8,25 €/100 g 08108772 80 g 10,95 €

Čaj pro přecitlivělé děti · Byl. čaj 
13,63 €/100 g 08013249 40 g 5,45 €

Žilní čaj · Bylinkový čaj 
8,39 €/100 g 08239427 65 g 5,45 €
6,54 €/100 g 08241743 130 g 8,50 €
Čaj šestinedělek · Byl. čaj   Mochna husí, 
Gundelrebenkraut,  listy meduňky kbA, listy damiány; 
Bio-podíl: 26,6 %
23,33 €/100 g 08014510 15 g 3,50 €

podle Ursel Bühring

Fit pro zažívání   Bylinkový čaj  
7,95 €/100 g 08266588 100 g 7,95 € 

Fit pro hlavu Bylinkový čaj 
6,95€/100 g 08266619 100 g 6,95€

Fit pro klouby Bylinkový čaj 
5,38 €/100 g 08266602 120 g 6,45 €

Bušení srdce Bylinkový čaj 
6,45 €/100 g 08266625 100 g 6,45 €

Játrová květinka   ·Bylinkový čaj 
5,95 €/100 g 08266594 100 g 5,95 €

Zkušební sady »Heiße Freunde«
ve 3 zelených dózách (ca. 8 hrnečků čaje na dózu)

Na růžových obláčcích Rooibos čaj s růží, 
Afrodita, čerstvá máta  08104927 5,95 €

V zimní říši divů 
Allg. čaj sněhová vánice, bezinkový čaj s lipovými
květy, večerní čaj             08104928 5,95 €

Spolu na kanapi 
Allgäujský bylinkový čaj, zázvorový čaj #, rodinný 
čaj # 08104926 5,95 €

Homeopatie

»Síly obnovující prášek Stadelmann«  Rezepturarzneimittel

homeopatický komplexní prostředek
Dávkování pro dospělé: 3x denně nechat rovnou čajovou lžičku rospustit na jazyku
20,67 €/100 g 08132647 75 g 15,50 €
16,39 €/100 g 08132648 180 g 29,50 €

»Síly obnovující prášek Stadelmann s. G.«  Rezepturarzneimittel

homeopatický komplexní prostředek bez Glukozy D1  
Dávkování pro dospělé: 3x denně nechat špetku rospustit na jazyku
31,25 €/100 g 08132649 40 g 12,50 €
25,00 €/100 g 08132650 90 g 22,50 €

Homeopatická léčiva: Na základě našeho povolení k výrobě podle § 13 ods. 1 zákona o léčivech 
jsme výrobci léčiv.

Homeopatická mini lékárnička podle I. Stadelmann, 12 léků
s pouzdrem 08257678  29,50 €
bez pouzdra 08257690  18,00 €
Buchtipp: »Homöopathische Haus- und Reiseapotheke« von I. Stadelmann. Auch als App erhältlich.

Homeopatická cestovní lékárnička podle I. Stadelmann, 24 léků
s pouzdrem 08239522  57,50 €
bez pouzdra 08239539  36,00 €
Buchtipp: »Homöopathische Haus- und Reiseapotheke« von I. Stadelmann. Auch als App erhältlich

Homeopatická domácí a cestovní lékárnička podle I. Stadelmann, 57 léků
s pouzdrem 08239491  123,50 €
bez pouzdra 08257661  85,50 €

Homeopatická lékárnička k pomoci při porodu podle Dr. Graf a I. Stadelmann, 50 léků
s pouzdrem 08239545  113,00 €
bez pouzdra 08239551  75,00 €

Homeopatická lékárnička pro terapeuty 
podle Dr. Graf a I. Stadelmann, 189 léků
s pouzdrem 08239568  343,00 €
bez pouzdra 08239574  283,50 €

Lékárnička »Homeopatická pomoc Mnichov« 
60 léků
s pouzdrem 08259690  128,00 €
bez pouzdra 08273565  90,00 €

Homeopatické jednotlivé léky 
Prostředky z kapesních lékárniček dodáváme i jednotlivě.
  1,4 g 2,90 €

Upozornění: Homöopatické léky z bezpečnostních důvodů nevyměňujeme

novinka

novinka

novinka



Wickel & Co.® 4140 Homeopatie

Homöopathische Haus- und Reiseapotheke und das gleichnamige Buch von Ingeborg 
Stadelmann (siehe Seite 59), auch als App oder E-Book von I. Stadelmann

Gute Herstellungspraxis nach GMP (Good Manufacturing Practice) 
garantiert Produktsicherheit
Um die Qualität und Sicherheit unserer homöopathischen Produkte 
zu gewährleisten, werden diese
• in hauseigenen Labors geprüft, 
• von Hand im Reinraum abgefüllt,
• und sämtliche Arbeitsabläufe nach GMP genauestens dokumentiert. 

Ihre Gesundheit und Sicherheit sind uns diesen Aufwand wert.

Příslušenství

Kožené pouzdro, prázdné 
barvy: vínově červená, tmavě zelená, přírodní, černá
pro 12 léků 08257709  12,90 €
pro 28 léků 08019000  22,50 €
pro 64 léků mit Buchschlaufe 08019016  39,00 €
pro 128 léků 08019022  53,50 €
pro 192 léků 08019039  60,50 €

Kožené pouzdro, s prázdnými lahvičkami 
barvy: vínově červená, tmavě zelená, přírodní, černá 
s 12 lahvičkami 08258235  14,90 €
s 28 lahvičkami 08019045  27,50 €
s 64 lahvičkami mit Buchschlaufe 08019051  48,00 €
s 128 lahvičkami 08019068  70,50 €
s 192 lahvičkami 08019074  91,50 €

Kožené pouzdro na svinutí 
přírodní kůže
pro 60 léků prázdné 08273571  60,00 €
s 60 lahvičkami 08273588  71,50 €

prázdné lahvičky pro Globuli (1,5 g)
 08019163 1 ks 0,15 €
 08019128 10 ks 1,40 €
 08019134 30 ks 3,95 €
 08019140 50 ks 6,20 €
 08019157 100 ks 11,20 €

prázdné lahvičky z umělé hmoty (0,5 g) 
 08020309 1 ks 0,12 €
 08020315 10 ks 1,15 €
 08020321 30 ks 3,10 €
 08020338 50 ks 4,90 €
 08020344 100 ks 9,10 €

Bachovy květy, Schüßler-Soli a 
Hildegard-von-Bingen-léčiva
můžete objednat přes online-shop, telefonicky nebo mailem

Wickel & Co.® zábaly a obklady velice pomáhají udržet zdraví a při uzdravování.
Tyto tradiční prostředky zmírňují jemným a přirozeným způsobem obtíže a aktivují
vlastní hojivé schopnosti těla. Jemné studené nebo teplé podněty je možno využít jako
doprovod k léčbě, ale i k prevenci.
Naše praktické zábaly usnadňují použití. Vysokohodnotné přírodní materiály umožňují
optimální působení zábalů a obkladů. Zábaly jsou vyráběny ručně v dílně Wickel & Co v Allgäu.
Wickel & Co. jsou obvzlášť účinné s Originálními IS Aromasměsmi z Nádražní lékárny.

Zábal na břicho a hruď pro děti 
Teplý vlhký zábal nebo teplý obklad pomáhá při bolestech břicha, je použitelný
i jako zábal na hruď. Ideální ve spojení s našimi Originálními IS Aromasměsmi
Fenyklovo-kmínový olej, Heřmánkovo-fenyklový olej, Tělový olej uvolňující
nebo výrobky při nachlazení.
bavlněný vnější šátek, bavlněný střední šátek a lněná kapsa
malé dítě   (13 x 66 cm) 11287401 velikost 1 20,30 €
školák   (17 x 82 cm) 11287418 velikost 2 24,30 €

Woll-fühl® Zábal na břicho a hruď pro děti Novinka

Woll-fühl-vnější šátek®, bavlněný střední šátek a lněná kapsa
Ideální také k upevnění zábalu z včelího vosku
malé dítě  (13 x 66 cm) 13718319 velikost 1 20,30 €
školák  (17 x 82 cm) 13718325 velikost 2 24,30 €

Zábal na břicho a hruď pro mladistvé a dospělé 
Příjemný zdroj tepla pro břicho, podbřišek, záda a ledviny. Je možné kombi-
novat se lněnou vložkou (patří k výrobku) pro vlhké teplo nebo chlad.
vnější šátek z bavlny, bavlněný střední šátek (našitý) a lněná kapsa
mladiství vel. 158 bis vel. S (27 x 100 cm) 09933093 velikost 1 32,50 €
dospělí vel. S/M (27 x 120 cm) 09706569 velikost 2 36,50 €
dospělí vel. Gr. M/L (27 x 146 cm) 09933101 velikost 3 38,50 €

Woll-fühl® Zábal na břicho, hruď a záda pro dospělé
Díky vysoké funkčnosti a pohodlnosti je možné upevnit např. zábal z včelího 
vosku nebo aromakompresi. Pozitivní ohlasy ukazují, že je možno nosit zábal 
i přes oblečení. 
Woll-fühl-vnější šátek®

vel. S/M/L  (30 x 124 cm) 10382847 velikost 1 35,20 €
vel. XL/XXL (30 x 170 cm) 10382853 velikost 2 43,20 €

Klasický zábal Páteř stejně jako vnitřní a zažívací orgány jsou v přírodní 
léčbě tradičně ošetřovány zábaly a obklady. Je vhodný pro všechny postavy.
vnější šátek molton vel. 1 (45 x 160 cm) 05459039  20,50 €
vnější šátek molton vel. 2 (45 x 180 cm) 09933118  24,70 €

Komprese s párou Uvolňují a zahřívají břicho a páteř, jsou oblíbené 
obvzlášť jako zábal na játra. Nejlépe upevnit pomocí Woll-fühl®-zábalu na 
břicho nebo zábalu na břicho a hruď. 
Šátek 148 x 40 cm pikee (bavlna kbA) und  
kapsa 47 x 27 cm, 2-vrstvá (len/bavlna kbA)  10382876 30,20 €

Komprese s párou
Uvolňují a zahřívají břicho a páteř, jsou oblíbené obvzlášť jako zábal na játra. 
Nejlépe upevnit pomocí Woll-fühl®-zábalu na břicho nebo zábalu na břicho a 
hruď. 
Šátek 148 x 40 cm pikee (bavlna kbA) und  
kapsa 47 x 27 cm, 2-vrstvá (len/bavlna kbA)  10382876 30,20 €

Komprese pro rostlinné oleje
Komprese jsou z vysokohodnotné bavlny a jednoduché k použití, mnohostranně 
použitelné, pro zvýšení působení vysokohodnotných rostlinných olejů a mastí. 
Vhodné Stadelmann®-Aromasměsi jsou např.: Allgäu olej Kemptenský olej, 
Heřmánkovo-fenyklový olej, Mast se smilem it. a kostivalem, Levandulovo-cypřišový 
olej nebo Olej z yzopu a smilu ital.
4 vlněné rouno                15 x 20 cm
10 ES-Komprese             7,5 x 7,5 cm  09933147 5,90 €
10 vlněné rouno             19 x 25 cm, bez ES-Kompr.  09933153 7,90 €
50 vlněné rouno (Klinik) 19 x 25 cm, bez ES-Kompr.  08112093 26,90 €

Zábal z včelího vosku
Hojivé teplo zábalu z včelího vosku působí silně především při kašli a nachlazení,
stejně jako při ztuhlých svalech nebo problémech se zády. Je možné použít
opakovaně, kombinovat např. s balzámem s tymiánem a myrtou nebo olejem  s ty-
miánem a andělikou. Upevnit pomocí zábalu na břicho a hruď nebo zahřívajícím 
polštářkem.
malé dítě/školák (13,5 x 10 cm) 03713841 velikost 1 4,75 €
školák/dospělí (19 x 13,5 cm) 03713858 velikost 2 7,95 € 
dospělí  (28 x 18 cm) 03713870 velikost 3 11,55 €

Zahřívající polštářek 
Mnohostranně použitelný zahřívající polštářek je plněn hojící vlnou a ulehčuje
optimální upevnění zábalu z včelího vosku. Použitelný např. u malých dětí s bo-
lestmi při růstu zubů.
malé dítě/školák (16 x 13 cm) 03713999 velikost 1  12,90 €
školák/Erwachsene (22 x 16 cm) 03714013 velikost 2  14,90 €
dospělí (30 x 20 cm) 03714036 velikost 3 16,95 €

Sada zábal z včelího vosku 
Skládá se ze zahřívajícího polštářku a zábalu z včelího vosku
malé dítě/školák  04950945 velikost 1 17,05 €
školák/Erwachsene  04950974 velikost 2 20,75 €
dospělí   04951577 velikost 3 25,95 €
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Zábal na klouby 
Při sportovních zuraněních a chronických problémech s klouby.
Příjemné aromatické zábaly se Stadelmann®-Aromasměsmi nebo chladící, 
ulevující zábaly s tvarohem, hojívou hlínou stejně jako tekutými přísadami 
jako ocet, tinktury s léčivých bylin.
Woll-fühl-vnější šátek®, bavlněný střední šátek a lněná kapsa
ruka/kotník (17 x 32 cm ) 10382942  15,90 €
loket  (23 x 47 cm) 10382959  20,95 €
koleno  (23 x 77 cm) 10382965  27,50 €

Zábal na krk 
Při problémech v krku působí příjemně a hojivě. S aromasměsmi
utišovač krku, olej s tymiánem a andělikou nebo andělikový balzám jsou požitkem.
bavlněný vnější šátek, bavlněný střední šátek a lněná kapsa
malé dítě   (5 x 41 cm) 11287269 velikost 1 14,10 €
školák/dosp.  (6 x 51 cm) 11287275 velikost 2 15,10 €
dospělí  (7 x 56 cm) 11287281 velikost 3 16,10 €

Komprese na uši 
Komprese se dá naplnit cibulí, léčivými bylinami nebo hojivou vlnou. K
upevnění na uši je vhodná čelenka pro obklady uší. Ideální ve spojení s olejem
z třezalky a levandule nebo andělikovým balzámem . Vhodné i při problémech
se zuby.
1 Kompresse  03714042 ø 10 cm 6,10 €

Čelenka pro obklady uší
Ideální ve spojení s olejem z třezalky a levandule-nebo andělikovým balzámem 
Vhodné i při problémech se zuby.
Čelenka s 2 kompresemi na uši, k naplnění
malé dítě, školák  03714059 velikost 1 20,95 €

Zábal na tepny–pro obě zápěstí
Tradičně používaný ke snížení teploty jemným způsobem, ale také při stu-
dených rukách. Je často používán i u těch nejmenších.
2 Woll-fühl-vnější šátky®, 2 bavlněné střední šátky a lněná kapsa
malé dítě  (5 x 25 cm) 11287217 velikost 1 17,55 €
školák  (8 x 32 cm) 11287246 velikost 2 18,60 €
dospělí (11 x 39 cm) 11287252 velikost 3 19,90 €

Universální zábal  
K teplým a studeným zábalům, zábalům s včelím voskem, s aromasměsmi 
nebo speziálními léčivými bylinami. S tímto zábalem se dá jednodušše upev-
nit a díky přírodnímu materiálu obvzláště působivý
Woll-fühl-vnější šátek®, lněný šátek, lněná kapsa
  (13 x 64 cm) 11287192   22,50 €

Zábal na žíly – na jednu nohu
Při problémech se žílami. Doporučený v kombinaci s levandulovo-cypřišovým
olejem nebo balzámem s vilínem a myrtou-.
bavlněný vnější šátek, bavlněný střední šátek a lněná kapsa
  (35 x 70 cm) 03713982  19,45 €

Woll-fühl® zábal na žíly– na jednu nohu

Woll-fühl-vnější šátek®, bavlněný střední šátek a lněná kapsa
  (22 x 59 cm) 10382913  25,50 €

Wadenwickel – na obě nohy 
Tradiční zábal ke snížení horečky. Hodí se také k zesílení účinku po natírání
mastmi a oleji.
2 bavlněné vnější šátky, 2 bavlněné střední šátky a 2 lněné kapsy
malé dítě  (15 x 30 cm) 11287298 velikost 1 23,20 €
školák  (25 x 45 cm) 11287393 velikost 2 29,20 €
dospělí (35 x 70 cm) 03713976 velikost 3 37,80 €

Woll-fühl® Zábal na lýtka – na obě nohy Novinka

2 Woll-fühl-vnější šátky®, 2 bavlněné střední šátky a 2 lněné kapsy
malé dítě  (15 x 30 cm) 13718294 velikost 1 23,20 €
školák  (25 x 45 cm) 13718302 velikost 2 29,20 €

Sady se zábaly
Osvědčené výrobky Wickel & Co.® jsou v kombinaci s našimi Originálními IS
Aromasměsmi a čajovými směsmi praktickými pomocníky při nachlazení a při
péči o žíly..

Sada - zábal na krk
Zábal na krk vel. 2 se suchým zipem, olej s tymiánem a andělikou 50 ml,

utišovačem krku 100 ml, čaj z bezinek a lipových květů 45 g
   03837187  36,95 €

Sada na uši
1 kompresse,10 g hojivé vlny , olej z třezalky a levandule 5 ml
   07312932  10,50 €

Sada - zábal na žíly
Zábal na žíly, levandulovo-cypřišový olej 50 ml, žilní čaj 65 g 
   03837158  30,95 €

Domácí lékárnička se zábaly Novinka

Zábal na břicho a hruď vel. 1, Zábal z včelího vosku vel.1, Komprese na uši, Zá-
bal na tepny– malé dítě vel.1, Žínka ze lnu a froté pro děti, hojivá vlna 50 g, kniha 
Wickel & Co. – Bärenstarke Hausmittel für Kinder
   13583546  69,00 €

Šátky z buretového hedvábí (2 kusy)
Uklidňují podrážděnou pokožku a působí protizánětlivě. Možno použít v zá-
balech nebo jako komprese
velikost 1  (12 x 25 cm) 08256578  6,10 €
velikost 2  (22 x 39 cm) 08256584  8,80 €

Lněné sáčky (2 kusy) Novinka

Náš vysokohodnotný len je na základě svého příjemného a uklidňujícího 
působení na pokožku a teplotní regulace ideální pro zábaly. Podle potřeby 
můžete lněnou kapsu naplnit např. tvarohem.
velikost 1  (10 x 19 cm) 13718331  8,95 €
velikost 2  (14,5 x 27cm) 13718348  10,90 €
velikost 3  (22 x 59 cm) 13718354  15,30 €

Lněné šátky (2 kusy)
velikost 1  (12 x 28 cm) 08125873  6,50 €
velikost 2  (22 x 39 cm) 08125874  8,50 €

Žínky
Lněná žínka – 100 % len
Zlepšuje prokrvení a umožní lepší vstřebání oleje do pokožky.
   03714332  6,50 €

Žínka ze lnu a froté – 100 % len, froté kbA
Ideální pro medizinské omývání. Froté-strana umožňuje jemné kartáčování
nasucho a je tak velice příjemné pro děti. 
děti   01913116 velikost 1 4,95 €
dospělí  01913122 velikost 2 6,50 €

Doplňkové výrobky

Pytlík s bylinkovou náplní
Pytlík z vysokohodnotné bavlny. Ideální k navonění ét. oleji nebo k naplnění 
bylinkami. K mazlení a uvolnění, jako pomocník při usínání nebo jako příjemný 
společník v době nachlazení. Náš Tip: andělikový balzám- nebo Olej při nach-
lazení- na kousek látky nebo papírový kapesník do pytlíku a pověsit nad 
dětskou postýku.
15 cm, prázdný (motiv pro děti nebo dosp.) 01913240  4,50 €
15 cm, plněn hojivou vlnou,děti 11287163  5,90 €
15 cm, plněn hojivou vlnou, dospělí 01913234  5,90 €

Polštářek s bylinkovou náplní
Bavlněný polštářek plněný směsí z chmelu, levandule, meduňky, mučenka a 
alojsie citrónová z Bahnhof-Apotheke.
22,5 x 20 cm s náplní   11363450  16,50 €

Šátky pro zábaly

Hojivý polštářek Novinka

Obvzláště vysokohodnotný polštářek z bavlny z kontrolovaného pěstitelství. 
Náplň je z hojivé vlny. 
40 x 60 cm, prázdný  13718093  41,50 €
40 x 60 cm s náplníe 13718124  55,00 €

Polštářek s ovčí vlnou
Je naplněný hojivou vlnou, kterou je možno pokapat éteric. oleji. Možné i 
naplnit hojivými bylinami
25 x 25 cm s náplní, děti 11479477  14,80 €
25 x 25 cm s náplní, dospělí 03714272  14,80 €

Polštářek s bylinkovou náplní
Vhodný na koupel se sennými květy. Sáček naplnit 2 – 3 lžícemi senných květů
nebo bylinek a uzavřít šňůrkou.
Gr. 1 10 x 14 cm  09674728  5,50 €

Vlna nebo bavlna? Možné je obojí, proto si můžete u zá-
balu na břicho a lýtka vybrat
Vnější šátek dvojitý, z bavlny kbA

Bavlněné vnější šátky
podle použití jsou buď z bavlně-
ného plyše kvůli zahřátí (např. zá-
bal na břicho) nebo z Moltonu (zá-
bal na lýtka), při použití vlhkém. 
Tím se dosáhne optimální teplotní 
působení. Dají se prát při 40°

Vnější šátek v ovčí vlny kbT

Woll-fühl®vnější šátky
jsou z ryzí ovčí vlny: vstřebají vlh-
kost až do 30 % vlastní váhy, aniž 
by působily vlhce. Uchovají 
optimálně teplo a jsou elastické. 

Složení zábalu
 1  vnitřní vrstva 
    (100% len kbA)
 2   střední vrstva (
    100 % bavlna kbA)
 3   vnější vrstva z ovčí vlny kbT
 3    vnější dvojitá vrstva 
    (100 % bavlna s  moltonem 
    nebo bavlněným plyšem kbA

kbA = kontrolované biologické pěstitelství
kbT = kontrolovaný biologický chov

ovčí vlna

bavlna

 3

 3

 1

 1

 2

 2

Nejlepší kvalita látky a vyníkající zpracování
Wickel & Co.® vyhledává materiál k výrobě zábalů velice pečlivě, neboť
speciální vlastnosti látkek zesilují výrazně působení zábalů. Používány
jsou převážně látky z kontrolovaného ekologického zemědělství (kbA).
Wickel und Co.® má také požadavek nejvyšší kvality při volbě surovin
a jejich zpracování. Není-li uvedeno jinak, jsou zábaly se suchými zipy.



Zábal na břicho a hruď pro děti 
Teplý vlhký zábal nebo teplý obklad pomáhá při bolestech břicha, je použitelný
i jako zábal na hruď. Ideální ve spojení s našimi Originálními IS Aromasměsmi
Fenyklovo-kmínový olej, Heřmánkovo-fenyklový olej, Tělový olej uvolňující
nebo výrobky při nachlazení.
bavlněný vnější šátek, bavlněný střední šátek a lněná kapsa
malé dítě   (13 x 66 cm) 11287401 velikost 1 20,30 €
školák   (17 x 82 cm) 11287418 velikost 2 24,30 €

Woll-fühl® Zábal na břicho a hruď pro děti Novinka

Woll-fühl-vnější šátek®, bavlněný střední šátek a lněná kapsa
Ideální také k upevnění zábalu z včelího vosku
malé dítě  (13 x 66 cm) 13718319 velikost 1 20,30 €
školák  (17 x 82 cm) 13718325 velikost 2 24,30 €

Zábal na břicho a hruď pro mladistvé a dospělé 
Příjemný zdroj tepla pro břicho, podbřišek, záda a ledviny. Je možné kombi-
novat se lněnou vložkou (patří k výrobku) pro vlhké teplo nebo chlad.
vnější šátek z bavlny, bavlněný střední šátek (našitý) a lněná kapsa
mladiství vel. 158 bis vel. S (27 x 100 cm) 09933093 velikost 1 32,50 €
dospělí vel. S/M (27 x 120 cm) 09706569 velikost 2 36,50 €
dospělí vel. Gr. M/L (27 x 146 cm) 09933101 velikost 3 38,50 €

Woll-fühl® Zábal na břicho, hruď a záda pro dospělé
Díky vysoké funkčnosti a pohodlnosti je možné upevnit např. zábal z včelího 
vosku nebo aromakompresi. Pozitivní ohlasy ukazují, že je možno nosit zábal 
i přes oblečení. 
Woll-fühl-vnější šátek®

vel. S/M/L  (30 x 124 cm) 10382847 velikost 1 35,20 €
vel. XL/XXL (30 x 170 cm) 10382853 velikost 2 43,20 €

Klasický zábal 
Páteř stejně jako vnitřní a zažívací orgány jsou v přírodní léčbě tradičně
ošetřovány zábaly a obklady. Je vhodný pro všechny postavy.
vnější šátek molton vel. 1 (45 x 160 cm) 05459039  20,50 €
vnější šátek molton vel. 2 (45 x 180 cm) 09933118  24,70 €

vnitřní šátek len  (40 x 150 cm) 05459045  19,95 €
střední šátek bavlna (55 x 180 cm) 06940997  10,95 €

Komprese s párou
Uvolňují a zahřívají břicho a páteř, jsou oblíbené obvzlášť jako zábal na játra. 
Nejlépe upevnit pomocí Woll-fühl®-zábalu na břicho nebo zábalu na břicho a 
hruď. 
Šátek 148 x 40 cm pikee (bavlna kbA) und  
kapsa 47 x 27 cm, 2-vrstvá (len/bavlna kbA)  10382876 30,20 €

Komprese pro rostlinné oleje
Komprese jsou z vysokohodnotné bavlny a jednoduché k použití, mnohostranně 
použitelné, pro zvýšení působení vysokohodnotných rostlinných olejů a mastí. 
Vhodné Stadelmann®-Aromasměsi jsou např.: Allgäu olej Kemptenský olej, 
Heřmánkovo-fenyklový olej, Mast se smilem it. a kostivalem, Levandulovo-cypřišový 
olej nebo Olej z yzopu a smilu ital.
4 vlněné rouno                15 x 20 cm
10 ES-Komprese             7,5 x 7,5 cm  09933147 5,90 €
10 vlněné rouno             19 x 25 cm, bez ES-Kompr.  09933153 7,90 €
50 vlněné rouno (Klinik) 19 x 25 cm, bez ES-Kompr.  08112093 26,90 €

Zábal z včelího vosku
Hojivé teplo zábalu z včelího vosku působí silně především při kašli a nachlazení,
stejně jako při ztuhlých svalech nebo problémech se zády. Je možné použít
opakovaně, kombinovat např. s balzámem s tymiánem a myrtou nebo olejem  s ty-
miánem a andělikou. Upevnit pomocí zábalu na břicho a hruď nebo zahřívajícím 
polštářkem.
malé dítě/školák (13,5 x 10 cm) 03713841 velikost 1 4,75 €
školák/dospělí (19 x 13,5 cm) 03713858 velikost 2 7,95 € 
dospělí  (28 x 18 cm) 03713870 velikost 3 11,55 €

Zahřívající polštářek 
Mnohostranně použitelný zahřívající polštářek je plněn hojící vlnou a ulehčuje
optimální upevnění zábalu z včelího vosku. Použitelný např. u malých dětí s bo-
lestmi při růstu zubů.
malé dítě/školák (16 x 13 cm) 03713999 velikost 1  12,90 €
školák/Erwachsene (22 x 16 cm) 03714013 velikost 2  14,90 €
dospělí (30 x 20 cm) 03714036 velikost 3 16,95 €

Sada zábal z včelího vosku 
Skládá se ze zahřívajícího polštářku a zábalu z včelího vosku
malé dítě/školák  04950945 velikost 1 17,05 €

vnitřní šátek len  (40 x 150 cm) 05459045  19,95 €
střední šátek bavlna (55 x 180 cm) 06940997  10,95 €

Wickel & Co.® zábaly a obklady velice pomáhají udržet zdraví a při uzdravování.
Tyto tradiční prostředky zmírňují jemným a přirozeným způsobem obtíže a aktivují
vlastní hojivé schopnosti těla. Jemné studené nebo teplé podněty je možno využít jako
doprovod k léčbě, ale i k prevenci.
Naše praktické zábaly usnadňují použití. Vysokohodnotné přírodní materiály umožňují
optimální působení zábalů a obkladů. Zábaly jsou vyráběny ručně v dílně Wickel & Co v Allgäu.
Wickel & Co. jsou obvzlášť účinné s Originálními IS Aromasměsmi z Nádražní lékárny.

Ze spolupráce Ingeborg Stadelmann, porodní asistentky, a Dietmar Wolz, lékárník
Výrobce: Bahnhof-Apotheke • Apotheker Dietmar Wolz e. K. • Bahnhofstr. 12 • Kotterner Str. 81 • 87435 Kempten 
Telefon: 00 49 (0)8 31 – 5 22 66 11 • Telefax: 00 49 (0)8 31 – 5 22 66 26 • www.bahnhof-apotheke.de • info@bahnhof-apotheke.de 8020410

Od rostliny k  pozornou
ruční prací v Bahnhof-Apotheke

Die Produkte aus diesem Katalog erhalten Sie bei:Die Produkte aus diesem Katalog erhalten Sie bei:


