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BYLINKY A AROMATERAPIE PŘI NACHLAZENÍ 

Pro děti i dospělé, aneb fytoterapií i aromaterapií ke zdraví. 
 

Rýmu, kašel nebo horečku lze velmi efektivně řešit bylinkami, ať už ve formě čaje, hydrolátu nebo 

éterických olejů. 

Jak nastartovat vlastní imunitu a imunitu vašeho dítěte?  

Už vás nebaví školkové rýmičky a stále se vracející kašle?  

Jste více jak 4x za rok nemocní?  

Pak je možná čas na změnu, čas udělat něco pro své tělo i psychiku. Srdečně vás zvu na „mini školu“ 

nabitou informacemi, jak lze tělo podpořit v uzdravování, jak podpořit imunitu. Zároveň si vytvoříte 

vše potřebné na podporu před nachlazením, nebo na dobu, kdy už nemocní jste. 

A co si odnesete domů?  

 Tinkturu pro prevenci a léčbu onemocnění z eleuterococcu 50ml 

 Nosní olej 30ml 

 Sprej do prostoru při nachlazení 2x35ml 

 Inhalační tyčinku 2ks 

 Hrudní balzám 30g 

Vyrábět budeme z bio olejů a másel, éterických olejů v top kvalitě a bylinek sbíraných z vlastní 

zahrádky nebo v čistém prostředí daleko od zemědělských polí. K dispozici budou i bio hydroláty. 

Jak to bude probíhat? 

Kurz je rozdělen do 5-ti tematických bloků, sestaven srozumitelně, abyste efektivně a snadno 

dokázaly řešit zdravotní komplikaci – ať už žlutou nebo zaraženou rýmu nebo suchý kašel či horečku – 

pomocí bylin, éterických olejů a hydrolátů. Za každým blokem si s mojí pomocí vyrobíme medicínu, 

která vaše dítko i vás podpoří v uzdravovacím procesu i regeneraci a kterou je možné hned používat. 

Dotazy jsou vítány, neboť mým záměrem je, abyste všemu porozuměly a uměly hned aplikovat v 

praxi.  

A nezapomeňte si s sebou vzít svůj oblíbený hrneček na čaj! Uvaříme si mnou vytvořenou čajovou 

směs na prevenci plicních onemocnění. K dispozici bude i něco zdravého na mlsání. 

 

Kdy: 22.2.2020 od 9:00 do 16:30 (oběd: 12:00 – 13:30). Možnost ohřevu jídla přímo v MŠ. 

Kde: MŠ HK Safari Baby Club, Mrštíkova 1122/40, Hradec Králové 

Cena: 1.350,-Kč (cena je včetně surovin na výrobu přípravků a hradí se před kurzem na místě v     

            hotovosti) 

Přihlášky zasílejte na e-mail info@safariclub.cz 

 

Moc se těším na naše setkání! Šárka Gia 
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