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1.Česká značka přírodní aromaterapeutické kosmetiky Nobilis Tilia uvádí na trh podzimní
novinky
!
Hyaluronové sérum, dlouhodobě nejoblíbenější produkt, nyní Nobilis Tilia nabízí vylepšený
novou recepturou a obohacený éterickými oleji s vůní gardénie a pomerančových lístků.
Odličovač očí je další novinkou, kterou ocení i nositelky kontaktních čoček. Díky obsaženému
Aloe vera udržuje pokožku hydratovanou a nedráždí ani citlivou pleť. Éterický olej z fenyklu
osvěží unavené oči. Nobilis Tilia doporučuje každodenní péči o pleť ve 4 krocích – čištění,
tonizace, hydratace a výživa.

Dopřejte své pleti důkladné hloubkové čištění ráno i večer. Správnou rutinu v péči o pleť
podpořte výběrem kvalitních produktů pro svůj typ pleti a užijte si rozjasněnou, zdravou tvář bez
akné, ucpaných pórů a předčasných vrásek.

Hyaluronové sérum od Nobilis Tilia jako esence svěží, pevné a zářivé pleti, intenzivně
hydratuje, regeneruje a vyhlazuje. Redukuje vrásky na obličeji, krku i dekoltu. Posiluje funkci
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kožní bariéry a vypíná pleť. Je vhodné pro všechny typy pokožky, i pro tu nejcitlivější. Jeho
používání představuje zásadní krok v péči o pleť každé ženy. Nastartuje pleť po ránu a večer
doplní ztracenou vláhu. Jemně pokožku ošetří a má protizánětlivé účinky. Nová receptura
kombinuje vyváženou sílu dvou druhů kyseliny hyaluronové: nízkomolekulární a
středněmolekulární. Svěží, ovocně-květinová vůně spojuje gardénii a petitgrain a je doplněna o
extrakt z přesličky rolní, který pleť projasní a zjemní. Obsažené éterické oleje pozvednou
náladu, podpoří relaxaci a harmonii. Vůně se po vstřebání séra decentně vytratí, aby vaše pleť i
mysl byly připraveny na použití dalšího pleťového produktu. Nanáší se na dokonale vyčištěnou
pleť, krk i dekolt jemným vklepáváním konečků prstů ráno a večer. Díky své jemnosti lze sérum
použít i na oční okolí. Působí jako ideální báze pod krémy a obličejové oleje. Tip: Před
nanesením séra oroste pleť jemnou sprškou květové vody pro lepší vstřebatelnost. Dámy potěší
praktický uzávěr s·dávkovačem. Objem 20 ml – 329 Kč, 50 ml – 539 Kč.

Odličovač očí od Nobilis Tiliasnadno a šetrně odlíčí oční okolí, zklidní a osvěží. Dbejte na
správné a šetrné odlíčení.
“Pár kapek odličovače naneste na kosmetický
tamponek, přitiskněte na víčko, chvilku počkejte, aby měla líčidla možnost se rozpustit, a až
poté je setřete několikrát směrem dolů a k vnitřnímu koutku oka. Na tamponek netlačte a oko
netřete sem a tam,”
doporučuje produktová
specialistka Petra Kaiserová. Po aplikaci odličovač smyjte vodou a můžete dočistit květovou
vodou. Po odlíčení make-upu vám zůstane hedvábný pocit a lehký pohled na vaše přirozeně
krásné já. Lehké, bezolejové složení nezatěžuje a nedráždí ani citlivou pleť a používat ho
mohou i nositelky kontaktních čoček. Aktivní látka Aloe vera pomáhá udržovat pokožku
hydratovanou a zajišťuje zklidňující a zvláčňující účinek. Obsažený éterický olej z fenyklu lehce
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provoní a osvěží unavené oči. TIP: Na závěr doporučujeme ošetřit oční okolí
Arganovým očním
krémem nebo
Bioaktivním očním kr
é
mem
. V objemu 100 ml jej zakoupíte za 219 Kč. Kompletní sortiment produktů Nobilis Tilia naleznete
na
www.nobilis.cz
.

Denní rituál pro krásnou pleť s Nobilis Tilia – 4 kroky ke krásné pleti ráno i večer:

1. Čištění – hydrofilní olej nebo odličovací mléko a odličovač očí (dle typu pleti)

2. Tonizace – pleťová voda (dle typu pleti)

3. Hydratace – hyaluronové sérum

4. Výživa – krém či obličejový olej (např. Projasňující krém Tilia, Bioaktivní omlazující krém,
Regenerační krém na rozšířené žilky nebo Mateřídouškový, Růžový, Slaměnkový, Levandulový
či Akné krém.)

Aromaterapeutická péče o pleť i tělo je založena na působení přírodních éterických olejů.
Kromě přírodního základu, který je pro Nobilis Tilia samozřejmostí, má každý výrobek svoji
unikátní vyladěnou složku vonných esencí. Záleží jen na vás, jaké účinky a jakou vůni si
vyberete. Při použití na pleť pronikají aktivní éterické oleje pokožkou ke krevním vlásečnicím a
přecházejí do krevního oběhu. Tím vyvolávají požadovanou tělesnou reakci jako například
snížení oxidačního stresu, zpomalení stárnutí, zvýšení prokrvení a podobně. Zároveň však
působí celostně, protože vůně se při použití uvolňuje do ovzduší a prostřednictvím čichu se
dostává do limbického centra v mozku. Zde vyvolává reakce na neurochemické úrovni, které
ovlivňují psychický stav. Vůně tak působí na emoce, náladu i vzpomínky. Dokážou povzbudit,
uvolnit při stresu a napětí, harmonizovat.
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Certifikát CPK a CPK BIO

Aby se mohli zákazníci lépe orientovat v ryzosti přírodních produktů, svoji kosmetickou produkci
nechala Nobilis Tilia už v roce 2007 zaštítit certifikátem CPK. Označení CPK a CPK bio
garantuje čistě přírodní a bio organické ingredience. V Nobilis Tilia pečlivě dbají na výběr těch
nejlepších surovin a šetrný výrobní proces.
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