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COIXINS TERAPÈUTICS
ALLEUGEN ELS DOLORS CERVICALS, 
LUMBARS, ARTICULARS, MENSTRUALS

Disseny ergonòmic, s'adapta al cos / 
Conté Lavanda i Blat / L'Aroma de 
lavanda s'accentua al ser escalfada / 
Funda extraïble de cotó per rentar.

Mode d'ús: Escalfa el coixí al mi-
croones i col·loca'l sobre la zona 
adolorida per alleugerir el dolor.

Preu : 15 €

Colors

Dolors d’esquena Dolors cervicals



COIXINS PER RELAXAR 
ELS ULLS
FARCIT AMB FLORS DE LAVANDA DE LA 
PROVENÇA FRANCESA I LLI NATURAL

Recomanat per relaxar la musculatu-
ra de la cara i dels ulls i alleujar el 
mal de cap i les migranyes.

Mode d’ús: Posa el coixí sobre els 
ulls 5 minuts per sentir l'efecte rela-
xant. No té efectes adversos.

Es pot refredar al congelador per 
calmar la inflamació dels ulls i do-
nar-los un descans rejovenidor.

Preu : 9 €

Colors



3 Unitats

FARCELLETS DE LAVANDA
DE LA PROVENÇA FRANCESA

Saquets de lavanda relaxants que 
perfumaran els vostres armaris, 
calaixos, bosses de viatges, roba o 
cotxe. 

La lavanda, a part de perfumar els 
teus espais, evitarà la proliferació de 
mosquits i arnes.

Preu : 8 €



Granets

Polls

Herpes labial

Fongs

ELIMINA ELS...

OLI ESSENCIAL 
DE L’ARBRE DEL TE

Durant mil·lennis, els aborígens austra-
lians han estat usant fulles de l’arbre del 
te amb fins medicinals. Avui dia, les múl-
tiples propietats de l'arbre del te són 
reconegudes mundialment.

Ús de l'Oli Essencial 
de l’Arbre del te:

Ús infantil: Elimina els polls dels 
infants aplicant unes gotetes sense diluir 
pels cabells i tapant amb una tovallola.

Altres usos en el cabell: Utilitza'l 
diàriament abocant unes gotetes dins del 
xampú habitual per fer que el cabell esti-
gui menys gras i sense caspa.

Ús a la pell: Aplicat amb un disc de 
cotó sobre la pell, l'oli essencial de l'arbre 
del te promourà la curació de la pell 
lesionada (micosis, ferides, etc.). Asseca 
l'acne, desinflama herpes labials i combat 
els fongs dels peus i de les mans.

Preu : 10 €

(30 ml)



Preu : 10 €

RELAXANT NATURAL

OLI ESSENCIAL 
DE LAVANDA

La multitud d'usos i propietats el con-
verteix en un dels olis més venuts. 
Ajuda a relaxar-nos, a millorar la quali-
tat del son, és eficaç repel·lent les arnes 
i els mosquits, el seu aroma és intens i 
agradable i, a més, alleuja la congestió 
nasal.

Ús de l'Oli Essencial 
de Lavanda:

Fes-lo servir amb un difusor per perfu-
mar la llar.

Si vols relaxar-te, col·loca unes gotetes 
als teus canells o al coixí. L'olor de la 
lavanda us ajudarà a dormir i us cal-
marà l'ansietat i l'estrès.

Per alleujar la congestió nasal aplica 
unes gotes a la roba a, prop del coll.

Ajuda a regenerar i cicatritzar ferides i 
cremades. (30 ml)

Perfumar la llar

Relaxant per 
dormir millor



(30 ml)

OLI ESSENCIAL 
D’EUCALIPTUS

És un dels olis més usats per alleujar  
problemes respiratoris.

Ús de l'Oli Essencial 
d’Eucaliptus:

Fes-lo servir amb un difusor per higie-
nitzar l'ambient.   

Si vols descongestionar les vies respira-
tòries, col·loca unes gotes dissoltes en 
un oli vegetal i frega'l a la zona del pit i 
la zona baixa dels ulls i el nas, la seva 
aroma t'ajudarà a respirar millor i cal-
marà l'ansietat que provoca no poder 
respirar correctament.  

Utilitzant-lo amb un difusor d’olis essen-
cials, és molt útil com a antifúngic, anti-
viral i purificant de l'ambient.

ALLEUJA ELS ...

Problemes respiratoris. 

Preu : 10 €



Ideal per purificar l'aire.
Millora la concentració.

OLI ESSENCIAL 
DE LLIMONA 

L'Oli Essencial de Llimona és antibacte-
rià, antisèptic general, tònic hepatobi-
liar i digestiu, carminatiu, purificador 
de toxines, antinauseós, activador san-
guini i protector capil·lar.

Ús de l'Oli Essencial 
de Llimona:

Un dels usos que se li donen a l'oli 
essencial de llimona és com a analgèsic 
natural diluint-lo amb altres olis vege-
tals, o bé inhalant-lo, amb l’ajuda d’un 
difusor.

Per a ús tòpic, dissoldre de 2 a 3 gote-
tes en  20 ml d’oli vegetal.

ENERGITZANT NATURAL 
DE L'ORGANISME... 

(30 ml)

Preu : 10 €



OLI ESSENCIAL 
DE MENTA

Estimulant, antibacterià i bactericida 
natural, antisèptic, antiinflamatori i astrin-
gent. L'oli essencial de menta s'utilitza per 
tractar l'acne. D'altra banda, les seves 
propietats antiinflamatòries i descongesti-
ves el converteixen en una excel·lent 
opció per alleujar les cames cansades i 
inflades.

Ús de l'Oli Essencial 
de Menta

Per ús desinflamant: Dissol l'oli 
essencial de menta amb un oli vegetal i 
aplica’l a la zona afectada mitjançant un 
petit massatge.

Per a problemes respiratoris, utilitza l'oli 
essencial amb un difusor amb aigua, i així 
ajudaràs a alleujar la congestió nasal.

Preu : 10 €

(30 ml)

ALLEUJA ELS ...

Problemes respiratoris. 

Cames inflamades. 



(30 ml)

ACTIVA LES NEURONES 
ADORMIDES

Augmenta la nostra 
energia, les facultats 
mentals, sensorials, i la 
capacitat de concentració. 

Preu : 10 €

OLI ESSENCIAL 
DE ROMANÍ 

L'Oli Essencial de Romaní,  amb la seva 
acció vigoritzant i enèrgica facilita la 
claredat mental, la concentració,  l’entu-
siasme i la creativitat.

També genera un efecte antireumàtic i 
antiinflamatori, combat dolors i rampes 
musculars.

Ús de l'Oli Essencial 
de Romaní:

Usar amb un difusor per alleugi afec-
cions respiratòries, en el tractament de 
refredats, grip o asma, i també ajuda a 
alliberar la mandra i la fatiga mental.



DIFUSOR D’OLIS ESSENCIALS
SOBRETAULA

Aromatitza l’espai amb l’aroma dels olis essencials amb un difusor 
discret i bonic.

Té programador de temps i llum.

Aboca els 125 ml d’aigua i unes 
gotetes d'oli essencial.

Connecta el cable al corrent. Programa el temps i el color de la 
llum.

Preu : 18 €

(125 ml)



HIDRATA I REGENERA

PELL
Millora l'elasticitat i 
atenua les arrugues

CABELLS
Sedós, fort i brillant.

OLI D’ARGAN

Conegut com a or líquid per les seves 
qualitats regeneratives i antioxidants, 
s'utilitza per abrillantar, suavitzar i revita-
litzar els cabells i la pell.

Conté vitamines importants com l'E, mi-
nerals, àcids grassos essencials com 
l’omega-6 antioxidants i polifenols que 
ajuden a prevenir l'envelliment prematur 
de la pell i atenuar els signes de l'edat.

Ús de l'Oli d’Argan

Per a la pell: Si pateixes d'acne: amb la 
pell neta, col·loca una gota al palmell de 
la mà i suaument aplica amb el dit a les 
zones problemàtiques. Si tens la pell 
seca, incideix sobre aquestes zones (ta-
lons, colzes, cara).

Per al cos: Si tens estries o creus que 
poden aparèixer, escalfa 2 o 3 gotes d'oli 
d'argan amb els palmells de les mans i 
frega suaument a l'estómac, cuixes, 
malucs o qualsevol zona del cos on cre-
guis que hi ha risc potencial que apare-
guin. 

Preu : 12 €

(50 ml)



Preu : 10 €

(100 ml)

CALMANT I 
REGENERADOR 

AIGUA DE ROSES

L’Aigua de Roses de Bulgària és un dels 
hidrolats i tònics facials més coneguts i 
valorats dels que existeixen actualment.

S’utilitza com a tònic facial per netejar la 
pell, deixant-la lluent i suau i produeix un 
efecte rejovenidor 

Altrament, també és útil per tractar pro-
blemes de  psoriasis i efectes lleus deri-
vats de la dermatitis.

Ús de l’Aigua de Roses

Usa-la directament o bé col·loca 4 o 5 ml 
d'Aigua de Roses Bio en una bola o disc 
de cotó o bambú i suaument aplica’l a la 
cara o al cos.



DISCS DE BAMBÚ 
DISCS DE BAMBÚ I COTÓ REUTILITZABLES.

10 unitats per paquets
Suaus i Naturals
Producte artesanal
Fets a mà
S’ofereix amb una bossa de cotó per rentar-los a la rentadora.

Preu : 10 €

(10 u.)



PROMO NATURAL

Cassà de la Selva, Girona.
+ 34 633 084 006

www.lavanda.cat


