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Bytová kosmetika

TTrh s výrobky, které příjemně provo-
ní domácnost a naladí vaše smysly na tu
správnou notu, rok od roku stále roste.
Bytová kosmetika, jak se souhrnně říká
difuzérům, katalytickým lampám i aro-
malampám, interiérovým parfémům,
vonným svíčkám, tyčinkám, miskám
s potpourri i nejrůznějším typům vyku-
řovadel, se stala doslova hitem, který
ovládl soukromé příbytky, komerční
a veřejné prostory. Snad každý se již
s některým typem oblíbených voňavých
„lákadel“ setkal, ne každý však umí vůni
správně použít a také dávkovat.

Přírodní
i syntetické
Než si domů
přinesete některý pří-
pravek ze sortimentu
bytové kosmetiky, měli
byste vědět pár základních
informací a podle nich se
rozhodovat už při výběru v obchodě.
Všechny kvalitní výrobky obsahují
aromatické látky z rostlin (označované
jako silice nebo také éterické oleje),
které kromě vjemu chuti a vůně
vyvolávají v lidském organismu také

nejrůznější biologické reakce a působí
na jednotlivé orgány i části těla, ale též
na psychickou pohodu každého z nás.
Podle toho, jakým způsobem chcete své
tělo a mysl ovlivnit, vybíráte konkrétní

Voňavá domácnost –

ABY BYLA VAŠE DOMÁCNOST OPRAVDU DOKONALÁ, NESTAČÍ JI JEN ÚČELNĚ
A STYLOVĚ ZAŘÍDIT. NEMĚLA BY TU CHYBĚT ANI PŘÍJEMNÁ VŮNĚ, KTERÁ SE BUDE
PODÍLET NA DOTVOŘENÍ CELKOVÉ ATMOSFÉRY
V MÍSTNOSTECH A PŘÍZNIVĚ OVLIVNÍ
I VAŠE PSYCHICKÉ ROZPOLOŽENÍ.
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HIT Č. 1!

46-50BytoveVune_d0113:98-101Vrata_d1107  9.12.2012  21:27  Stránka 46



�

www.casopisdomov.cz

TTee
xxtt

::  NN
aadd

ěěžž
ddaa

  VV
oonn

ddrr
áášš

kkoo
vváá

,,  oo
ddbb

oorr
nnáá

  sspp
ooll

uupp
rráá

ccee
  

IInn
gg..

  VV
eenn

dduu
llkkaa

  ŠŠ
aatt

rroo
vváá

;;  FF
oott

oo::
  aa

rrcc
hhii

vv  
ffiirr

eemm

druh silice obsažené v éterickém oleji.
To věděli i naši předkové, kteří již před
tisíciletími objevili, že některé rostliny,
používané jako topivo, vydávají také
různé vůně a ty mají následně vliv na
zdraví, nálady, pocity, ale i na změněné
stavy vědomí.
Na pultech obchodů se setkáte i s vý -
robky obsahujícími silice syntetické. Ty
však budou pouze příjemně vonět, ale
rozhodně vám nenabídnou aroma te ra -
peutický efekt. Bioaktivní účinek totiž
dokážou vyvolat pouze 100% přírodní
rostlinné silice.

Vliv na tělo i ducha 
„Výběr vůně závisí na tom, co se vám
líbí, nebo jakých účinků tím chcete do -
sáhnout, proto byste alespoň orien tačně

měli znát účinky jednotlivých silic na lid-
 ský organismus,“ říká Ing. Vendul ka Šat -
rová z Asociace českých aromaterapeutů.  
„Éterické oleje mají tu výhodu, že na
lidský organismus rychle působí. Nos je
jediný orgán, který je propojený
s limbickým systémem, takže informace
vstupuje do těla velmi rychle a účinek
vůně je opravdu hodně silný.“
Ve velké „rodině“ éterických olejů
existují různé skupiny, které působí na
psychiku, ale i na fyzické tělo. Např.
oleje s účinky antivirotickými, které se
umí vypořádat s nežádoucími mikro -
organismy v ovzduší, oceníte zejména
na podzim a v zimě v období chřipek
a nachlazení. Hojně využívané jsou také
oleje se zklidňujícími účiny nebo
s účinky afrodiziakálními a další. 
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působením rostlinných
Aromaterapie se zabývá

silic na živý organismus.

OPOJENÍ SMYSLŮ.
NNooeell  DDiiffffuusseerr,,  ssmměěss  oolleejjůů,,
cchhuurrmmaa  aa cciittrruussyy  ddooppllnněěnnyy
kkoořřeenněěnnýýmm  aannýýzzeemm,,  hhřřeebbííččkkeemm
aa  mmuušškkááttoovvýýmm  oořřííšškkeemm..  
Cena 1 050 Kč. 
Crabtree & Evelyn.

01 PRO DOKONALOU ATMOSFÉRU. 
SSvvííččkkyy  rrůůzznnýýcchh  vveelliikkoossttíí  ii bbaarreevv,,  kkoolleekkccee  
FFlloorreerraa  FFiinn..  Cena od 39 Kč. Ikea.

02 JAKO POTPOURRI. JJaatthhiikkaaii,,  vvoonnnnýý  ssááččeekk
ppoottppoouurrrrii  zz řřaaddyy  iinntteerriiéérroovvýýcchh  ppaarrfféémmůů  EEsstteebbaann,,
ddřřeevvěěnnéé  kkoouusskkyy  nnaappuuššttěěnnéé  vvůůnníí  mmůůžžeettee  rroozzpprroossttřříítt
ttřřeebbaa  nnaa  mmiisskkuu..  Cena 320 Kč. Le Patio.

03 DO ŠATNY. PPoollyymmeerroovvýý  ppaarrfféémmoovvaannýý  ppaannááččeekk
ppřřííjjeemmnnéé  pprroovvoonníí  ššaattnnííkk,,  ppřřííppaaddnněě  oobbuuvv  aa bboottnnííkk..
FFrreesshh  AAiirr  FFrriieennddss  kkoolleekkccee  jjee  vvyyrroobbeennaa  zzaa  ppoommooccii
mmoolleekkuull  ss  eesseenncciiáállnníímmii  oolleejjii,,  ččíímmžž  ddookkáážžee
ddlloouuhhooddoobběě  vvoonněětt  aa bboojjoovvaatt  ss nneeppřřííjjeemmnnýýmmii  ppaacchhyy..
Cena 249 Kč. Aria Pura.

Smetanova 30, 602 00 Brno
telefon: +420 516 116 509

pondělí–pátek od 9.00 do 17.00 hodin

CENTRUM INTERIÉROVÝCH VŮNI

email: info@bytove-parfemy.cz

ITALSKÁ BYTOVÁ KOSMETIKA, LUXUSNÍ PROSTŘEDKY NA 
PRANÍ, AROMA OLEJE, ODSTRANĚNÍ ZÁPACHU, LUXUSNÍ 
VŮNĚ DO AUTA, DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY, PROFESIONÁLNÍ 

TECHNIKA, DISTRIBUCE, BRANDING, PORADENSTVÍ V 
SCENTMARKETINGU

www.bytove-parfemy.cz

LEDNOVÝ
VÝPRODEJ

ZÁSOB

Tip
pro vás
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Bytová kosmetika

říká Ing.
Vendulka
Šatrová,

Jak i laik pozná kvalitní éterický olej?
� ŽŽee  ssee  jjeeddnnáá  oo ppřříírrooddnníí  pprroodduukktt,,  aa nnee  ssyynn  --
tteettiicckkýý,,  ppoozznnááttee  ppooddllee  sslloožžeenníí,,  kktteerréé  bbyy  nnaa
kkaažžddéémm  vvýýrroobbkkuu  mměělloo  bbýýtt  uuvveeddeennoo..  PPookkuudd  jjee
ttaamm  nnaappssáánnoo::  uurrččeennoo  ppoouuzzee  pprroo  ppoottppoouurrrrii,,
ppoouuzzee  pprroo  aarroommaallaammppyy,,  nneebboo  nněějjaakkáá  ppooddoobb  --
nnáá  vvěěttaa,,  bbuuddee  vvýýrroobbeekk  zzcceellaa  uurrččiittěě  oobbssaahhoovvaatt
ii nněějjaakkoouu  ssyynntteettiicckkoouu  sslloožžkkuu,,  aa rroozzhhooddnněě  tteeddyy
nneebbuuddee  vvhhooddnnýý  pprroo  aarroommaatteerraappiiii..  

� DDůůlleežžiittéé  jjee  ii sspprráávvnnéé  ddáávvkkoovváánníí..  LLiiddéé  ssii
ččaassttoo  mmyyssllíí,,  žžee  mmuussíí  ddoo  aarroommaallaammpp  nnaallíítt  ppůůll
sskklleenniiččkkyy,,  aallee  vv  ddoommááccíímm  pprroossttřřeeddíí  vv  ppooddssttaattěě
ssttaaččíí  22,,  nneejjvvýýššee  44  kkaappkkyy..  ZZ  vvůůnněě  bbyy  vvááss
rroozzhhooddnněě  nniikkddyy  nneemměěllaa  bboolleett  hhllaavvaa  ––  pprráávvěě
ttoo  mmoohhoouu  zzppůůssoobbiitt  vvyyssookkéé  kkoonncceennttrraaccee,,  
kktteerréé  nneejjssoouu  vvhhooddnnéé  aannii  ppřřii  iinnhhaallaaccii  vvůůnněě  
aannii  ppřřii  mmaassáážžii  éétteerriicckkýýmm  oolleejjeemm..

„Správné dávkování 
je důležité,“

Asociace českých
aromaterapeutů

01 V PLECHOVÉ KRABIČCE. VVoonnnnáá  ssvvííččkkaa  
WWaaxx  LLyyrriiccaall  RRHHSS  MMuullbbeerrrryy  ČČeerrnnáá  mmoorruuššee,,  
hhmmoottnnoosstt  115500  gg,,  ddoobbaa  hhoořřeenníí  2255  hhooddiinn..  
Cena 150 Kč. Almara-shop.cz.

02 OZDOBNÉ BALENÍ. KKaattaallyyttiicckkáá  llaammppaa  PPFFLL  113366
FFaaiirryy  dduusstt  GGllaassss.. Cena 1 200 Kč. À la Maison.

03 VE TŘECH VELIKOSTECH. DDiiffuuzzéérryy  vv bbíílléé  nneebboo
ččeerrnnéé  bbaarrvvěě  ss ddeessiiggnnoovvýýmm  ssttoojjáánnkkeemm..  Cena zzaa
bbaalleenníí  220000 mmll  ččiinníí  2 100 Kč,,  ssttoojjáánneekk  ssttoojjíí  3 300 Kč.
VVyyrráábbíí  GGeessssii,,  pprrooddáávváá  Mondo Ceramica..

04 MATRIOŠKA. KKaattaallyyttiicckkáá  llaammppaa  vv ppooddoobběě
ssttaarréé  rruusskkéé  ppaanneennkkyy,,  ddeessiiggnn  MMiilllleeffiioorrii  MMiillaannoo..  
Cena 1 051 Kč. Aria Pura.04

03

01

bez uvedení data výroby
Na kvalitu éterických olejů

a složení se nemůžete spolehnout.

VOŇAVÝ SET. KKrréémmoovváá  ssoojjoovváá
ssvvííccee  vvee  sskkllee  oo hhmmoottnnoossttii  11 kkgg

aa iinntteerriiéérroovvýý  ppaarrfféémm  ss rraattaannoovvýýmmii
ttyyččiinnkkaammii  vv bbaalleenníí  220000 mmll..  Cena

199 Kč a 399 Kč. Dedra.

02
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Způsoby aplikace
Silice jsou vysoce těkavé látky, které rych-
le vyprchávají, proto byste neměli nechá-
vat lahvičky s bytovými parfémy či oleji
do aromalamp dlouho otevřené. Také
jim neprospívá, vystavíte-li je vel kým
výkyvům teplot a slunečním paprskům.
Způsobů, jak dostat do prostoru míst -
nosti éterické oleje, je celá řada. V po -
slední době se k tomu nejčastěji pou ží vají
módní katalytické lampy a aroma di -
fuzéry, u nichž je způsob aplikace pře -
dem dán konstrukčním typem – kon krét-
 ní návod na použití by měl být přiložen
u každého výrobku. Obou typů existuje
na trhu opravdu velké množství – vyrábí
se v nejrůznějších barvách, tvarech i ma -
teriálovém složení, takže je skutečně z če -
ho vybírat. Ne všechny však mají kvalitní
provedení, nicméně funkce rozptýlení
vůně do vzduchu je v obou případech
velmi účinná. Jed not livé modely dispo -
nují i různým výko nem, což mnoho
výrobců udává vzhle dem k velikosti a ob -
jemu místnosti v metrech krychlových –
podobně jako třeba u kuchyňských
digestoří. Proto je potřeba vybrat difuzér
s kapacitou úměrnou prostoru, který
chcete provo nět, nikoli však vůní zahltit.
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Potpourri – prověřená
tradice se vrací

JJiižž  vv ddoobbáácchh  ssttřřeeddoovvěěkkuu  lliiddéé  ssuuššiillii
vvoonnnnéé  bbyylliinnyy  aa ddaallššíí  ppřříírrooddnniinnyy,,
kktteerréé  ppaakk  ppoouužžíívvaallii  kk vvýýrroobběě
aarroommaattiicckkýýcchh  ssmměěssíí  pprroo  zzlleeppššeenníí
oovvzzdduuššíí  vv oobbyyttnnýýcchh  mmííssttnnoosstteecchh..
VV 1188..  aa 1199..  ssttoolleettíí  bbyyllyy  ttyyttoo  ssmměěssii,,
zznnáámméé  ddnneess  ppoodd  oozznnaaččeenníímm
ppoottppoouurrrrii,,  ttyyppiicckkoouu  lluuxxuussnníí
zzáálleežžiittoossttíí  ttýýkkaajjííccíí  ssee  mměěššťťaannsskkéé
bbyyttoovvéé  kkuullttuurryy..  SSmměěssii  ssee  ssyyppaallyy  ddoo
oozzddoobbnnýýcchh  nnááddoobb  ppřřiippoommíínnaajjííccíícchh
vváázzyy,,  zzhhoottoovveennýýcchh  zz  ppoorrcceelláánnuu,,
kkaammeenniinnyy  nneebboo  ddaallššíícchh
oobbllííbbeennýýcchh  mmaatteerriiáállůů,,  kktteerréé  ssee
uummiissťťoovvaallyy  ddoo  bbllíízzkkoossttii  kkaammeenn..
DDííkkyy  ppůůssoobbeenníí  tteeppllééhhoo  vvzzdduucchhuu  
ssee  ppaakk  zz  nnááddoobb  ššíířřiilloo  žžááddoouuccíí
aarroommaa  ddoo  cceelléé  mmííssttnnoossttii..  

„Modely určené pro větší prostor sa mo -
zřejmě ‚chrlí‘ vůně daleko větší množství
než ty, které jsou určeny pro privátní
použití v malých místnostech. Pama tuj -
te, že i zde platí rčení: všeho moc škodí,“
potvrzuje Vendulka Šatrová.

ULTRAZVUKOVÝ
DIFUZÉR. MMooddeell  ddííkkyy
uullttrraazzvvuukkoovvéé  tteecchhnnoollooggiiii

zzaarruuččuujjee  ttiicchhéé,,  aavvššaakk  ssttáálléé
pprroovvoonněěnníí,,  aauuttoommaattiicckkéé

vvyyppnnuuttíí  rreegguulloovvaannéé  hhllaaddiinnoouu
vvooddyy,,  nneevvyyzzaařřuujjee  tteepplloo..

Cena 1 745 Kč. 
Aria Pura.

Pfiední americké vonné svíãky 

s dfievûn˘mi knoty

Kvalitní bytové difuzéry 
a parfémy

Velkoobchodní distribuce: www.belanta.cz

Tip
pro vás
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Jak působí na psychiku

AAffrrooddiissiiaakkaa jjaassmmíínn,,  nneerroollii,,  yyllaanngg--yyllaanngg

HHaarrmmoonniizzaaccee  oorrggaanniissmmuu bbeerrggaammoott,,  cceeddrr,,  ppaaččuullii,,  ppoommeerraannčč

KKoonncceennttrraaccee bbaazzaallkkaa,,  kkaarrddaammoomm,,  yyzzoopp,,  vveettiivveerr

MMeellaanncchhoolliiee bboorroovviiccee,,  mmaannddaarriinnkkaa,,  sskkoořřiiccee

MMeennttáállnníí  vvyyččeerrppáánníí ggeerraanniiuumm,,  ppeettiittggrraaiinn,,  ssaannttaall

NNeerrvvoozziittaa mmeedduuňňkkaa,,  rrůůžžoovvéé  ddřřeevvoo,,  vvaavvřříínn

NNeessppaavvoosstt mmeedduuňňkkaa,,  lleevvaanndduullee,,  ssaannttaall

SSttrreess cciittrroonn,,  kkaarrddaammoomm,,  kkaaddiiddlloo

Působení na fyzické tělo

AAnnaallggeettiicckkéé  ((ttiiššííccíí  bboolleesstt)) eeuukkaallyyppuuss  rraaddiiaattaa,,  hheeřřmmáánneekk  řříímmsskkýý,,  
hheeřřmmáánneekk  pprraavvýý,,  hhřřeebbííččeekk

AAnnttiisseeppttiicckkéé  ((pprroottii  zzáánněěttůůmm)) cciittrroonn,,  cciittrroonneellaa,,  mmááttaa,,    

AAnnttiissppaassmmaattiicckkéé  ((pprroottii  kkřřeeččíímm)) kkmmíínn,,  kkoorriiaannddrr,,  lleevvaanndduullee,,  ppoommeerraannčč

AAnnttiibbaakktteerriiáállnníí hhřřeebbííččeekk,,  tteeaa  ttrreeee,,  zzáázzvvoorr

AAnnttiivviirroottiicckkéé rraavveennssaarraa  

PPooddppoorraa  ttrráávveenníí aannýýzz,,  ffeennyykkll,,  bbeerrggaammoott,,  kkaarrddaammoomm

PPrroo  žžeennyy ggeerraanniiuumm,,  rrůůžžee,,  ššaallvvěějj  lléékkaařřsskkáá,,  ššaallvvěějj  ssccllaarreeaa

PPřřii  ddýýcchhaaccíícchh  oobbttíížžíícchh rroozzmmaarrýýnn,,  bboorroovviiccee

být příjemná, rozhodně by vás z ní
Vybraná vůně vám musí

neměla rozbolet hlava.

INTERIÉROVÝ
PARFÉM. KKoolleekkccee
FFCC,,  nnaa  vvýýbběěrr  vvůůnněě
lleevvaanndduulloovváá,,
cciittrruussoovváá,,  kkvvěěttiinnoovváá,,
ddřřeevviittáá  ččii  oovvooccnnáá..
LLiimmiittoovvaannoouu  zziimmnníí
eeddiiccii  MMaaggiiccaall  NNiigghhtt
vv  bbaalleenníí  110000  mmll..
Cena 199 Kč.
Dedra.

01

Stačí jen pár kapek
Velké oblibě se těší také aromalampy,
v nichž se olej postupně odpařuje spolu
s vodou z misky nad plamenem svíčky.
O tom, zda lampa správně plní aroma -
tera peutickou funkci, rozhoduje mimo
jiné i vzdálenost mezi miskou a pla -
menem svíčky. 
„Aby zahřívání misky a odpařování teku -
tin probíhaly pomalu a olej vlivem příliš
vysoké teploty neutrpěl nebo se nezačal
přepalovat, doporučuje se zachovat od -
stup misky aspoň 10 cm od plamene. Ne
všechny aromalampy na trhu však toho
hledisko splňují,“ doplňuje Vendulka
Šatrová. 
Neméně důležité je i množství oleje, které
do aromalampy nakapete – pro obývací
pokoj běžných rozměrů stačí 2–4 kapky. 
Dále můžete využít služeb zvlhčovače
vzduchu nebo odpařo va čů, stejně dobře
funguje také miska s vodou a několika
kapkami éterického oleje, kterou
jednoduše postavíte na topení.

01 S ROZZÁŘENÝM VOSKEM. VVoonnnnáá
ppaarrfféémmoovvaannáá  ssvvííččkkaa  zz kkoolleekkccee  GGlloolliittee,,  
vvůůnněě  jjaahhooddyy  aa rreebbaarrbboorraa..  Cena 549 Kč.
VVyyrráábbíí  PPaarrttyylliittee,,  pprrooddáávváá Il Bagno. 

02 BLACK & WHITE. KKoolleekkccee  CCaannttoorrii
zzaahhrrnnuujjee  ppookkoojjoovvéé  vvůůnněě  EEnn  PPllaaiinn  AAiirr  vv bbíílléémm
bbaalleenníí  aa FFrruuiittss  dd’’EEtteè̀  vv ččeerrnnéé  llaahhvviiččccee,,  oobběě
224400 mmll..  Cena 717 Kč za kus. Cantori.

02

Bytová kosmetika
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