
Farma L´essentielle de Lavande 
obdělává a kultivuje levanduli 
a svá levandulová pole v oblasti 

Drome Provencale. Objevte její 
přírodní 100% esenciální oleje 
a kosmetiku pro Vaše tělo i domov 
a nechte se unášet podmanivou vůní 
levandule...



Levandulový esenciální olej

Levandulový olej
ve spreji
100/50 ml

Přírodní levandulový olej ve 
spreji, který lze aplikovat na 
polštář . Účinky levandule 
fungují i jako spolehlivý 
repelent proti molům,
v jakékoliv místnosti můžete 
sprej použít jako dezinfekci 
a zároveň jako odstraňovač 
pachu ve vzduchu. 
V aluminiovém obalu.

Levandulový esenciální olej 
v kapkách Lavandin
15 ml

Čistý levandulový 
esenciální olej pro 
aroma lampu nebo 
k mísení s jinými 
éterickými oleji pro váš 
levandulově voňavý 
domov.

Levandulový esenciální olej 
v kapkách Lavander
15 ml

Čistý velmi intenzivní 
levandulový esenciální 
olej pro aroma lampu 
nebo k mísení s jinými 
éterickými oleji pro váš 
levandulově voňavý 
domov.

Levandulový roll-on
5 ml

Čistý esenciální olej 
z levandule se krásně 
vejde do kabelky 
nebo do kapsy. Skvělou 
vlastností tohoto produktu 
je jeho zklidňující účinek, 
působí okamžitě po 
komářím bodnutí.

Esenciální olej v ampuli
5ks po 1,5 ml

Čistý esenciální olej z levandule, 
smíchaný s trochou mléka, bude 
se krásně rozpouštět ve vaší lázni. 
Je také vhodný pro jakýkoliv druh 
masáže. Krabička s 5 malými 
lékovkami 1,5 ml.
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Levandulová kosmetika

Levandulové mýdlo
s bambuckým máslem
100 g

Mýdlo  s příměsí 
minerálních pigmentů, 
jemnou vůní silice
z levandule,  jemných 
rostlinných olejů a 
bambuckého  másla. 
Baleno v ručně vyráběné 
papírové krabičce.

Levandulové mýdlo
s bambuckým máslem
v krabičce 25 g

Mýdlo  s příměsí 
minerálních pigmentů, 
jemnou vůní silice
z levandule,  jemných 
rostlinných olejů a 
bambuckého  másla. 
Baleno v  dárkové 
papírové krabičce.

Parfém
Zimní levandule
100 ml

Svěží, lehká vůně 
tohoto parfému 
je složená
z kombinace 
zimní levandule 
a lehkým 
dotekem vanilky
a divokého 
pižma.

Levandulová mořská sůl
200 g

Výtažky z termálních 
mrtvých vod přirozeně 
krystalizované sluncem 
a větrem jsou bohaté 
na hořčík, draslík, 
a kalcium. Jejich 
spojení s esenciálním 
levandulovým olejem 
vytvořilo oblíbený 
esenciální směs, která se 
skvěle hodí pro relaxační 

odpočinek v lázni. Působí proti únavě
a uvolňuje nervové a svalové napětí.

Levandulové
tekuté mýdlo
500 ml

Tekuté mýdlo na ruce 
s čistým a jemně 
provoněným esenciálním 
olejem z levandule.

Levandulový
sprchový gel
200 ml

Sprchový gel delikátní 
vůně levandule
a rozmarýnu, 
zdůrazněné lehkým 
dotekem pižma a vanilky. 
Pro skutečný okamžik 
potěšení a relaxace.
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Levandulová kosmetika

Levandulové tělové 
mléko
200 ml

Tělové mléko je 
parfémované 
jemnými esencemi 
z levandule, 
zvýrazněné lehkým 
dotekem pižma a 
vanilky.Harmonická 
směs s výtažky 
z mořských řas, 
propolisu a mimózy, 
s olejem klíčící 
pšenice, kukui, šípku, 
bambuckého másla 
a nakonec výtažky
z mořského 
kolagenu
a alantoinu.

Levandulové
odličovací mléko
200 ml

Čistící mléko na 
odličování s esenciálním 
olejem z levandule 
přináší relaxační
a uklidňující pocit.

Levandulový krém na ruce
150 ml

Krém na ruse složený z harmonické směsi  
propolisu, alantoinu a mimózy tenuiflora,
olejů a klíčků z pšenice, kukui, šípku
a levandule, jejichž léčivé vlastnosti jsou 
všeobecně uznávány.

Levandulová pleťová
voda na obličej
200 ml

Pleťová voda obohacená výtažky
z řas a esenciálního oleje z levandule. 
Odstraní nečístoty, stahuje póry, 
prozáří a dezinfikuje pleť.

Levandulový krém na ruce 50 ml

Malé balení o obsahu 50 ml 
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Levandulová kosmetika

Levandulový peeling krém
150 ml

Harmonická směs ovocných jader
a propolisu. Výtažky z levandule
a rozmarýnu zklidňují pokožku
a nechávají ji hladkou a příjemně 
vláčnou.

Bambucké máslo
150 ml

Toto intimní spojení bambuckého másla a 
esenciálního oleje z levandule s příměsí oleje 
z meruňkových jader přináší mimořádné 
regenerační vlastnosti: hloubkově regeneruje 
a zklidňuje pokožku. Zároveň hydratuje a 
ochraňuje pokožku před škodlivými vlivy.

Levandulová
pleťová maska s medem
150 ml

Pleťová maska obohacena medem
a výtažky z kostivalu, ispaghuly, propolisu 
a esenciálním olejem z levandule. Má 
antioxidační účinky . Toto složení má čistící, 
léčivé a vyživující účinky.

Levandulový
denní pleťový krém 
150 ml

Pleťová maska obohacena medem a výtažky 
z kostivalu, ispaghuly, propolisu a esenciálním 
olejem z levandule. Má antioxidační účinky . 
Toto složení má čistící, léčivé a vyživující účinky.
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Vůně levandule

Vonná levandulová svíčka
170 g

Vonná levandulová svíčka s jemnou vůní 
levandule a rozmarýnu,
zvýrazněná jemným dotekem pižma
a vanilky.

Krásně voní a dlouho vydrží. Obsah 170 g
ve skleněné dóze se skleněným víčkem.

Vonný sáček Levandule
3 ks

Malý vonný sáček z přírodního lnu se 
sušenými květy levandule a perličkami 
máčenými v levandulovém oleji vám 
krásně provoní nejen šatník. Toto balení 
obsahuje tři sáčky.
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Svazek sušené levandule

Voňavý svazek
sušené levandule

BOUQ



Levandulové čaje

Bylinkový čaj
levandule - aloisie

Uklidňující bylinný čaj, 20 ks
Bylinkový čaj
levandule - rozmarýn

Čistící bylinný čaj, 20ks

Bylinkový čaj
levandule - aloisie - tymián

Bylinný čaj na zažívání, 20 ks 
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Dárkové sady

                                                  Dárková sada
mýdlo-polštářek-sprej

Dárková krabice obsahuje sáček se sušenými 
květy levandule na provonění vaší skříně, bot či 
kabelky. Dále obsahuje mini dárkové levandulové 
mýdlo a levandulový esenciální olej ve spreji.

Dárková sada
kapky-mýdlo-polštářek

Dárková krabice obsahuje sáček se sušenými květy 
levandule na provonění vaší skříně, bot či kabelky. 
Dále obsahuje esenciální levandulové kapky, které 
vám pomůžou oživit vůni sáčku a mini dárkové 
levandulové mýdlo.

                                                 Dárková sada
mýdlo-polštářek-roll-on

Dárková krabice obsahuje sáček se sušenými 
květy levandule na provonění vaší skříně, bot či 
kabelky. Dále obsahuje mini dárkové levandulové 
mýdlo a levandulový roll-on.

Dárková sada
mýdlo-polštářek

Dárková krabice obsahuje sáček se sušenými květy 
levandule na provonění vaší skříně, bot či kabelky. 
Dále obsahuje 2ks mini dárkového levandulového 
mýdla.
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Dárkové sady

Dárková sada
kapky-polštářek-roll-on

Dárková krabice obsahuje sáček se sušenými květy 
levandule na provonění vaší skříně, bot či kabelky. 
Dále obsahuje esenciální levandulové kapky, které 
vám pomůžou oživit vůni sáčku.
Roll-on levandule vás může doprovázet po celý 
den na okamžik relaxace.

Dárková sada
polštářek-sprej-roll-on

Dárková krabice obsahuje sáček se sušenými květy 
levandule na provonění vaší skříně, bot či kabelky. 
Dále obsahuje  levandulový roll-on a levandulový 
esenciální olej ve spreji.

Dárková sada
kapky-sprej-polštářek

Dárková krabice obsahuje sáček se sušenými květy 
levandule na provonění vaší skříně, bot či kabelky. 
Dále obsahuje esenciální levandulové kapky, které 
vám pomůžou oživit vůni sáčku a  levandulový 
esenciální olej ve spreji.

Prezentační sada

Presentační sada Levandulová kosmetika

Výběr nejprodávanějších produktů:
8 lahviček sprejů 100ml,
4 lahvičky sprejů 50ml,
8 krabiček po 5ks ampulí,
15 ks roll-on,
5 ks Esenciální kapky.
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www.interierdelart.cz
Výhradní dovozce pro ČR


