
GREŠÍK – kosmetika 

 Bylinné masti 

Masti nejsou vyráběny ze škvařeného sádla, které může dráždit pokožku, ale ze sádla extrahovaného 

vodní parou. Bylinná složka je tvořena extrakty připravenými vakuovým odpařováním, které zaručuje 

vysoký obsah účinných látek a šetrnost zpracování. Masti jsou konzervovány pouze přírodními 

silicemi. 

Kostivalová (50 ml), cena: 64,-                                                           

Při masáži působí regeneračně na pohybové ústrojí a na unavené a namožené svaly a klouby. 

Složení: nesolené vepřové sádlo, včelí vosk, vakuově zahuštěný extrakt z kořene kostivalu 

lékařského (alkohol denat., voda), levandulová silice (D - Limonene, Linalool), vitamín E 

Kostivalová s kafrem (50 ml), cena: 64,-     

Při masáži působí regeneračně na pohybové ústrojí a na unavené a namožené svaly a klouby. 

Kafr prokrvuje pokožku a tím podporuje působení masti při masáži. 

Složení: nesolené vepřové sádlo, včelí vosk, vakuově zahuštěný extrakt z kořene kostivalu 

lékařského (alkohol denat., voda), přírodní kafr, levandulová silice (D - Limonene, Linalool), 

vitamín E 

Lnicová (50 ml), cena: 64,-      

 Zklidňuje a změkčuje pokožku, působí příznivě na pleť se zvýšeným olupováním a při projevech 

opruzení a proležení. 

Složení: nesolené vepřové sádlo, včelí vosk, vakuově zahuštěný extrakt z natě lnice 

květelu (alkohol denat., voda), levandulová silice (D - Limonene, Linalool), vitamín E    

 

  



 Lopuchová (50 ml), cena: 64,-  

Chrání, vyživuje, zklidňuje a zvláčňuje suchou a problematickou pleť i při projevech ekzému. 

Složení: nesolené vepřové sádlo, včelí vosk, vakuově zahuštěný extrakt z kořene lopuchu 

většího (alkohol denat., voda), levandulová silice (D - Limonene, Linalool), vitamín E    

  Měsíčková (50 ml), cena: 64,-    

Chrání suchou a podrážděnou pleť, působí příznivě na rozpraskanou pokožku, na drobné kožní 

problémy a při masáži lýtek na křečové žíly. 

Složení: nesolené vepřové sádlo, včelí vosk, vakuově zahuštěný extrakt z květu měsíčku 

lékařského (alkohol denat., voda), levandulová silice (D - Limonene, Linalool), vitamín E, Beta-

karoten        

Řebříčková (50 ml), cena: 64,-    

Chrání, zklidňuje a vyživuje suchou a problémovou pleť, působí příznivě na rozpraskanou 

pokožku zejména nohou a při péči o anální oblast. 

Složení: nesolené vepřové sádlo, včelí vosk, vakuově zahuštěný extrakt z řebříčku 

obecného (alkohol denat., voda), levandulová silice (D - Limonene, Linalool), vitamín E 

Řepíková (50 ml), cena: 64,-   

Chrání, zklidňuje a regeneruje suchou a podrážděnou pleť, působí příznivě na povadlou a hrubou 

pokožku a též na drobné kožní problémy. 

Složení: nesolené vepřové sádlo, včelí vosk, vakuově zahuštěný extrakt z řepíku 

lékařského (alkohol denat., voda), levandulová silice (D - Limonene, Linalool), vitamín E 

 

 



Svízelová (50 ml), cena: 64,-   

Působí příznivě na výživu a obnovu zralé, povadlé a vrásčité pleti a při nespecifických kožních 

problémech. 

Složení: nesolené vepřové sádlo, včelí vosk, vakuově zahuštěný extrakt ze svízele 

syřišťového (alkohol denat., voda), levandulová silice (D - Limonene, Linalool), vitamín E 

Z květů jírovce (50 ml), cena: 64,-   

Zklidňuje a vyživuje pleť a je vhodná k rehabilitačním masážím končetin a unavených a 

namožených svalů. 

Složení: nesolené vepřové sádlo, včelí vosk, vakuově zahuštěný extrakt z květů jírovce (alkohol 

denat., voda), levandulová silice (D - Limonene, Linalool), vitamín E 

Žindavová (50 ml), cena: 64,-   

Stahuje a zvláčňuje pleť, působí příznivě na rozpraskanou pokožku. 

Složení: nesolené vepřové sádlo, včelí vosk, vakuově zahuštěný extrakt z natě žindavy (alkohol 

denat., voda), levandulová silice (D - Limonene, Linalool), vitamín E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bylinné koupele 
Jednodruhové 

Dubová kůra (20 g), cena: 30,-   

Působí příznivě při hemoroidech, též při nadměrném pocení. 

Příprava: Koupelový sáček vložíme do vany s teplou vodou příjemnou vašemu tělu a necháme 10 

minut louhovat. 

Také můžeme koupelový sáček louhovat v nádobě s teplou vodou a tu pak vlít do vany. 

Heřmánková (20 g), cena: 30,-   

Zklidňuje podrážděnou pokožku. 

Příprava: Koupelový sáček vložíme do vany s teplou vodou příjemnou vašemu tělu a necháme 10 

minut louhovat. 

Také můžeme koupelový sáček louhovat v nádobě s teplou vodou a tu pak vlít do vany. 

Kopřivová (20 g), cena: 30,-   

Pro dobrý stav vlasů a pokožky hlavy. 

Příprava: Koupelový sáček vložíme do vany s teplou vodou příjemnou vašemu tělu a necháme 10 

minut louhovat. 

Také můžeme koupelový sáček louhovat v nádobě s teplou vodou a tu pak vlít do vany. 

Levandulová (20 g), cena: 30,-   

Působí příznivě při stavech vyčerpanosti, úzkosti 

a psychickém napětí. 

Příprava: Koupelový sáček vložíme do vany s teplou vodou příjemnou vašemu tělu a necháme 10 

minut louhovat. 

Také můžeme koupelový sáček louhovat v nádobě s teplou vodou a tu pak vlít do vany. 



Ovesná sláma (30 g), cena: 30,-   

Působí příznivě na problematickou pleť, zejména 

při atopickém ekzému. 

Příprava: Koupelový sáček vložíme do vany s teplou vodou příjemnou vašemu tělu a necháme 10 

minut louhovat. 

Také můžeme koupelový sáček louhovat v nádobě s teplou vodou a tu pak vlít do vany. 

Přesličková (20 g), cena: 30,-   

Působí příznivě na stav kloubů. 

Příprava: Koupelový sáček vložíme do vany s teplou vodou příjemnou vašemu tělu a necháme 10 

minut louhovat. 

Také můžeme koupelový sáček louhovat v nádobě s teplou vodou a tu pak vlít do vany. 

Řepíková (20 g), cena: 30,-   

Řepík má stahující účinky, při odřeninách, drobných poraněních a problematické pleti. 

Příprava: Koupelový sáček vložíme do vany s teplou vodou příjemnou vašemu tělu a necháme 10 

minut louhovat. 

Také můžeme koupelový sáček louhovat v nádobě s teplou vodou a tu pak vlít do vany. 

Šalvějová (20 g), cena: 30,-   

Šalvěj má protizánětlivé účinky. 

Příprava: Koupelový sáček vložíme do vany s teplou vodou příjemnou vašemu tělu a necháme 10 

minut louhovat. 

Také můžeme koupelový sáček louhovat v nádobě s teplou vodou a tu pak vlít do vany. 

 

 

 



Vícedruhové 

Na dobrou noc (20 g), cena: 30,-   

Pro lepší usínání a klidnější spánek. 

Složení: dobromysl, meduňka, chmel 

Příprava: Koupelový sáček vložíme do vany s teplou vodou příjemnou vašemu tělu a necháme 10 

minut louhovat. 

Také můžeme koupelový sáček louhovat v nádobě s teplou vodou a tu pak vlít do vany. 

Pleťová (20 g), cena: 30,-  

Při problematické pleti i drobných odřeninách. 

Složení: řepík, měsíček květ bez zákrovu, sedmikráska 

Příprava: Koupelový sáček vložíme do vany s teplou vodou příjemnou vašemu tělu a necháme 10 

minut louhovat. 

Také můžeme koupelový sáček louhovat v nádobě s teplou vodou a tu pak vlít do vany. 

Relaxační (20 g), cena: 30,- 

Po namáhavé fyzické i psychické práci. 

Složení: řebříček, meduňka, levandule 

Příprava: Koupelový sáček vložíme do vany s teplou vodou příjemnou vašemu tělu a necháme 10 

minut louhovat. 

Také můžeme koupelový sáček louhovat v nádobě s teplou vodou a tu pak vlít do vany. 

Tonizující (20 g), cena: 30,- 

Povzbuzuje celkově organismus, zlepšuje krevní oběh. 

Složení: pomeranč oplodí, bez květ, rozmarýn 

Příprava: Koupelový sáček vložíme do vany s teplou vodou příjemnou vašemu tělu a necháme 10 

minut louhovat. 

Také můžeme koupelový sáček louhovat v nádobě s teplou vodou a tu pak vlít do vany. 


