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Právě teď si prohlížíte náš nejnovější katalog pro rok 2021, který je
plný antistresových produktů všeho druhu a my věříme, že si i Vy
mezi nimi určitě najdete své favority.

Naše fiktivní firma GREATMOOD, s. r. o. se specializuje na prodej
antistresových pomůcek. Hledáme a objevujeme nové způsoby jak
zbavit lidé stresu, pomoct jim s odpočinkem a navodit příjemnou
atmosféru, ať už jsou kdekoliv. Hlavní cíl je, aby byli naši zákazníci
spokojení a šťastní. To je naší prioritou, protože nám na Vás záleží.



Kontaktní údaje najdete v úvodu katalogu a máte-li
zájem o bližší informace, neváhejte a ozvěte se nám
na naší emailovou adresu.

Věříme, že se Vám náš katalog bude líbit 
a těšíme se, až si zakoupíte některý z našich produktů.







Osvěžující lahodný koktejl z ananasu, modrého havajského
banánu, sladkého manga a krémového kokosového mléka.
Vrchol: citrón, pomeranč, ananas, modrý havajský banán,
grapefruit. Srdce: černý rybíz, tropický meloun. Základ: mango.

Elegantně tvarovaná velká svíčka s typickým dřevěným víčkem
provoní váš domov a naplní ho jemným zvukem praskajícího
knotu, který podpoří atmosféru pohodlí a útulnosti. Neboť domov
je tam, kde praská oheň. Knot je vyroben z přírodního dřeva.

Doba hoření: 110-120 hod.

Kat. číslo: 35557



Zlaté mléko Sladké mléko je smícháno s exotickým kořením a
zahaleno v květinových tónech plumérie, gardénie a tuberózy.
Vrchol: šafrán, římský kmín, kurkuma. Srdce: tuberóza, plumérie,
gardénie. Základ: vanilka, smetana, mléko.

Elegantně tvarovaná velká svíčka s typickým dřevěným víčkem
provoní váš domov a naplní ho jemným zvukem praskajícího
knotu, který podpoří atmosféru pohodlí a útulnosti. Neboť domov
je tam, kde praská oheň. Knot je vyroben z přírodního dřeva.

Doba hoření: 110-120 hod.

Kat. číslo: 36657



Popínavý břečťan se snoubí s aromatickou šalvějí a zemitým pačuli.
Vrchol: popínavý břečťan, mandarinka, šalvějový květ, černý rybíz.
Srdce: konopné semínko, pampeliška, fík, mech. Základ: pačuli,
santalové dřevo, cedrové dřevo.

Elegantně tvarovaná velká svíčka s typickým dřevěným víčkem
provoní váš domov a naplní ho jemným zvukem praskajícího knotu,
který podpoří atmosféru pohodlí a útulnosti. Neboť domov je tam,
kde praská oheň. Knot je vyroben z přírodního dřeva.

Doba hoření: 110-120 hod.

Kat. číslo: 39697





Sypaný bylinný čaj BILEGRIA GASTRA 50g je vyroben dle původní 
receptury lidové léčitelky Boženy Kamenické "Jára". 

Obsahuje: Jitrocel, Truskavec, Máta, Čekanka, Divizna, Řepík, 
Arónie.

Příprava: 7-10g bylinek cca 1 vrchovatá polévková lžíce, vhoďte do
300 ml studené vody a přiveďte k varu. Poté hned odstavte a
nechte cca 20 minut louhovat pod pokličkou. Odvar popíjejte
během dne. Neslaďte. Uchovávejte v suchu a temnu.

Hmotnost: 100 g

Kat. číslo: 34077



Cholesterol v krvi - kontrola tělesné hmotnosti, normální funkce močových cest –
ledviny, menstruační komfort (řebříček); přirozená obranyschopnost – imunitní
systém, antibakteriální aktivita (mateřídouška); normální funkce žlučníku,
(dobromysl); před-menstruační komfort, vylučování vody z organizmu
(hluchavka); normální trávení - kontrola tělesné hmotnosti (truskavec);
metabolismus lipidů (heřmánek); mikrobiální rovnováha, mikroflóra, normální
trávení a funkce jater, pročištění (jitrocel); normální funkce střevního traktu
(jitrocel, čekanka); antioxidant (mateřídouška, jitrocel); normální činnost jater
(dobromysl, čekanka).

Příprava: 7-10g bylinek cca 1 vrchovatá polévková lžíce, vhoďte do 300 ml
studené vody a přiveďte k varu. Poté hned odstavte a nechte cca 20 minut
louhovat pod pokličkou. Odvar popíjejte během dne. Neslaďte. Uchovávejte v
suchu a temnu.

Hmotnost: 100 g

Kat. číslo: 39497





Antistresový míček je osvědčená relaxační pomůcka, která pomáhá
zbavit se stresu a zároveň rozvíjí zručnost a motoriku. Mačkání míčku
posiluje svalstvo, pomáhá uvolnit křeče a posílit úchop. Ideální pro
seniory a osoby se sníženou motorikou.

Parametry výrobku:

Rozměr: průměr 6 cm
Hmotnost: 14 g

Kat. číslo: 39556



Antistresový míček je osvědčená relaxační pomůcka, která pomáhá
zbavit se stresu a zároveň rozvíjí zručnost a motoriku. Mačkání míčku
posiluje svalstvo, pomáhá uvolnit křeče a posílit úchop. Ideální pro
seniory a osoby se sníženou motorikou.

Parametry výrobku:

Rozměr: průměr 6 cm
Hmotnost: 14 g

Kat. číslo: 39557



Nahřívací pohankový polštářek ulevuje od bolesti, je 100%
přírodní.

Polštářek je plněn pohankovými slupkami v bio kvalitě s, nebo
bez příměsi bylin. Slupky působí jako mikromasáž a po nahřátí
ulevují od bolesti. Možno použít při bolestech kloubů, krční
páteře, hlavy, zad, ramen, při menstruačních bolestech. Je
tvárný a přizpůsobivý. Pomáhá i proti migrénám a nespavosti.

Výplň: pohankové slupky s mátou a meduňkou

Rozměr: 20x30 cm

Kat. číslo: 30891



Polštářek je provoněný esenciálním olejem a obsahuje i sušený
květ levandule. Povlak je snímatelný a lze jej prát. Náplň se
nepere. U každého polštářku je ještě pytlíček s květy levandule,
který můžete vložit ještě do polštáře pro zesílení vůně.

Vdechování vůně levandule uklidňuje, pomáhá potlačit
nervozitu a odstranit deprese. Zmírňuje závratě, bolesti hlavy a
úzkosti. Navozuje příjemné usínání a klidný spánek.

Výplň: kuličkové rouno a sušený květ levandule

Rozměr: 20x30 cm

Kat. číslo: 30892





Luxusní vonné tyčinky, 100 ml

Hluboké orientální tóny dřeva Oudh se krásně kombinují s
bohatým kořením a Patchouli a vytvářejí vůni s výrazným
charakterem.

Specifikace vůně - orientální, těžší, dřevitá

Výdrž vůně - až 6 týdnů

Složení vůně:
hlava: citrus
srdce: koření
základ: dřevo Oudh, Patchouli

Kat. číslo: 39543



Luxusní vonné tyčinky, 100 ml

Intenzivní tóny turecké růže jsou kombinovány s čerstvými
vodními prvky. Tradiční zelený čaj dodává přírodní prvky.
Kompozice dostane v teple elegantní dotek pižmových a
práškových podkladů.

Specifikace vůně - hřejivá, pudrová
Výdrž vůně - až 6 týdnů

Složení vůně:
hlava: turecká růže, fialka
srdce: Magnolie, zelený čaj
základ: cedrové dřevo, muškát

Kat. číslo: 35256





Směs esenciálních olejů Harmonie vám pomáhá vyjadřovat spokojenost
a potěšení... je esencí štěstí.

Nastoluje rovnováhu mezi aktivitou a odpočinkem, neboť vše, co je v
harmonii přináší úspěch. Vůně nám pomáhá povznést se nad
nahromaděný stres, uvolňuje potlačené city, obnovuje spontánnost a
optimismus, podporuje vše veselé, šťastné, hravé a pozitivní.

Složení vůně: éterický olej mandarinkový, éterický olej bergamotový
bez bergaptenu, éterický olej z levandule lékařské, rozpuštěná
pryskyřice benzoe absolue, éterický olej z květů kanangy vonné,
éterický olej z pačule obecné, éterický olej z lípy malolisté, absolue

10 ml

100% přírodní směs

Kat. číslo: 33345



100% přírodní směs

Výrazná, osvěžující směs esenciálních olejů rozpouští stres a
přepracovanost, posílí organizmus při úzkosti a nervovém vyčerpání.
Dodává klidnou sílu a jistotu, zmírňuje rozrušení, frustraci a podráždění.

Kompozice má mírné afrodiziakální účinky, a to díky malému množství
skořice. Směs éterických olejů může být nápomocná při klimakterických
potížích.

Složení vůně: éterický olej pomerančový sladký, éterický olej z pelargonie
vonné, éterický olej z kůry skořicovníku,

10 ml

100% přírodní směs

Kat. číslo: 33346





Krásné relaxační omalovánky pro všechny
věkové kategorie, které Vás zavedou do
černobílého kouzelného světa tajemné zahrady,
jenž čeká, až jej barvy probudí k životu.
Obsahuje 96 stran a 63 ilustrací k vybarvování.

Kat. číslo: 39956



V Říši divů není nic takové, jak by člověk čekal.
Může se stát, že sníte koláček, po kterém se
zmenšíte a vypijete lektvar, díky kterému
narostete do obří výšky. Vydejte se za hranice
možného a vdechněte pomocí barev tomuto
bláznivému světu originální podobu!

Kat. číslo: 39957





V dnešní rychlé a hektické době zažíváme stres téměř na každém kroku. Ten
se nasčítá a může mít poté negativní vliv jak na psychický, tak i fyzický stav
našeho těla, a tím nám bránit v dosahování těch nejlepších výsledků ve
všech odvětvích. Tělo není stroj a potřebuje odpočívat, regenerovat a
relaxovat, aby mohlo nabrat nové síly.

A proto jsme vyvinuli vitamíny GREATMOOD – MOOD, které mají za cíl nás
co nejvíce zklidnit a zharmonizovat.

Složení tohoto produktu se skládá z meduňky, lesních plodů a kozlíku
lékařského. Dále látka theanin, což je aminokyselina, která pochází z rostlin
a používá se především pro svoje relaxační a uklidňující účinky. Také
nezapomeňme na hořčík, který napomáhá ke zmírnění stresu a
podrážděnosti a také ke zlepšení kvality spánku.

Více informací v příbalovém letáku.

Kat. číslo: 39922



Hořčík se řadí mezi nejdůležitější minerální látky v našem těle. Je totiž
zapojen do celé řady životně důležitých procesů. Přispívá ke snížení míry
únavy a vyčerpání, podporuje činnost nervové soustavy, svalů a udržení
zdraví kostí a zubů.

Složení: bisglycinát hořečnatý, pomocné kapslovací látky (stearan
hořečnatý, talek)

Co může nedostatek hořčíku způsobovat?
Únavu, horší soustředěnost, podrážděnost, nervozitu, svalové křeče,
nekvalitní spánek.

A k čemu hořčík napomáhá?
K snížení míry únavy a vyčerpání, normální psychické činnosti, normální
činnosti nervové soustavy, normální činnosti svalů.

Více informací v příbalovém letáku.

Kat. číslo: 39923



Kombinace 12 přírodních látek v tobolce pro okamžitou produktivitu. Kdykoliv
se potřebujete připravit na zkoušku nebo dotáhnout projekt, MindFlow vám
rychle pomůže efektivně zabrat. Oddalte únavu, nastartujte mysl a buďte blíž
úspěchu. Třeba i noc před odevzdáním důležité práce.

Složení: Kofein, Guarana a vysoké množství B12 společně nabijí pocitem
energie a oddálí únavu nastartováním energetického metabolismu a blokací
receptorů v mozku. Dále L-theanine ze zeleného čaje, Rhodiola a Ženšen.
Gingobiloba, DMAE i Rhodiola podpoří i paměť, vnímání, zpracování
informací. Látky z guarany, kurkumin a piperin zajistí pomalejší metabolismus
účinných látek a pomohou tak k dlouhotrvajícímu efektu. Zvýší se výdej, proto
je třeba jej doplnit, aby nedošlo k jojo efektu a po odeznění nepřišla únava.
Alpha GPC, L- tyrosin a DMAE zajistí dostatek stavebních
bloků – neurotransmiterů – pro správné fungování mozku.

Více informací v příbalovém letáku.

Kat. číslo: 39924





Popis: Nasprejujte své tělo i ložní prádlo novým sprejem s esenciálními
oleji. Relaxační levandulová vůně zkonejší tělo i mysl před spánkem.
Budete se díky němu ráno cítit svěží a odpočatí.

Složení: Voda, PEG-60 hydrogenovaný ricinový olej, parfum,
fenoxyethanol, citrát sodný, DMDM hydantoin, linalool, limonum,
citronový olej, limonene, kyselina citronová, kumarin, alfa-isomethyl
ionon, citronellol, eugenol, citral, benzylbenzoát, olej z kůry citrusů a
limetky, levandulový olej, listový olej z čerstvé máty.

100 ml

Kat. číslo: 34180



Popis: Relaxační tělový olej obsahuje esenciální oleje a levandulovou
vůni s vědecky potvrzenými zklidňujícími účinky. Pomůže vám
dosáhnout delšího a kvalitnějšího spánku, po kterém se ráno budete
cítit svěží a odpočatí.

Složení: Voda, Kanolový olej, isopropylmyristát, ethylhexylstearát,
oktyldodekanol, c12-15 alkylbenzoát, parfém, ethylhexylglycerin,
Tokoferyl acetát, linalool, citrusový limonum olej, limonene, coumarin,
alfa-isomethyl ionon, citronellol, levandulový olej, kyselina citronová,
olej z kůry citrusů a limetky, olej z listů pačule obecné.

100 ml

Kat. číslo: 34179



GreatMood olej do koupele Goodbye Stress je přírodní produkt, který
příjemně zvláční vaši pokožku a okamžitě vám zlepší náladu. Jeho tyrkysová
barva má zklidňující účinek a podmanivá vůně vodní máty s rozmarýnem vás
zbaví stresu i starostí. Navodí vám pocit, jako byste se každý den koupala v
moři. Navíc nádherně voní a přeměňuje stres v pozitivní energii. Uvolňuje
unavené svaly. Zvláčňuje a regeneruje jemnou a citlivou pokožku. Zklidňuje
celý organismus.

Složení: Polysorbate 20, Aqua (Water),Glycerin, Parfum (Fragrance),
MenthaAquatica Flower/Leaf/Stem Extract, RosmarinusOfficinalis (Rosemary)
Leaf Oil,Mentha Piperita (Peppermint) Oil, EucalyptusGlobulus Leaf Oil,
Camphor, CitrusAurantium Dulcis (Orange) Peel Oil,Simmondsia Chinensis
(Jojoba) Seed Oil,Linalool, Limonene, Benzyl Alcohol, Geraniol,Alpha-
Isomethyl Ionone, BenzylSalicylate, Coumarin, Glycine Soja (Soybean)Oil,
Tocopherol, CI 42051, CI 47005.

Kat. číslo: 34244



Sůl do koupele Goodbye Stress jejichž hlavní složkou je epsomská sůl
(síran hořečnatý), která se přirozeně vyskytuje ve vápencových dolech,
odkud se získává. Jedná se o heptahydrát síranu hořečnatého. Obsahuje
minerály, které se výborně vstřebávají kůží a lze je tak snadno doplnit
například relaxační koupelí nebo jemným peelingem celého těla. Přispívá
k celkovému zklidnění a regeneraci organismu po sportovním výkonu
nebo při vyčerpání. Dokáže zklidnit tělo i mysl.

Hořčík přispívá k:
•snížení míry únavy a vyčerpání
•normální psychické činnosti
•normální činnosti svalů
•normální činnosti nervové soustavy

Složení: epsomská sůl (99,9+ % MgSO4.7H2O)

Kat. číslo: 34245


