
Jsme èeská firma zabývající se výrobou

 originálních dárkových a reklamních 

pøedmìtù, které potìší Vaše srdce,

 zahøejí Vaši duši

 a pøispìjí k Vaší relaxaci a celkové pohodì. 

Dbáme na kvalitu, originalitu a jedineènost 

našich výrobkù.

Náš sortiment neustále rozšiøujeme 

o nové produkty.

Budeme potìšeni pokud Vás

 náš sortiment osloví

www.srdecnizalezitost.com
e-mail: srdecni-zalezitost@centrum.cz

tel: 608171097
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ÈESKÝ AUTORSKÝ PORCELÁN

VÝBÌROVÁ ÈERSTVÌ PRAŽENÁ KÁVA

100% ARABICA

CAFFE SENTIMENTS

ÈAJE A KÁVA

ÈAJ PRO DVAGun Powder
  Rooibos medový

Èokoládové pokušení

Vzpomínky na dìtství

èerný èaj Ceylon

 Dobrý spánek

 Energetický èaj

 Detoxikaèní èaj

 Proti stresu
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POLŠTÁØKY S

DUTÝM VLÁKNEM 
30x40 cm

KULATÉ BYLINNÉ 

      POLŠTÁØKY  30cm

-KOLEKCE KANAFAS-

 POLŠTÁØKY S OBRÁZKEM
  a voòavým dárkem

velikost 30x40 cm

BYLINKOVÝ NUNÁNEK
20x20 cm

rùzné druhy bylinek

-KOLEKCE BOBO-

 KOLEKCE - MANDALY

 POLŠTÁØKY S OBRÁZKEM
  a voòavým dárkem

 -ÈERNOBÍLÁ LINIE-

 BYLINKOVÝ NUNÁNEK
 25x20 cm

rùzné druhy bylinek

-KOLEKCE GIRAFFE-

 BYLINKOVÝ NUNÁNEK 20X25 cm
  rùzné druhy bylinek

 BYLINKOVÝ

 POLŠTÁØEK
 20x30 cm
rùzné druhy

 bylinek

 BYLINKOVÝ

 POLŠTÁØEK
 20x30 cm
rùzné druhy

 bylinek
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-ANDÌLSKÉ POLŠTÁØKY-         -KOLEKCE BOTANIKUS-

 POLŠTÁØKY

 S OBRÁZKEM
  a voòavým dárkem

velikost 30x40 cm

BYLINKOVÝ 

NUNÁNEK
20x25 cm

rùzné druhy bylinek

POLŠTÁØ 34X45 CM

s voòavým pytlíèkem

plnìn dutým vláknem bez bylin

BYLINKOVÝ POLŠTÁØ

 30X40 CM

se snímatelným povlakem

BYLINKOVÝ POLŠTÁØEK

 25X35 CM
rùzné druhy bylinek

rùzné druhy bylinek

         -KOÈIÈÍ POLŠTÁØKY-         -TVOØENÍ PÍSKEM-

         -BYLINNÁ LÁZEÒ-

Tvoøení pomocí sypání písku na lepící èást obrázku.

10 druhù bylinné láznì

levandule, heømánek, dubová kùra, šalvìj, mateøídouška,
pøeslièka, bøíza, meduòka, kopøiva, rozmarýn

BYLINKOVÝ 

NUNÁNEK
20x25 cm

rùzné druhy bylinek
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BYLINKOVÉ POLŠTÁØE
 35x45  a 30x30 cm
  ( se svlíkacím povlakem )

NAHØÍVACÍ PUPÍÈKY
 s pohankou a heømánkem 20x20 cm  

na bolesti bøíška a ouška

NAHØÍVACÍ MAZLÍÈCI
10 X 15 cm s solí a bylinamI

 na uvolnìní nosních dutin 

NAHØÍVACÍ  POHANKOVÉ

 POHANKOVÉ A ŠPALDOVÉ VÁLEÈKY,

    PODKOVY

NAHØÍVACÍ SOLNÉ POLŠTÁØKY
60 x 20cm a 20 x 25 

k prohøátí , nebo chlazení tìla.

 35x45  a 30x30 cm
  ( se svlíkacím povlakem )

 A ŠPALDOVÉ POLŠTÁØE 

NAHØÍVACÍ

POLŠTÁØKY

BYLINKOVÉ A NAHØÍVACÍ

 

Bylinkový pytlíèek- plnìn levandulí , 

nebo smìsí bylin .

AROMA SÁÈEK
vhodný na provonìní

auta a jiných menších

prostor.

Navonìn smìsí

pøírodních silic, 

kterou lze doplòovat.

DROBNOSTI 
Tyto drobnosti, ale i další produkty z našeho katalogu, 

lze použít i jako reklamní pøedmìty s Vaším logem. 

 POLŠTÁØKY

BYLINKOVÉ A NAHØÍVACÍ

 

Polštáøky plnìné : 

špaldovými a pohankovými slupkami,

moøskou solí s bylinkami, 

dutým vláknem s bylinkami.

         -SRDÍÈKOVÉ POLŠTÁØKY-

NAHØÍVACÍ POHANOVÝ PÁS
60 x 20cm 

k prohøátí  tìla.

Polštáøky plnìné dutým vláknem a 

vyjímatelným pytlíèkem s bylinkami
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