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oR!G!NÁLNí BACH@ KVĚTY
V roce 1930 definova| anglický lékař Edward Bach 38
základních emočních stavů, které rozdělil do sedmi
skupin a přiřadil k nim odpovídající květové esence. Tyto
jsou dodnes známé jako originální Bach@ květy.

K výrobě pouŽil květy divoce rostoucích rostlin a stromů,
jako i vodu z léčivých pramenů' originální Bach@ květy
nás mohou doprovázet v kaŽdodenním Životě.

Jejich oblíbenost od roku 1930 kontinuáIně narůstá.

Dnes důvěřuje těmto esencím miliony lidí v mnoha
krajinách světa.
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originální REscUE@ směs vytvořil Dr. Bach ve 3Q. letech
minulého století jako směs pěti originálních Bach@ květů.

V dnešní době je tato oblíbená směs k dostání v několika
variantách, například ve formě tradičních kapek v lahvičce
s pipetou, ovocných Pastilek, aromatických gelových pe-
rel a také ve formě krému. Jsou oblíbeným a známým
produktem ve více neŽ 45 zemích světa.

RESCUE'
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RESCUE"

kvalita již více než 80 !et.



oRlGlNÁLNí BACH@ KVĚTY
Edward Bach (1 886-1936) byl renomovaným badatelem,
bakteriologem a vedl svou lékařskou praxi na londýnské
Harley Street. DefinovaI 38 základních emocionálních stavů
a přiřadil k nim 38 odpovídajících květových esencí.

Posledníroky svého Života strávil Dr' Bach v malém domku
v hrabství oxÍordshire. Tento dům je dodnes sídlem Ba-
chova Centra.

JeŠtě i dnes, stejně jako v době Dr. Bacha se mnoho květů
a rostlin sbírá právě v zahradě Bachova Centra a v jeho

blízkém okolí.

originální Bach@ květy se dodnes vyrábí striktně podle
originálního receptu Dr' Bacha.

Jednotlivé origináIní Bach@ květy
jsou k dostání v lahvičkách s pipetou o obsahu 20ml'

Komplet set originálních Bach@ květů
originální Bach@ květové esence jsou k dostání také
jako komplet set ve dvou variantách a to v'1 Oml a 20ml
variantě. obě tyto varianty obsahují všech 38 originálních
Bach@ květů a dvě lahvičky originálních RESCUE@ kapek'
Set s obsahem 20ml lahviček obsahuje navíc dvě mixovací
lahvičky. Je tak skvělou základnívýbavou pro práci s origi-
nálními Bach@ květy nebo také vhodným dárkem.

Jak mohu užívat originální Bach@ květy!
originální Bach@ květy můŽete uŽívat jednotlivě nebo si
sestavit osobní kombinaci, která přesně odpovídá Vaší
momentální náladě a situaci.

Možnosti přípravy

Sklenička s vodou (krátkodobé uŽívání): dvě kapky zvo-
lené esence se nakapou do skleničky s vodou a pomalu se
upÍjí' opakovat dle potřeby.

Směs (dlouhodobé uŽíyán$: vyberte si maximálně sedm
esencí. Z kaŽdé zvolenó esence nakapejte dvě kapky
(z RESCUE@ esence 4 kapky) do 30ml lahvičky. Takto
připravenou lahvičku pak naplňte vodou a doplňte jednou
čajovou lŽičkou alkoholu (např.brandy, které zde působí
jako konzervant) nebo jiným ovocným octem. Z takto
připravené osobní lahvičky uŽívejte tuto směs nejméně
4 x denně 4 kapky. ''

Tato připravená směs je určená k spotřebě do 3 týdnů od
jejího namíchánía doporučuje se skladovat ji na chladném
místě. Vhodné květy pro přípravu osobní směsi najdete
v přehledné tabulce na str' 8 a 9.
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Vhodné květy:

Vybírat můŽete izcelé Škály RESCUE@ produktů.

Těhotenství a porod
Těhotenstvím začíná nové a vzrušující období. Vaše tělo
prochází v několika nastávajících měsících silnou změnou.
Pod vlivem těchto událostí se tak častěji objevuje i kolísání
nálad.

Vynořuje se i mnoŽství pocitů, od strachu aŽ po radost_
né očekávání a to přináší s sebou celou škálu měnících
se emocÍ. Zaměstnávat vás mohou i nejisté myšlenky na
průběh těhotenství a narůstat můŽe i vnitřní nervozita'

Po porodu se tyto emoce uvolnÍ avšak začínáte si dělat
starosti o své nově narozené dětátko. Celou tuhle paletu
emocí můŽete v klidu a s důvěrou zvládnout pomocÍ origi_
nálních Bach@ květů.

Vhodné květy:

Svatba

Vlastní svatební den - nejhezčí den Vašeho Života! Jste plní
očekávání a radosti, ale i napětí a nervozity'

Svatební plán pro tento jedinečný den je obvykle
vyčerpávající a namáhavý. Nezapomenutelný den tak
doprovází i mnoho stresových situací' Zachovejte vŠak
klid, přijměte pomoc při celém organizování, dopřejte
si čas na oddych během stresujícÍch příprav a v klidu si
sepište celý svatební seznam'

Radost z tohoto jedinečného dne by mněla být na prvním
místě.

Dieta
Mnohé pokusy a předsevzetí zhubnout selháva1í právě na
výdrŽi' chybějící motivaci či střídánÍ nálad, ze stresu z náh-
lóho hladu i ze zklamání, Že kila neklesají tak rychle jak
očekáváme. l v těchto situacích existuje přirozená podpo-
ra originálních Bach@ květů.

Pokud jste se již vícekrát snaŽili změnit své stravovací ná-
vyky, ale pořád jste upadali do staných zvyků nebo ztratili
trpělivost, mohou vám právě originálnÍ Bach@ květy dodat
emocionální podporu a pomoc při dosaŽení cíle Vaší diety.

Vhodné květy:

opakování straých vzorců a modelů

Myšlenky/kolísání nálad

Vybírat můŽete i z celé škály RESCUE@ produktŮ.

Nespokojenost s Vlastním vzhledem



Na noc
NemůŽete v klidu spát nebo se neustále budíte? KdyŽ usi
náte a nemůŽete Vypnout mysl? Nervozita a napětí často
způsobují, Že myšlenky v hlavě se pořád točí dokola a
nemůŽe přijít vnitřní klid.

Tělo regeneruje právě spánkem a proto je spánek tak
důleŽitý. Pro zdravý spánek je důleŽitá i vhodná teplota
místnosti a dostatek čerstvého vzduchu. l během dne si
dopřejte pauzy na odpočinek a pozdě večer nejezte těŽká
jídla.

originální Bach@ květy poskytují emocionální podporu, ab_
yste i v noci našli klid a harmonii.

Vhodné květv:

Vhodné jsou i RESCUE NIGHT@ produkty'

Zviřata
Tak jako lidé i zvířata ma1í rŮzné charakterové vlastnosti.
Také proŽívají pocity jakými jsou radost a bolest, strach
a osamocení. Tyto pocity mohou působit na chování a
tělesné i duševní blaho VaŠeho zvířete. Na základě svých
senzitivních citů reagují zvířata na neobvyklé situace
individuálně.

l kdyŽ komunikace mezi zvířetem a člověkem je někdy
těŽší, přece jen majitelé svých mazlíčkŮ znají jejich zvířecí
chování velmi dobře a umí odhadnout kdy jim jemná pod-
pora můŽe pomoci.

Při výběru vhodných originálních Bach@ květů pro Vaše
zvířecího mazlíčka dbejte především na řeč těla, jako i na
vzorce chování a jejich změny v chování'

Vhodné květy:

Pár tipů,
jak používat originální Bach@květy pro Vaše zvíře:

Dvě kapky zvolené esence přidat do vody nebo jídla. Při
dlouhodobém uŽívání nebo kdyŽ Vás domácí mazlíček
nepije hodně vody, připravte mu osobní směs, tak jak je
uvedeno na stránce 5.

Přidejte smě pipetou rovnou do tlamy zvířete nebo na-
kapejte směs na čenich (budte však opatrní, vzhledem
ke skleněné pipetě, aby nedoŠlo k zbytečnému zraněn|.
MůŽete směs nakapat taky na tlapky nebo uŠi, směs
V tomto případě působí,přes kůŽi'

Velikost zvířete přitom nehraje Žádnou roli' originální
Bach@květy mohou Vaše zvíře jemně podpořit ve vyp_
jatých situacích' Jednotlivé esence podávejte ředěné,
kromě RESCUE@ PETS pro zvířata (konzervováno glyce-
rinem, bez alkoholu). Nechte si případně poradit od svého
veterináře, pokud VŠe zvíře mívá alergie nebo uŽívá jiné
medikamenty.

Vhodnou volbou jsou i RESCUE@ Pets kapky.

Zviřata
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Hodně práce a přeplněný to-do list , který si táhne-
me i domů a pokračujeme v práci dál, přebděné noci
nebo špatné usínání, mohou vyvolat pocit hlubokého
vyčerpání, únavy, vyhoření a samozřejmě i stresu.

originální směs RESCUE@ si i v těchto situacích zacho-
vává iiž po několik generací důvěru a tradici. PouŽívají

ho s oblibou miliony lidí na celém světě a sahají po něm

nejen ve dne ale i v noci.
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originální směs Bach@ květů v tradiční lahvičce s pipetou.
S oblibou používané v emocionálně vypjatých sitaucích.

K dostání v balení : 1Oml a 20ml

fi"ilÍilL"!Ei" :;Fr'+:j

originál v praktické formě spreje. Vhodné a komfortní balení

na cesty, do kanceláře nebo i na doma. Jednoduše nastříkat
přímo do pusy nebo do sklenice s vodou.
K dostání v klasickém 20ml balení'
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originální směs Bach@ květů obohacená o vitamín 85 a 812
s příchutí černého bezu a pomeranče pro lepší koncentraci a

výkonnost.
K dostání v balení 20ml a nebo jako cucavé bonbony.
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obsahují originální směs Bach@ květů . Jsou vhodné především
pro děti a ideální na cesty _ příjemná chuť v emocionálně vyp-
jacých situacích.

Bez obsahu alkoholu a cukru! K dostání s ovocnou příchutí
černého rybízu, pomeranče a taky s oblíbenou brusinkou nebo
citronem.
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originální směs Bach@ květů pro klidný spánek. REscUE
NIGHT@ je kombinací originálních Bach@ květů a originál-
ní Bach@ květové esence White Chestnut (Bílý kaštan). Write
Chestnut (Bílý kaštan) pomáhá při stavech neklidu, když jedna

myšlenka v hlavě honí druhou, jedna starost se snoubí s další a

nutkavé myšlenky se vymyka|í kontrole.

K dostání v balení: 1Oml a 20ml

:tL::-U[" :".":rlJ]-ll" s!:r *l
originální směs Bach@ květů určená pro klidný spánek a jedno-

duchá pro aplikaci přímo do pusy.

ít[5{*L lil i't!ůi-'ťT'' p*t'iy
originální směs Bach@ květů určená pro klidný spánek
obohacená o originální Bach@ květ White Chestnut (Bílý kaštan)'

Perly se pozvolna nechají rozpustit na jazyku a přináší uvolnění
po náročném dni.
Balení obsahu|e 28 gelových perel.
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RESCUE@ směs vytvořil v 30.letech minulého století
Dr.Edward Bach pro vnitřní klid a harmonii, jako klíč ke

spoko|enému životnímu stylu.

Ze všech esencí' vyráběných firmou Nelsons, je právě

REscUE@ tou ne|oblíbenější a nejznámější. Je jedi-

nou namíchanou směsí celého originálního květového
systému.
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originální směs Bach@ květů určená pro pleť! obsahuje na_

víc originální Bach@ květ Crob Apple (plané jablko). lntenzivní,
zvlhčující a pečující krém, který se rychle vstřebáVá a uklidňuje
suchou, podrážděnou a citlivou plet1 Bez parfémů a parabenů'

K dostání v balení: 30g' 50g a 150g.
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originální směs Bach@ květů určená pro pleť! obsahuje navíc
originální Bach@ květ Crab Apple (Plané jablko).

Pří|emný a chladivý gel uklidňuje podrážděnou pleť. Bez
parfémů a parabenů'

K dostání v balení: 30g
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Speciálně pro děti bez obsahu alkoholu! RESCUE@ pro
děti ve formě kapek obsahuje originální směs Bach@ květů.
S oblibou se používají u malých či větších dětských bolístek,
jako například návštěva zubaře' zátěžve škole, únava, strach.
Lahvička i pipeta |sou uzpůsobené dětem, vyrobené
z nerozbitného zdravotně nezávadného plastu.
K dostání v balení: 10ml t
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Speciálně pro zvířata _ bez obsahu alkoholu! RESCUE@ Pets
pro zvířata obsahuje originální směs Bach@ květů a přináší jem-

nou a rychlou pomoc při překonávání krizových situací Vašeho
domácího mazlíčka. Pomáhají přirozeným způsobem znovu
nabýt klid a rovnováhu'
K dostání v balení: 1Oml

RESCUE@ RECEPTURA

Pro více informací navštivte naše webové stránky:

Ji| Bachovy originální květové esence


