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Zdravá sviečka so strieborným prekvapením vovnútri
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Novinka! 
Nami ručne odlievaná sviečka z lokálneho včelieho
vosku s drevenými knôtmi imitujúcimi zvuk
reálneho ohňa.
Pravý včelý vosk je zdravý na vdychovanie – bez 
umelých prísad a farbív - najlepšia forma sviečky
Ako bonus - strieborné prekvapenie vo vnútri v 
podobe prívesku! Vynikajúci darček pre ženy... 
A aby toho nebolo málo, pre záhradkárskych
nadšencov – semienková darovacia kartička na
každú príležitosť, ktorú keď zasadíte, môžete sa
tešiť na sezamové kvietka! 
V znovupoužiteľnej nádobe zo skla
Pomalé horenie sviečky
Len s ILOVEECO.EU

Spomaľte a relaxujte – so zdravou sviečkou

Prevoňajte a presvetlite si váš domov a spríjemnite si
chvíle rodinného pokoja a relaxácie…

Výborné ako darček – strieborný prívesok vo vnútri
poteší každú ženu



Veľká sviečka * 165 g * 4 drevené knôty
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Malá sviečka * 120 g * 3 drevené knôty
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Strieborné prekvapenia vo vnútri:
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Ručne odlievané včelovoskové sviečky so strieborným prekvapením –Veľkoobchodný cenník:

Produkt:                                                                      Veľkoobchodná cena:        Odporúčaná maloobchodná predajná cena:                                      

Veľká včelovosková sviečka s prekvapením:             19,95 Eur                                                           34,99 Eur

Malá včelovosková sviečka s prekvapením :              15,95 Eur                                                            29,99 Eur

Krajina pôvodu: Slovenská republika

Krajina pôvodu strieborného prekvapenia: Slovenská republika



Vonné a
esenciálne oleje
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Prevoňajte si váš domov v jesenných a zimných
mesiacoch…

Príjemne zrelaxujte a užite si chvíle pokoja a pohody…



Vonnéolejeponúkamev nasledujúcichvôňach: 

Jantár, Pečenéjablko, Zelenéjablko, Cédrovédrevo, 

Harmanček, Čerešňa, Pomaranča škorica, Škorica,

Kadidlo, Zlatákadidelnica, Japonskámagnolia,

Biela levanduľa, Orgován, Mandarínka, Mango, Myrha, 

Pomarančovýkvet, Pomaranč, Marakuja, Broskyňa,

Hruška, Mätapieporná, Santal, Vanilka, Biela levanduľa, 

Lesnáživica, Zlatýmed, Ananás, Dračiakrv, Vanilkový

musk, Jablkoa škorica, Ružovýmusk, Polnočnáruža, atď, 

podľadostupnosti…
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Tématické sety vonných olejov 5 ks + 1 ks zadarmo:

Exotická aférka – ananás, broskyňa, mango, mandarinka, marakuja
+ bonusová vôňa – prekvapenie
Letný sen – čerešňa, hruška, pomaranč, černicový kvet, zelené
jablko + bonusová vôňa – prekvapenie
Meditácia a modlitba – kadidlo, myrha, zlatá kadidelnica, cédrové
drevo, santalové drevo + bonusová vôňa – prekvapenie
Edenská záhrada – lúčne kvety, orgován, kvitnúci ovocný sad, 
pomarančový kvet, japonská magnolia + bonusová vôňa –
prekvapenie
Vianočná atmosféra – škorica, vanilka, zlatý med, pečené jablko, 
pomaranč a škorica + bonusová vôňa – prekvapenie
Radostné pečenie – pečené jablko, škorica a pomaranč, škorica, 
varené víno, včelí med + bonusová vôňa – prekvapenie
Rozjímanie a spiritualita – cédrové drevo, zlatá kadidelnica, dračia
krv, jantár, ružový musk + bonusová vôňa – prekvapenie
Šťavnatá sviežosť – zelené jablko, japonská magnolia, hruška, 
pomarančový kvet, černica + bonusová vôňa - prekvapenie
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Esenciálne oleje:

V zmesi troch 100% prírodných esenciálnych olejov v základnom oleji s prídavkom vitamínu E

Použitie: 1/ v roll-on forme tzv. guličke - nanášajte kdekoľvek a okamžite: naneste pomocou guličky na zápästie, spánky
alebo krk, ideálny spoločník na cesty, do práce, jednoducho kdekoľvek potrebujete, pre svoju malú veľkosť sa zmestí do 

akejkoľvek kabelky či vrecka…

2/ alebo nakvapkajte do aroma lampy, difúzera alebo nádobky s vodou a užívajte si relaxačné benefity

Dostupné v 7-mich 3-kombináciách podľa efektu, ktorý chcete dosiahnuť:

a) Pokoj a ticho – s ukľudňujúcim účinkom /levanduľa, ruža, vetiver/

b) Optimizmus a radosť – s motivačným účinkom /mäta,pomaranč,myrha/

c) Pozornosť a presnosť – so stimulačným účinkom /rozmarín, cypruštek, citrón/

d) Akcia a reakcia – s energizujúcim účinkom /mandarínka, grepfruit, limetka/

e) Túžba a extáza – s afrodiziačným účinkom /pačuli, jazmín, ylang ylang/

f) Kľud a harmónia – s antistresovým účinkom /bergamot, pelargónia, kadidlo/

g) Sladké sny – s relaxačným účinkom /levanduľa, neroli, harmanček/

Krajina pôvodu: Veľká Británia
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Aroma bižutéria
* Bižutéria pre aromaterapiu *

Modely so vzorom krídla

Bižutéria z nehrdzavejúcej ocele v 2 motívoch - srdcia
a ochranné krídla:

- Náhrdelníky s príveskami
- Náramky
- Kľúčenky
- Difúzory do auta - osviežovač vzduchu, ktorý sa

zapichne do ventilácie

Dovnútra sa vkladajú ozdobné hubky, ktoré sa
nakvapkajú vonným alebo esenciálnym olejom
a pekne voňajú celý deň - ku každej bižutérií
prislúcha 10 ks ozdobných hubiek v cene,                                 
ktoré sa dajú vymienať



11

Modely so vzorom srdcia

Ako správnevložiťdo ventilácie v aute
difúzer:
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Ostatné modely difuzérov:
1/okrúhle:
Futbalová lopta, Kríž jednoduchý, Kríž
zdobený,  Strom života I/s koreňmi/, 
Strom života II /bez koreňov/, Kvet

2/ obdĺžnikové:
Srdcia, Listy, Hviezdy

Krajina pôvodu aroma bižutérie: Čína
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Vonné a esenciálne oleje –Veľkoobchodný cenník:

Produkt:                                                                             Veľkoobchodná cena:            Odporúčaná maloobchodná predajná
cena:                                      

Vonný olej, 10 ml:                                                                                                                     1,50 Eur                                                                                            2,49 – 2,99 Eur

Esenciálny olej / čisto prírodný/ 10 ml:   

Esenciálne oleje Eukalyptus, Biely gáfor: 1,99 Eur 3,99 Eur

Levanduľa, Čajovník, Citronela, Citrónová tráva, Limetka, Mandarinka,           2,19 Eur                                                                                                         3,99 Eur

Borovica, Tymián, Cajeput, Mey Chang, Neaouli 2,19 Eur 4,19 Eur

Esenciálne oleje Kadidlo, Cédrové drevo 2,49 Eur 4,49 Eur

Set vonných olejov 5 + 1 zadarmo, 60 ml:                                                                         7,50 Eur                                    12,45 – 14,95 Eur

Mix esenciálnych olejov 10 ml:                                                                                               3,75 Eur                5,99 – 6,99 Eur

Krajina pôvodu: rôzne krajiny sveta, podľa toho, kde sa daná rastlina pestuje/prírodne nachádza
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Aromabižutéria-Veľkoobchodnýcenník

Náhrdelník s príveskom 5 Eur/ks 10,95 – 11,95 Eur
Náramok 6,50 Eur/ks 12,95 - 14,95 Eur
Kľúčenka 4 Eur/ks 9,99 – 10, 99 Eur 
Difuzér do auta okrúhly 4 Eur/ks 9,99 – 10, 99 Eur 
Difuzér do auta obdĺžnikový 5 Eur/ks 9,99 – 11, 99 Eur

Každá aromabižutéria obsahuje 10 ks farebných výmenných hubiek – náplní. Krajina pôvodu: Čína

Produkt:                                                       Veľkoobchodná cena:                            Odporúčaná maloobchodná predajná cena: 



Ďakujeme
iloveeco.eu tím

+421 902 375 177

info@iloveeco.eu

https://www.iloveeco.eu/

IDE TO AJ EKOLOGICKY

Veľkoobchod / internetový obchod ILOVEECO.EU
Prevádzkovateľ: ReB.earth s.r.o., M. A. Bazovského 1181/20, 013 01 Teplička nad Váhom, Slovenská republika
Sme platcami DPH. Cenník je uvádzaný bez DPH a platný od 1.8.2021.
IČO: 51865106
DIČ: 2120833242
IČ DPH: SK2120833242
IBAN: SK87 8330 0000 0023 0167 0787
pre CZ klientov: 2301670787/2010 – FIO BANKA účet v Čk
Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Corduneanu Babišová
Všetky veľkoobchodné ceny sú uvádzané bez DPH.
Keď je to možné, snažíme sa navrhnúť čo najmenej obalovanú alternatívu popr. nelepenú krabičku.
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