
Benvinguts al món dels remeis naturals i l’aromateràpia autòctona

Ja fa més de 15 anys que em dedico plenament aquest ofici, que sento, adoro i 
visc amb tot el meu amor, és una manera de viure, pensar i ser que m'ha 
portat a ser molt feliç, conseqüent i també conscienciar a gent propera i amb 
ganes d' obrir portes a una nova manera de viure i actuar.
Tots aquests productes són naturals i elaborats artesanalment.
A partir de plantes del propi hort i boscos del voltant, recol.lectant manualment 
la part indicada tenint cura del millor moment per les seves propietats.
Un cop recollides passen ràpidament per un procés de destil.lació manual a 
través de l’alambic, d’on s’obté l’Oli Essencial (O.E)i el hidrolat. D’altres plantes
són macerades i/o assecades per la seva posterior utilització.
És així com se’n ressalten les seves propietats remeieres i aromàtiques, per 
proporcionar salut, benestar i bellesa.
He creat especialment, una gamma de productes a base d’O.E, hidrolats i oleats (oli 
d'oliva o ametlla verge macerat amb herbes remeieres), per diferents tipus de dolències,
pells i edats.



SABONS: estan fets amb la tècnica tradicional d’oli, hidrolat i sosa, només amb 

productes bàsics i indispensables. Serveixen pel cos, cara, mans i cabells. 
S’aconsella deixar sobre un recipient foradat perquè dreni l’aigua després 
d’usar-lo  

- ARGILES- per pells grasses. Astringent, exfoliant, ideal per pell 

grasses, grans, punts negres,....
- AlVOCAT i LAVANDA- per pells seques i sensibles.

Nutritiu, hidratant i regenerador de cèl.lules.
- CIVADA, MEL i TARONJA per  a tot tipus de pells.

Exfolia  i nutreix molt la pell.
- ALOE-VERA i CALÈNDULA- per tot tipus de pell.

Ideal per pells sensibles, problemes cutanis,
eccemes, irritacions, acné,...   

-  TIMÓ i ARBRE de TÈ-  per tot tipus de pell.

Antisèptic, cicatritzant, desodorant, fungicida,
calma picors, per acné,.. .

- ROMANÍ- per a tot tipus de pell. Cicatritzant, tònic

muscular, i antisèptic, 
-  CANYELLA i TARONJA- per a tot tipus de pell.

Energitzant i eleva l’ànim.   
- KARITÉ i LAVANDA-  per pells molt seques, ideal

per nadons, psoriasis,....  
..............................................................................5 €  

OLIS: oli d’atmelles dolces verge amb Olis Essencials 100% naturals i  100% 

purs, destil.lació pròpia. S’usen per hidratar i regenerar tot el cos i cap, per un 
massatge integral per moltes solucions quotidianes. És pot usar en fred o 
calent (bany maria a uns 40 ªC).

- LAVANDA (espigol)- equilibrador nerviós (sedant o antiestrés) i cardíac

(antihipertensió), descongestionant i antiinflamatori per la pell i 
mucositats. Ideal per pells sensibles, nadons,... Va bé per les estries. 
Molt cicatritzant i calma picors.

- ROMANÍ-  Ideal per contractures,  dolors musculars i circulació, tonifica

la ment,  afavoreix l’atenció i concentració. Aporta força i energia. 
Enforteix el cos cabellut.

- TIMÓ (farigola)-  antisèptic, antiinflamatori, per a millorar la circulació, i 

per pells irritades, herpes,...
- ARBRE DE TÈ I LAVANDA-  per prevenir polls, calma picors, antifungic 

repel.lent,...
.............................................................9 € / 30ml i 17 € / 125ml



- OLEAT de CALÈNDULA- regenerador de pell, per cremades, ezcemes i 

pells molt sensibles i atòpiques, ideal per nadons..
- OLEAT d’HIPÈRIC (de cop)- regenerador de pell , per cops, cremades,... 

- oLEAT d'ÀRNICA- ideal per cops i traumatismes
                  .............................................................................11 € / 125 mll

OLIS ESSENCIALS: de la pròpia destil.lació, ecològic i artesanal, del Berguedà. 

No aplicar directe a la pell, usar un oli vegetal com a vehicle. No aplicar als ulls.
Conservar en un lloc fresc i fosc, tapar ràpid, és volàtil.

LAVANDA (lavandula angustifolia)- antisèptic, sedant, analgèssic, 

relaxant.                   ..............................................................................18€/ 5 ml

UNGÜENTS: fets a base de cera d’abelles i oleats de diferents herbes remeieres 

- DEL PIRINEU, per cops i contucions, contractures i expectorant- 
antiinflamatòri, alleugera musculatura cansada, expectorant de 
mucositats (fet amb arnica i moltes d’altres plantes del pirineu).

- DE LA IAIA-per ferida oberta, desinfecta i cicatritza- recepta molt antiga

transmesa per una iaia.                                                   
        ......................................................11 € / 40 gr

CALÈNDULA-  calmant, regenerador, cicatritzant, per cremades, 

ferides, ideal per nadons (pell irritada, sensible,...), ajuda amb l’acné, 
grans,          ...................................................................................9 € / 40 gr

CREMES: a base d’oleats de plantes medicinals, ceres, manteques, hidrolats, 

O.E,... molt nutritives, ajuden a revitalitzar la nostra pell
- CREMA d’ALOE I CALÈNDULA- per

pells mixtes  i grasses. Ajuda amb
eccemes, grans, taques,.. 

- CREMA de CALÈNDULA- ideal per

pells seques i madures, per
irritacions de la pell, vermellons,..

- CREMA KARITÉ- ideal per nadons,

pells molt seques, sensibles,
atòpiques, dermatitis, psoriasis.
Molt nutritiva i regenerador
..............................................13 € / 40 gr.



DESODORANT FLORAL: a base de hidrolats, obtenim un olor fresc i agradable. De 

suau aplicació i protegeix la nostre pell. Calma irritacions, desinfectant. També 
es pot usar per netejar ferides, per un espai (neteja d’ambient, energies,...)

...............................................................................................11 € / 125 ml

PASTES DE DENTS I DENTSANA:  amb propolis, ideal per la higiene bucodental, 

desinfectant, antibacteriana, calma i suavitza les sensacions desagradables a 
la zona bucal, millora i enforteix la flora bucal.

-  FLORAL - suau, sabor a farigola i sàlvia................... ..7,5 € / 40 gr

HIDROLATS (aigües): faciliten l’eliminació de residus tòxics a la pell, purifica 

l’organisme, ajuda a mantenir les defenses naturals i revitalitza el nostre cos, 
fàcil d’usar i possibles aplicacions: cutànea, inhalació, banys, cataplasmes, 
difusió ambiental,...dissolució 1/5-10

- LAVANDA-  tònic facial, per netejar ferides, calmar picors, mal de cap,

equilibra i relaxa.
- ROMANÍ-  tònic facial; ideal per grans, per el dolor muscular, 

estimulant, ajuda en la claretat mental
- FARIGOLA-  per netejar ferides i infeccions, inflamacions oculars, pel 

mal de coll i genitals, pel dolor i mala circulació.

..............................................................9 € / 125 ml

Salut, estimació i benestar. 

Violant  
658697415 / viularoma@ gmail.com

www.cabanya-boscana.cat




