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Představujeme společnost Tři věže s.r.o.Krajči plus s.r.o., která je držitelem značky Český výrobek – 

garantováno Potravinářskou komorou ČR pro  výrobek: ORGANIC Čaj z Levandule Chodouňské 

Levandulové údolí navazuje na tradici českého bylinkářství.  

Jako první jsme v České republice zasadili Levanduli lékařskou z německého zemědělství a v rámci tzv. 

přechodného období pečovali a čekali tři roky na BIO kvalitu. 

 

PROC JE LEVANDULE LÉČIVKA? 

To tajemství uvnitř květu, ten zázrak levandule přináší silice - éterický olej, kterou se levandule brání 

před býložravci. Právě tato silice má obdivuhodné vlastnosti, které dokáží mnohdy zázraky. Až 60% 

linalylacetátu (vonné substance) a další látky obsahuje kvalitní levandule. 

JAKÉ PRODUKTY VÁM NABÍZÍME? 

Levanduli Chodouňskou jsme okopali a pěkně odplevelili. Sedmnáctého červnového večera jsme 

začali stříhat a skládat do vozíku. Všude se prolínala vůně této opojné byliny, která se mísila s vůní 

brdských lesu a letního slunce. Po dvacátém dnu sklizně putovaly levandulové produkty rovnou k 

vám. S našimi ORGANIC levandulovými SUPER POTRAVINAMI můžete prožívat plnohodnotnější a 

zdravější vaření, pečení, grilování i přípravu desertů nebo domácích limonád a drinků.  

 

Produkty z Levandule lékařské v BIO kvalitě pomáhají při bolestech žaludku, migréně, špatném 

trávení, zadržování 

vody v těle, bolestech hlavy a pátere krční i bederní, nespavosti, stresu, nervovém vypětí a pro 

uklidnění. Působí spasmolyticky - takže uvolňuje křeče a napětí. Levandule Chodouňská v BIO kvalitě 

ale také léčí kašel, záněty dutiny ústní, afty i opary, zánět průdušek to vše dokáže díky antiseptickým 

vlastnostem levandule léčit. Čaj i obklady jsou urychlujícím pomocníkem. 

Při problémech trávení, nevolnosti, pocitu na zvracení, pálení žáhy, plynatosti i bolestech břicha. 

Pomažte spánky naším olivovým olejem s macerovanou levandulí a uklidněte tak napjaté svaly, 

křeče, bolesti hlavy, nervozitu, stres stav úzkosti a strachu. Při větších potížích si dejte denně na 

rajčata či salát, který máte rádi dvě lžíce oleje  

s levandulí a pochutnejte si. 
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Máte-li vši nebo jiné parazity jako třeba svrab, potírejte a masírujte hlavu a vlasy ale i kůži, protože 

levandule působí jako repelent, odpuzuje hmyz a také parazity. Extra virgin olivový olej s BIO 

levandulí použijte na lupenku, bércové vředy v raném stádiu, ekzémy atopické i akutní, popáleniny I. 

stupně, spálení od slunce. Olej potírejte také na nemocné klouby, revmatismus, záněty nervu. Záněty 

kůže, akné, drobná zranění i bodnutí hmyzem. Levandule dezinfikuje, zmírňuje u nich bolest, 

urychluje hojení a léčí zánět. 

Kolik a jaké Vaše výrobky značku Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR 

získaly? 

Zatímjsem získali značku pro jeden výrobek: ORGANIC Čaj z Levandule Chodouňské 

Kde může zákazník tyto výrobky koupit? 

Eshop: www.levanduloveudoli.cz, Billa ČR, ROHLIK.CZ, Pilulka ČR, MAKRO ČR, Creative World Praha 

 

Vizitka společnosti – kontakt 
Tři věže s. r. o.  
Adresa:     Chodouň – Zdice 
Adresa sídla: Přívozní 3, Praha 7,. 170 00 
www.levanduloveudoli.cz 
 


