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Predslov
Vážení zákazníci,

Chceli by sme Vás srdečne privítať v našom katalógu, sme malá 
cvičná firma z Obchodnej akadémie Nevädzová. V našom 
katalógu nájdete všetko pre zdravú myseľ a regeneráciu tela. 
Naša firma sa zaoberá predajom kvalitných prírodných liečiv.

„Objavte v sebe zdravie prírody“
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Nie sme platiteľmi DPH, uvedené ceny sú konečné.



Tvár
•Masky na tvár



BABY SKIN -
prášková pleťová 

maska

Červený francúzsky íl sa vyznačuje 
vysokým obsahom železa a minerálov. 
Je ideálny na suchú a citlivú pokožku. 
Íly sú miešateľné s vodou a nerozpustné 
v olejoch.

Cena: 
7,00 €



CLEAR SKIN -
prášková 
pleťová maska

Austrálsky olivovo-zelený íl, 
superventilated, je zmesou kaolínu a 
kremeňa. Ide o jeden z najsilnejších ílov, 
ktorý pomáha detoxikácii pokožky, liečbe 
akné a je určený prevažne na mastnú 
pleť. Minerály v ňom obsiahnuté 
pomáhajú vyrovnať množstvo mazu v 
pokožke, posilniť ju a vyhladzovať
jazvy. Íly sú miešateľné s vodou a 
nerozpustné v olejoch. Cena: 

7,00 €



Cena: 
7,00 €

DETOX SKIN -
prášková pleťová 
maska
Zeolit je prírodný íl pochádzajúci z Turecka. 
Je to minerál, ktorý má unikátnu vlastnosť a 
to tú, že priťahuje pozitívne nabité ióny, čím 
neutralizuje toxické látky. Zeolit vzniká na 
miestach, kde sopečné horniny a vrstvy 
popola reagujú s alkalickými podzemnými 
vodami. 



Myseľ a telo

• Bomby do kúpeľa

• Esenciálne oleje

• Vonné tyčinky



Bomba do kúpeľa -
Energia

Bomba do kúpeľa je určená na 
relax a pomáha doplniť
energiu počas celého dňa.

Cena: 
4,00 €



Bomba do kúpeľa -
Láska

Bomba do kúpeľa je určená na 
relax a odpočinok.

Cena: 
4,00 €



Bomba do kúpeľa -
Pre pokojnú myseľ

Bomba do kúpeľa je určená na 
relax a vyčistenie Vašej mysle.

Cena: 
4,00 €



Bomba do kúpeľa -
Pre pokojný spánok

Bomba do kúpeľa je určená na 
relax a pomáha pri problémoch so 
spánkom.

Cena: 
4,00 €



Bomba do kúpeľa -
Unicorn 
antistresová kúpeľ

Bomba do kúpeľa je určená 
na relax a má antistresové 
účinky.

Cena: 
4,00 €



Esenciálny olej, 
Citrón

Esenciálny olej – 100% 
prírodný, neobsahuje žiadne 
umelé zložky, pre vonia 
domácnosť jedinečnou 
citrónovou vôňou, má 
terapeutické účinky, možno 
pridať do aróma difuzéra, 
zvlhčovača alebo čističky 
vzduchu, zlepšuje imunitu a 
náladu, napomáha obnovovať
energiu, mentálnu flexibilitu a 
odstraňuje strach, zvyšuje 
koncentráciu, je účinné 
antiseptikum, objem 15ml

Cena: 
15,50 €



Esenciálny olej, 

Pomaranč
Esenciálny olej – 100% 
prírodný, neobsahuje žiadne 
umelé zložky, pre vonia 
domácnosť jedinečnou 
pomarančovou vôňou, má 
terapeutické účinky, možno 
pridať do aróma difuzéra, 
zvlhčovača alebo čističky 
vzduchu, je lisovaný za 
studena z pomarančovej 
kôry, prináša pocit tepla a 
šťastia, podporuje zažívacie 
ústrojenstvo, má 
protiplesňové, antibakteriálne 
a antidepresívne účinky, 
objem 15ml

Cena: 
15,50 €



Prírodné vonné tyčinky -
LOVELY DREAM
Veľmi príjemné, ručne šúľané 100 % 
prírodné vonné tyčinky bez 
chemických prísad a iných umelých 
aróm. Tyčinky sú zabalené v 
krásnom ručne vyrábanom papieri, 
dekorovanom pravým vysušeným 
himalájskym kvetom. Jedna tyčinka 
horí v priemere až 40 minút. V 
balení sa nachádza 15 ks. Krajina 
pôvodu: Nepál.

Cena: 
2,50 €



Prírodné vonné tyčinky 
CHAKRA

Ručne šúľané vonné tyčinky 
sú pripravované z bylín a 
kvetov. V balení sa nachádza 
14 kusov tyčiniek na paličke. 
Tyčinky pomáhajú pri 
problémoch so spánkom.

Cena: 
3,50 €



Prírodné vonné tyčinky 
KARMA

Tieto prírodné tyčinky sú vyrábané 
tradičným spôsobom, bez drevenej 
tyčinky a sú zložené výhradne z 
prírodných zložiek. Ich aromatická 
vôňa napomáha zmierniť stres a 
navodí tak vašej mysli i telu pocit 
upokojenia.

Cena: 
5,00 €



Stojan na vonné tyčinky 
+ 1 balenie vonných 
tyčiniek
Stojan na vonné tyčinky + zadarmo 
vonné tyčinky ušúľané z prírodného 
materiálu. V balení sa nachádza 15 
sviečok. Vašim priestorom sa bude 
niesť veľmi príjemná vôňa po dlhú 
dobu a vytvoria Vám upokojujúcu 
atmosféru.

Cena: 
5,00 €



Prírodné šampóny



Prírodný šampón Harmanček.................................................2,30 €

Prírodný šampón Konopný, pre suché vlasy....................2,50 €

Prírodný šampón Rozmarín....................................................2,30 €



Doplnky



Airbi AIRWASHER 
zvlhčovač a čistička 
vzduchu

Zvlhčovač vzduchu vhodný 
do miestnosti s veľkosťou 45 
m2, studený, príkon 8 W, 
zvlhčovací výkon 250 
ml/hod, objem nádržky 4,5 l, 
hlučnosť 27 dB, ionizácia, 
udržovanie vlhkosti a meranie 
vlhkosti, farba biela Cena: 

250,00 €



Difuzer - Standler Form
Jasmine Black + 3 
esenciálne olejčeky

Aróma difuzér objem nádoby 
100 ml, automatické vypnutie, 
hlučnosť 26 dB, farba šedá + 3 
esenciálne olejčeky On Guard , 
Air, Citrus bloom

Cena: 
100,00 €



Dituo tmavo-hnedý 
300 ml

Aróma difuzér objem nádoby 
300 ml, LED podsvietenie, 
počet farieb 7, dĺžka 
prevádzky 8 d, farba hnedá

Cena: 
30,00 €



Kamenný stojan na 
vonné tyčinky 
MEDITATION

Dekorovaný kamenný stojan na 
vonné tyčinky je vhodný na dve 
klasické vonné tyčinky s tyčkou 
naraz. Stojan je zhotovený z 
masívneho, pevného pieskovca.

Cena: 
10,00 €



Stojan na vonné tyčinky 
STAR

Drevený stojan na vonné tyčinky. 
Má plochý, podlhovastý tvar a na 
povrchu vytepané malé mosadzné 
dekorácie v tvare slona a hviezdičiek. 
Je určený pre klasický typ vonných 
tyčiniek ukončených drevenou tenkou 
paličkou.

Cena: 
7,00 €



Zvlhčovač vzduchu -
Concept ZV2000 
Perfect Air
Zvlhčovač vzduchu vhodný 
do miestnosti s veľkosťou 50 
m2, ultrazvukový, príkon 
110 W, zvlhčovací výkon 400 
ml/hod, objem nádržky 5 l, 
hlučnosť 30 dB, časovač, 
udržovanie vlhkosti, 
automatické vypnutie, 
nastaviteľná úroveň
uvoľňovania pary a tri 
stupne zvlhčovania, farba 
biela.

Cena: 
75,00 €



Darčekový box –
Mystery box Grínik

Mystery box produkty v hodnote 50 euro.

Cena: 
35,00 €



Špeciálne ponuky

Naše časovo obmedzené ponuky:

• Mystery Box pri nákupe nad 

40 €

• Pri nákupe dvôch bômb tretia 

Unicorn bomba zadarmo



Naše spokojné zákazníčky

Ahojte pravidelne u Vás nakupujem 
dcére bomby do kúpeľa pre Pokojný 

spánok dcérka má 5 rokov dokým som 
ju nezačala kúpať vo vašom kúpeli 

spala 5 hodín denne dneska mi spí 9 
ďakujeme. S pozdravom Eliška

Čaute baby, milujem od Vás sladké večery 
pri vonných sviečkach značky Chakra. 

Janka zo Skalice. 

Ahojte kočeny mám 3 deti 
a pri chorobe mi najviac 
pomáha Váš zvlhčovač 

vzduchu. 
Miška

Prírodný šampón konopný je topka.
Alicka



Kontaktné údaje
Fakturačná adresa:

Grínik

Plynárenská 4, Bratislava II, 

821 09 Bratislava

tel.: 0907 132 132

mob.: +421 907 132 132

sona.furuczova@gmail.com

instagram: Grínik_offical

facebook: Grínik

E-shop- https://grinik.wexbo.com/



Dôležité informácie

• Dopravu zabezpečuje kuriérska spoločnosť a Slovenská pošta.

• Zásielka je odoslaná do 24 hodín v závislosti od vybranej možnosti 
platby a skladových zásob zobrazených pri produkte. 

• Platbu za objednaný tovar je možné vykonať v hotovosti priamo v 
našej kamennej predajni, na bankový účet SK 68 0720 0002 8989 
6565  so zadaním variabilného symbolu objednávky alebo cez okamžité 
platby s využitím platobnej brány PayPal, Skrill, GoPay, TrustPay, 
ComGate, PayU, Besteron, GPwebpay, 24-pay, Pays,  s možnosťou 
platby kreditnou kartou.



• Tovar je poistený v rámci prepravnej spoločnosti na hodnotu tovaru, 
ktoré obsahujú zásielku. Poistenie platí na dobu počas prevozu až do 
doby, kedy je tovar k zákazníkovi doručený.

• Poskytujeme až 30 dennú možnosť vymeniť si zakúpený tovar v 
rovnakej hodnote. Pre výmenu tovaru nás neváhajte kontaktovať.

• Na akýkoľvek tovar v našom eshope poskytujeme záruku na vrátenie 
tovaru do 14 dní od doručenia tovaru. Podmienkou je nepoškodený 
tovar s originálnym balením bez známok používania. Pre vrátenie 
takéhoto vyplňte formulár odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku, 
ktorý nám spolu s kópiou faktúry zašlete na email v sekcii Kontakt.

• Všetok tovar zakúpený v našom eshope obsahuje slovenský návod na 
použitie buď to v pribalenom dokumente alebo na jeho obale. V prípade 
akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať



Tešíme sa na Váš nákup Váš tím Grínik

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri cvičných firiem Bratislava, vložka č.202026/OA


