
 
 

EL	  REBOST	  DE	   LES	  
TREMENTINAIRES:	  

	  
	  
	  
	  

OLIS DE MASSATGE: 

ROMANÍ: 8€ 
 

 

Descontracturant, revitalitzador, tònic muscular, 
estimula els sentits i activa la ment. 

 
 
 
 
 

ESPÍGOL: 8€ 
 

 

Relaxant, alliberador, regenerador de la pell, ajuda 
a deixar anar males energies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% NATURALS I FETS A MÀ AMB PRODUCTES DE PROXIMITAT 



 

 

EL	  REBOST	  DE	   LES	  
TREMENTINAIRES:	  

PASTA DE DENTS: 
(a granel) 

 
 

20ml: 3€ 

50ml: 6€ 
Neteja, blanqueja i cuida de les teves 

genives, dents i llengua amb aquesta pasta 
de dents antisèptica. Sent el frescor de la 

menta, la neteja de la llimona i la desinfecció 
del romaní. 

 
COMPOSICIÓ: Argila blanca, hidrolat de 

romaní, olis essencials de menta, llimona i 
romaní. 

 
 

 

100% NATURALS I FETS A MÀ AMB PRODUCTES DE PROXIMITAT 



 

 

EL	  REBOST	  DE	   LES	  
TREMENTINAIRES:	  

SABONS DE COS, CARA I MANS: 
 

 
 
 

ROMANÍ: (Pells mixtes i greixoses) 
 
 

Astringent, desinfectant, fortificant, estimulant. Hidrata i 
minimitza el porus. 

 

LLET DE CABRA I LAVANDA: (Pells seques) 
 
 

Nutritiu, reparador, desinfectant, hidratant i relaxant. 
 
 

OLI D'OLIVA I CALÈNDULA: (Pells mixtes i seques) 
 
 

Regenera, desinfecta, hidrata i suavitza la pell i minimitza la 
sensivilitat i vermellor de la pell. 

4,80€/el tall 
 
 

100% NATURALS I FETS A MÀ AMB PRODUCTES DE PROXIMITAT 



 

EL	  REBOST	  DE	   LES	  
TREMENTINAIRES:	  

	  

UNGÜENTS:  
(a granel) 

 
 

                                              

 

TREMENTINA: 
Creat segons la fòrmula ancestral de la nostra família de 
Trementinaires. Amb resina de Pi Vermell, cera d'abella i oli 
d'oliva. 

 

PEL DOLOR: 
Descontracturants en zones inflamades o amb dolor. Amb 
oli macerat de romaní, cera d'abella, oli d'oliva i oli essencial 
de menta. 

 

PER LA DONA: 
Ideal per aplicar en la zona del ventre baix, durant 
el més, i especialment en moments dolorosos de 
menstruació. Ajuda a calmar el dolor. Amb olis macerats 
d'Artemisa i Sàlvia, cera d'abella i olis essencials d'Artemisa i 
Sàlvia. 

 

20ml: 7€ 
50ml: 14€ 

 
 

100% NATURALS I FETS A MÀ AMB PRODUCTES DE PROXIMITAT 



 

EL	  REBOST	  DE	  LES	  
TREMENTINAIRES:	  

HIDROLATS: 100ml 

(Extrets de forma artesnal de la destil·lació de les plantes. Són 
uns grans aliats per la nostra pell, podem utilitzar-los com a tònic 

facial o desenredant del cabell, i ajuden a alleugerar el cos i 
l'ànima) 

 

 

HIDROLAT DE ROMANÍ: 
Recargador energètic 

Exel·lent tònic facial, astringent, refrescant, i estimulant 
dels sentits. 

Estimulador del creixement del cabell, ajuda al control 
de seborrea del cabell. 

 

HIDROLAT DE LAVANDA: 9€ 
Potenciador de tranquiliatat 

Tònic facial perfecte per pells sensibles,. Hidrata, 
relaxa,calma la pell sensible i estimula el benestar. 

 

NETEJADOR ENERGÈTIC DE L'AURA: 9€ 
Sinèrgia secreta, seguint recepta ancestral, d'hidrolats 
i olis essencials, per netejar l'aura energètica,espais, 

persones, animals i objectes. 
 

100% NATURALS I FETS A MÀ AMB PRODUCTES DE PROXIMITAT 

9€ 



 

EL	  REBOST	  DE	  LES	  
TREMENTINAIRES:	  

TRACTAMENTS FACIALS:  
 
 

CREMA FACIAL: Tot tipus d pells 
 
 

Relaxa, calma, hidrata, nodreix i revitalitza la teva pell. Ideal 
com a crema de nit i dia l'Helichrysum serà el teu gran aliat. 
Amb oli d'ametlla macerat amb Helichrysum, hidrolat de 
romaní, cera d'abella i oli essencial de gerani. 

 
- Pot de Vidre de 50ml: 16€ 

 

MASCARETA FACIAL DE FANG: Tot tipus d pells 
 
 

Les argiles són gran fonts d'aliment per la nostra pell. Afavoreixen 
la neteja dels porus, són astringents i desinfectants, i controlen 
els brillos de la pell. Cal manipulàr-les amb fusta o ceràmica, mai 
culleres de metall, ja que canviarien la composició i propietats de 
la mascareta. 
Utilítzala un cop a la setmana i sent com la teva pell queda 
renovada... 

Amb argila de la Cerdanya, hidrolat de Tarongina, oli d'oliva i 
oli essencial de gerani. 

- 20ml: 5€ 
- 50ml: 10€ 
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EL	  REBOST	  DE	  LES	  
TREMENTINAIRES:	  

PLANTA SECA: 
(Utilítza-les per infusions, maceracions, coccions, per cuinar ... ) 

 
 
 

CUA DE CABALL: (Equisetum arvense) 
Diurètica , antiinflamatoria, depurativa. 

 
 
 
 
 

SÀLVIA: (Salvia officinalis) 
Gran aliada de la dona, antibiòtica, antioxidant, 
antiinflamatoria. 

 
 
 
 
 

MENTA: (Mentha longifolia) 
Antisèptica, digestiva, activadora de la ment i el 
cos, ajuda a l'eliminació de gasos. 

 
 
 
 
 

- BOSSA PETITA: 3,50€ 
- BOSSA GRAN: 8.50€ 
 

100% NATURALS I FETS A MÀ AMB PRODUCTES DE PROXIMITAT 



 
 

 
3,50€ 
8.50€ 

E PROXIMITAT 

 

EL	  REBOST	  DE	  LES	  
TREMENTINAIRES:	  

PLANTA SECA: 
(Utilítza-les per infusions, maceracions, coccions, per cuinar ... ) 

 

SEMPREVIVA: (Helichrysum stoechas) 
Antial·lèrgic, antiinflamatori de les vies respiratòries i 
l'aparell digestiu. Usos externs: Netejador ocular per 
conjuntivitis. 

 
 

SAJOLIDA: (Satureja montana) 
Digestiva, antiinflamatoria estomacal i 
pulmonar, afrodisiaca, antisèptica. 

 
 
 
 

NEPETA: (Nepeta sibirica) 
Antibiòtica, pel mal de cap, alivia el dolor 
muscular i articular, sedant, digestiva, diurètica 
i expectorant. 

 
 
 
 
 
 
 

- BOSSA PETITA: 
- BOSSA GRAN: 

100% NATURALS I FETS A MÀ AMB PRODUCTES D 



 

EL	  REBOST	  DE	  LES	  
TREMENTINAIRES:	  

PLANTA SECA: 
(Utilítza-les per infusions, maceracions, coccions, per 

cuinar... ) 

BARREJES DE PLANTES: 
RELAXANT: 

Llúpol, Tarongina, Nepeta, Til·la 
 
 

PER LA DONA: 
Sàlvia, Artemisa. 

 
 

ACTIVADOR: 
Romaní, Hisop, Menta, Sajolida, Pètals de Rosa. 

 
 

DIGESTIU: 
Orenga, Milfulls, Pastanga silvestre, Cua de 
Caball 

- BOSSA PETITA: 3,50€ 
- BOSSA GRAN: 8.50€ 
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EL	  REBOST	  DE	  LES	  
TREMENTINAIRES:	  

	  
	  
	  
	  

PLANTA SECA: 
 
 
 
 

 

Per netejar: 
 
 

SABONERA: (Saponaria officinalis) 
Ús extern: Gran netejadora, desinfectant i 

reparadora de la pell. 
 

Per cremar: 

Barreja perfecta per netejar espais, animals, 
persones o coses. Especial per rituals 

 
 
 

- BOSSA PETITA: 
- BOSSA GRAN: 

 
 
 
 
 

100% NATURALS I FETS A MÀ AMB PRODUCTES 

3€ 
7€ 

DE PROXIMITAT 



 
 
 
 
 
 

 

EL	  REBOST	  DE	  LES	  
TREMENTINAIRES:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tots els nostres producte són 
el·laborats a mà i de forma artesanal, 
100% naturals, fets amb productes i 

plantes de proximitat. 
Les plantes han estat recollides, 

assecades i tractades respectant les 
fases llunars i les fases de la pròpia 

planta, per tal d'aprofitar al màxim les 
seves propietats i el seu potencial. 

 
Si tens qualsevol pregunta no dubtis 

en consultar-me. 


