
AQUEST NADAL REGALA

Parc de les Olors de Taradell



FES ELS TEUS ENCÀRRECS I T’HO PORTEM A CASA

649.001.325 

taradell@parcdelesolors.com

Servei a domicili 3€ (Taradell)
Enviament gratuït per compres superiors a 30€ (Taradell) Segueix-nos al Facebook 

i l’Instagram



PRODUCTES
CULINARIS



■ Condiments en pot de vidre 

– Sajolida

– Alfàbrega

– Farigola 

– Orenga

– Romaní

Pot de vidre amb tap dispensador 20 gr

4,00€/un



■ Barreja per carn i pasta
– La sajolida, planta d’intensa aroma i propietats

antioxidants, aporta gust i salut, acompanyada del

romaní, marduix i un pessic de menta per

complementar el farcellet d’herbes condiment

perfecte i bon substitut de la sal.

■ Barreja per llegums i peix
– Barreja de fonoll, herba mediterrània amb

propietats digestives, acompanyat del marduix,

herba de llarga tradició per evitar gasos, i de la

refrescant menta per complementar el farcellet

d’herbes.

5,00€/un



■ Sopetes
– Depur: amb poniol, levístic, api i cua de cavall amb

sal del delta de l’Ebre. Una barreja amb qualitats

eminentment depuratives per al nostre organisme.

– Toc de bosc: la seva aroma i gust ens recorden el

bosc mediterrani i tant pot servir per fer un brou

antioxidant com per substituir el farcellet d’herbes

que dona gust al fons del rostit, al brou de l’arròs…

– Farigoles: barreja de tres espècies de farigoles

autòctones de la península Ibèrica. Les farigoles es

caracteritzen per l’alt percentatge de timol, que té

una acció desinfectant, bactericida i fungicida.

Bossetes de tela de 6 gr. a cada caixa

4,00€/un



■ Pols d’estèvia

Fulla d'estèvia molturada en 

pols. 100% natural. 

100 gr. en caixa

8,00€/un

Posa dolç

a la teva

vida, posa 

salut



INFUSIONS



■ Infusió Adéu refredats

– La farigola blanca és una espècie

aromàtica endèmica de la Península

Ibèrica, amb molts principis actius

balsàmics. Barrejada amb la digestiva

marialluïsa i l'emol·lient flor de

calèndula i un polsim d’estèvia, es

converteix amb una infusió agradable

i molt indicada pels refredats, mal de

coll i grips.

4,00€/un



■ Infusió Activa’t

– Ideal per als matins. La combinació

perfecta per despertar els sentits i

depurar l’organisme gràcies a

l’estimulant romaní amb un toc de

menta refrescant, l’agradable

marialluïsa i un polsim d’estèvia.

4,00€/un



■ Infusió Depura’t

– Barreja de fulles de poniol, menta i

marialluïsa. El poniol és una planta

amb propietats desinfectants,

antioxidants, carminatives i

digestives. Amb la marialluïsa i la

menta s’aconsegueix una infusió amb

un gust agradable ideal per a

trastorns estomacals i per processos

d’infecció o irritació del sistema

digestiu.

4,00€/un

Novetat



■ Infusió Adéu estrès 

– La tarongina és una planta amb

propietats reequilibrants i

sedants. Amb la marialluïsa, la

menta i la lavanda s’aconsegueix

una infusió amb un gust

agradable i refrescant.

4,00€/un



■ Infusió Bon profit

– La camamilla autòctona

s'equilibra i reforça la seva acció

digestiva amb l'anisat fonoll, i un

pessic de marialluïsa i estèvia

per donar-li un punt de dolçor.

4,00€/un



■ Infusió Bona tarda

– L'herba llimona, amb el seu

punt cítric i refrescant, és

acompanyada per la súbtil

marialluïsa i el toc de menta i

regalèssia dolça de l'estèvia.

Ideal per prendre a mitja tarda.

4,00€/un

Novetat



INFUSIONS 
TEGUST

5,00€/un

■ Tegust Balsam

■ Tegust Relax

■ Tegust Depur

■ Tegust Fresca

■ Tegust Digest

■ Tegust Marialluïsa



■ Ratafia

– Ingredients: nous verdes amb la part floral

de 40 espècies de plantes aromàtiques i

medicinals

– Licor elaborat amb la maceració de nous

verdes i la maceració de 40 espècies de

plantes aromàtiques i medicinals. El licor és

produït per Licors Portet, una licoreria de

Pobla de Segur que col·labora amb la Xarxa

Parc de les Olors en la producció de ratafia i

altres licors amb herbes.

– Ampolla de vidre de 50cl.

13,00€/un

Aquest 

Nadal 

acaba els 

àpats amb 

una bona 

ratafia



COSMÈTICA 
NATURAL



■ Crema hidratant nutritiva de 

lavanda

– Crema hidratant elaborada amb els

nostres productes: hidrolat de romaní, oli

de calèndula i oli essencial de lavanda.

Especialment indicada per afavorir la

circulació i relaxar-nos.

Cal estendre-la sobre la pell tot

acompanyant-la d'un bon massatge.

Especialment indicada per a pells

atòpiques i per facilitar la circulació de

la sang.

– Envàs de 200ml

12,00€/un

Producte

estrella



■ Xampú de romaní

– Xampú indicat per a cabells grassos i dèbils. Ph

neutre.

– En aplicar-lo convé fer un bon massatge capil·lar

per facilitar l'acció dels principis actius almenys

durant 2 minuts. El romaní és una planta que té

un alt contingut de càmfora, principi actiu que

estimula la circulació sanguínia superficial.

D'aquesta circulació en depèn la bona salut de

l'arrel del cabell i per això és molt indicat per

enfortir-lo i ajudar-lo a créixer. La farigola conté

principis actius desinfectants i la menta aporta

frescor.

– Envàs de 250ml

9,00€/un



■ Crema base
– Crema base sense olor. Ideal per poder-hi

afegir els principis actius i olis essencials i

fer la pròpia cosmètica adaptada a cada

tipus de pell.

– Ideal per combinar amb l’extracte de

Salvia Sclarea, per aportar 24h

d’hidratació al rostre, o afegir també unes

gotes d’oli essencial de romaní per a

obtenir una crema per a pells madures, o

bé oli essencial de lavanda per una crema

de mans relaxant.

– Envàs de vidre retornable de 50gr.

7,00€/un

Personalitza la teva crema amb 

els olis essencials que més 

encaixen amb la teva pell.



■ Pastilla sabó d’espígol

– Sabó calmant d'espígol.

– Ingredients: oli d’oliva verge, de coco,

de ricí, mantega de cacau, hidròxid de

sodi, diòxid de titani, pigment mineral

blau, oli essencial d’espígol.

– Pastilla de 80gr.

6,50€/un



■ Colònies

– Lusitània: colònia a base de farigola
blanca. Aquesta és una planta
aromàtica i medicinal d'alt valor. Molt
balsàmica i desinfectant.

– Tulasí: nom amb el que s'identifica
l'alfàbrega sagrada de l'Índia, que en
sànscrit significa «incomparable», en
referència a la deessa del mateix
nom. L'oli essencial d'alfàbrega
proporciona vitalitat i dolçor.

– En envàs de vidre recarregable de 100 ml.

11,00€/un



■ Colònia de lavanda

– Colònia fresca de lavanda i cítrics.

– Dos formats diferents, 100ml-250ml.

11,00€/un

18,00€/un

Producte 

estrella



PER A LA LLAR



■ Estalvi agafador aromàtic

– Coixí de roba amb 150 gr. de contingut

de fulla i llavors d'alfàbrega.

7,50€/un



■ Medallons aromàtics de lavanda

– Ideal per aromatitzar espais i armaris.

Elaborats amb cartró reciclat, amb cordill

per penjar.

2,25€/un



■ Ambientadors

– Lavanda: ambientador líquid d'aroma

fresca amb tocs de lavanda i de cítrics.

Ideal pel cotxe, la casa i els espais de

treball. S'aconsella aplicar al coixí abans

d’anar a dormir, ja que ajudarà a relaxar-

nos.

– Alfàbrega: ambientador líquid d'aroma

fresca amb tocs d’alfàbregues i de cítrics.

Ideal pel cotxe, la casa i els espais de

treball.

– Farigola blanca: ambientador líquid

d'aroma fresca amb tocs de farigoles i de

cítrics. Ideal pel cotxe, la casa i els espais

de treball.

4,50€/un



MEDICINAL



■ Ungüent d’àrnica

– Ungüent d'ús tòpic per a cops,

luxacions i artritis reumatoide,

hematomes i dolors musculars. No

aplicar sobre ferides obertes.

– Format 40ml-100ml.

9,50€/un

11,00€/un



■ Oli de calèndula

– Ingredients: macerat de flor de calèndula,

oli d'ametlles dolces i vitamina E tocoferol.

– Nutritiu , calmant i antisèptic. Indicat per a

cicatrius, contusions, cremades,

cremades solars i picades d’insectes.

Ideal per a la pell dels nadons; aplicat

després del bany evita la dermatitis

provocada pels bolquers.

– Envàs de 100ml

8,00€/un



■ Coixí terapèutic

– Ingredients: cereals ecològics i 30%

de flors de lavanda.

– S’escalfa 2 minuts al microones i es

posa sobre l’àrea adolorida, generant

una excel·lent sensació de benestar i

acció antiinflamatòria.

12,00€/un



OLIS ESSENCIALS I 
EXTRACTES



■ Oli essencial lavanda

– Lavanda 100% eco (Lavanda latifòlia)

– Oli essencial relaxant, balsàmic,

cicatritzant i antibacterià.

– Pot de vidre 10 ml amb tap dosificador

6,50€/un



■ Oli essencial romaní

– Romaní 100% ECO

– Antibacterià de potència mitjana,

fungicida, antirefredats, expectorant,

mucolític, infecció vies respiratòries

amb congestió mucosa (sinusitis,

mucositat bronquial i congestió

pulmonar), cansament crònic, cistitis,

candidiasis, sensibilitat gàstrica,

infamació intestinal...

– Pot de vidre 10 ml amb tap dosificador

6,50€/un



■ Oli essencial de menta

– Descongestiu, estimulant, analgèsic,

antiinflamatori, antiespasmòdic,

expectorant i tònic, 8,00€.

■ Oli essencial de llimona

– Antibacterià, antisèptic, antiviral i

fluïdificant sanguini, tònic digestiu,

carminatiu, aperitiu i depuratiu, 7,00€

– Pot de vidre 10 ml amb tap

dosificador



■ Oli essencial d’arbre del te
– Antibacterià d’ampli espectre, fungicida,

antiparàsits, antiviral, estimulant immunitari,
protector de la pell a radiacions, infeccions
bucal, infeccions virals o bacterianes de les
vies respiratòries, infeccions urinàries,
infeccions per fongs, pell/ungles, parasitosis
cutània o intestinal, edema limfàtic, problemes
circulatoris: varius, cames cansades,
morenes... 8,00€.

■ Oli essencial de farigola blanca
– Hipotensor, calmant, vasodilatador, neurotònic,

antifúngic, antibacterià i antiespasmòdic,
6,50€.

Pot de vidre 10 ml amb tap dosificador



■ Oli essencial de citronella: per a la neteja de forma

ecològica o com a repel·lent d’insectes amb unes gotes d'oli

essencial al difusor o humidificador o a la crema pel cos.

5,00€

■ Oli essencial d’eucaliptus: l'oli essencial d’eucaliptus és

originari d'Austràlia i ja era emprat pels aborígens per curar

ferides i infeccions fúngiques, reduir la febre, i com a

expectorant. És un dels olis essencials més versàtils. 8,25€

■ Oli essencial de gautheria: antiinflamatori i analgèsic. 8,80€

■ Oli essencial de gerani: cicatritzant, antiinflamatori, millora

problemes circulatoris, redueix estrès i ansietat, indicat per a

la pell i el cabell. 14,30€

■ Extracte de sàlvia: un extracte per aplicació cosmètica d'alt

efecte hidratant (durada de la hidratació 24 h). 5ml 4,00€

Troba l’oli essencial que més encaixa amb tu



■ Hidrolat de lavanda 100% eco

– Hidrolat de lavanda de

Taradell procedent de cultiu ecològic.

– Desinfecta i calma, va bé per pells

sensibles, amb picors recurrents,

èczemes, pell irritada, atòpica, etc.

– Ús per a la desinfecció de superfícies i

la llar.

– Pot de plàstic amb tap dosificador. 150

ml.

3,00€/un



LITERATURA



■ El món de les lavandes

– Aquest llibre vol ser un petit recull que

tracta d’aclarir termes respecte el món de

la lavanda, recollir-ne els usos diversos i,

en definitiva, tractar d’acostar la cultura

de la lavanda a tothom.

– En aquest llibre es presenta el Parc de les

Olors de Taradell i el seu projecte.

3,00€/un



■ Quaderns d’aromateràpia

– 10 experiències i moltes receptes per

a millorar la nostra vida amb els olis

essencials.

– Aquest quadern és una invitació a

conèixer i practicar l’aromateràpia en

10 àmbits o experiències segons el

context i marc d’aplicació. Es tracta

d’una introducció pràctica per

aprendre què són els olis essencials i

com poden contribuir a millorar el

nostre benestar físic, mental i

emocional.

7,00€/un

Producte

destacat



■ Les herbes de la cuina

– Tot el què cal saber sobre les plantes

culinàries, receptes, idees i els punts

claus per usar les plantes culinàries i

obtenir el màxim de beneficis per a la

salut.

5,00€/un



■ Calendari de pagès

– L’almanac, que s’edita des de fa més de

160 anys, inclou també articles

d’actualitat, un calendari de pràctiques

agrícoles, sembres i plantacions, un

calendari de fruites i verdures de

temporada, dades astronòmiques (com

els eclipsis de sol i de lluna), el santoral i

les dates de les fires, mercats setmanals i

festes majors de tots els municipis de

Catalunya.

3,95€/un



■ Pòster d’herbes “Plantes

aromàtiques i medicinals 1”

– Pòster informatiu amb disseny de 31

il·lustracions d’aquarel·les d’herbes de

la península Ibèrica.

2,50€/un



■ Fitxes de llavors

– Fitxes de diferents plantes que contenen

llavors i la informació necessària per a

plantar-les, conèixer les seves

necessitats, característiques, etc.

– Tarongina, alfàbrega, càrtam, equinàcia,

hisop, issatis tintòria, etc.

3,00€/un



■ Tassa del Parc de les Olors de 

Taradell

– Tassa de ceràmica amb el logotip del

Parc de les Olors de Taradell.

3,00€/un



PERSONALITZA EL TEU PACK

O

REGALA UNA DE LES NOSTRES PROPOSTES



■ PACK CUINA

– Conté: 

■ 1 caixa de barreja per carn i  

pasta

■ 1 caixa de barreja de llegum 

i peix

■ 2 pots de condiments de 

vidre

■ 1 estalvi aromàtic

■ Caixa de fusta decorativa

27€/pack



■ PACK INFUSIONS 1

– Conté: 

■ 4 infusions diferents

■ 1 tassa del Parc de les Olors 

de Taradell

16€/pack



■ PACK INFUSIÓ 2

– Conté:

■ 1 infusió a  escollir

■ Tassa del Parc de les Olors

■ 1 paquet d’estèvia

■ Caixa de fusta decorativa

20€/pack



■ PACK AROMATERÀPIA

– Conté:

■ Llibre d’aromateràpia

■ 5 olis essencials diferents

■ 1 hidrolat de lavanda

40€/pack



■ PACK FARIGOLA BLANCA

– Conté:

■ 1 colònia Lusitania de 

farigola blanca 100ml.

■ 1 infusió “Adéu refredats”.

■ 1 oli essencial de farigola 

blanca 10ml.

15,00€/pack



■ PACK ROMANÍ

– Conté:

■ 1 xampú de romaní, farigola 

i menta, 150ml.

■ 1 crema hidratant de 

lavanda i romaní

■ 1 infusió “Activa’t”

■ 1 oli essencial de romaní

31,50€/pack



■ PACK LAVANDA 1

– Conté:

■ 1 llibre “El món de les 

lavandes”

■ 1 ambientador de lavanda.

■ 1 sabó suau per a mans i 

cos de lavanda

■ 1 crema hidratant de 

lavanda

■ De regal una bosseta de gra 

natural de lavanda

39,00€/pack



■ PACK LAVANDA 2

– Conté: 

■ Colònia de lavanda

■ Crema hidratant de lavanda

■ Crema base amb oli 

essencial de lavanda 

■ Sabó de mans de lavanda

■ Xampú de romaní i lavanda

53€/pack



■ PACK LAVANDA 3

– Conté:

■ Colònia de lavanda

■ Crema hidratant de lavanda

■ Sabó de mans de lavanda

■ Caixa de fusta

38,00€/pack



■ PACK CUIDEM-NOS

– Conté:

■ 1 coixí terapèutic

■ 1 ungüent d’àrnica

■ 1 infusió “Adéu estrés”

■ 1 oli essencial de lavanda

■ 1 medalló aromàtic de 

lavanda

35,00€/pack



■ PACK DE PAGÈS

– Conté

■ Calendari de pagès 2021

■ 6 fitxes de llavors diferents

■ 2 packs de testos 

biodegradables

■ 1 saquet de substrat

■ 1 làmina il·lustrada de plantes 

aromàtiques i medicinals

24,00€/pack



■ CREMA FACIAL PER A PELLS 

MADURES

■ 1 crema base amb unes 

gotes d’oli essencial de 

romaní i 5ml d’extracte de 

Salvia Sclarea.

■ CREMA RELAXANT DE MANS

■ 1 crema base amb 30 gotes 

d’oli essencial de lavanda.

10,00€/pack



■ PACK TALLERS A CASA

■ Packs a mida amb el 

material i l’explicació 

necessària per a dur a terme 

un taller a casa

■ Exemple: taller de perfums, 

taller de jardineria, taller de 

sals de bany, taller d’oli de 

massatge, etc.

Preu segons el 

tipus de taller i 

els participants



REGALA TALLERS 

DEL PARC DE LES OLORS DE TARADELL



PARC DE LES OLORS DE TARADELL

649.001.325 

www.taradell.cat/parcdelesolors 

taradell@parcdelesolors.com

Can Just s/n

08552 Taradell

Segueix-nos al Facebook 

i l’Instagram


