Boswellia Papyrifera

25g 50g 100g

Земља
порекла

Етиопија, Еритреја

Опис

Природни тамјан из Етиопије је првокласног
квалитета, спада у омиљене врсте Тамјана за
коришћење у црквама, храмовима, домовима и
кућну употребу. Топли, балзамично-дрвенасти
мирис прија души и телу. Подстиче молитвено
расположење, уноси у дом благослов, осећај
чистоће и заштите.

Мирис

Балзамичан, слаткаст, зачински

Својства
деловање

Погодује молитви, подстиче унутрашње
прибирање и повећава концентрацију

“кадило приносим tи христе боже,
Српска Православна Црква
на мирис миомира духовнгоа,
примивши га у наднебески и мислени свој жртвеник
ниспошљи нам благодат духа твога светога”.
Природни тамјан је, уз злато и смирну, један од дарова којим су мудраци
са Истока даривали новорођеног Христа. Тај је тамјан вероватно потицао
од врсте Boswellia sacra која расте у данашњем Оману.

Наша жеља је да добијете најквалитетнији природни тамјан
С љубављу вам нудимо најквалитетнији тамјан на свету, најфинијег мириса. Наш природни тамјан
је сакупљан и одабиран ручно у локалним заједницама јужне Арабије, Индије и Африке.
Након дугих преговора, тестирања квалитета, транспорта и сортирања, напослетку смо добили
природни тамјан врхунског квалитета који сада износимо на тржиште.
У нашем асортиману наћи ћете и повољније производе, тамјан различитих квалитета, али у који
је уложен исти труд и залагање. Веома нам је стало до одрживог односа према животној средини
и локалним заједницама, правично плаћамо и с поштовањем се односимо према свима који су
укључени у процес узгајања и производње тамјана.
Све наше производе и сами користимо. Осим за кађење, од природног тамјана се може справљати
веома здрава вода, чај, уље, паста за зубе, сапун, лосиони, чак и слаткиши! Квалитет производа и
однос са потрошачима стављамо изнад профита.
Наш циљ није само да будете задовољни, већ и да вас обучимо и научимо како да искористите
вишеструке добробити које природни тамјан поседује.

Савети за коришћење тамјана

Када се греје и топи, тамјан ослобађа карактеристичан балзамичан мирис. Традиционално
тамјан се сагорева на врелом угљу. Поред угља могу се користити и други извори топлоте,
испаривачи са свећицом.
Тамјан не би требало сагоревати на отвореном пламену јер се смола пали и брзо сагорева
при чему се губи мирис и лековито деловање. На угљени брикет не треба стављати превише
тамјана како отопљена смола не би угушила жар.
Тамјан не треба мешати са другим смолама и есенцијалним уљима. Уље и смола испаравају
на различитим температурама и не подударају се у мирисима.
Људи су одвајкада кадили куће и храмове лековитим биљем и смолама због њиховог умирујућег
и благотворног дејства. О томе колико је и данас присутна ова пракса сведочи популарност разних
миришљавих свећица, лампица, штапића и ароматичних уља. Сви ти производи су приступачни
по цени и лако доступни зато што су базирани на вештачким и синтетичким мирисима. Такви
мириси не само да нису корисни и благотворни, већ могу бити и штетни по здравље.
Стога је важно да бирате природно и да бирате здраво.

Квалитет природног тамјана зависи од различитих чинилаца:
од места на коме је кора дрвета засечена
од сунчевог зрачења
од старости дрвета

од хранљивих материја у земљишту и микроклиме
од сезонске климе, посебно влажности и температуре ваздуха
од удела песка и коре у смоли као и величине стврднуте смоле

www.tamjan.com

info@tamjan.com
067/ 711-7171

Tamjan prirodni
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Boswellia Carterii

25g 50g 100g

Boswellia Sacra-Al Hojari

25g 50g 100g

Земља
порекла

Индија

Опис

Веома редак и мало познат тамјан са једног од
пет стабала BoswelliaNeglecta из Сомалије. Мугло
тамјан је веома чист и сматра се благословеним.
Његов дим растерује негативне енергије у
дому, а молитве се узносе ка небу. Доприноси
усредсређености, духовности и молитви. Умирује
емоције.

Опис

Интензивне цитрусне ароме са балзамичним и
слаткастим зачинским доњим нотама

Природни тамјан из Индије одвајкада се
користи у ајурведској медицини. Данас је
научно утврђено да посебно благотоворно
дејство имају боцвелинске киселине које у
високом проценту садржи управо ова врста
тамјана. Мирис је снажан, мање балзамичан
од осталих. Есенцијално уље овог тамјана
користи се у козметици и медицини.

Мирис

Земљани тонови у мирису, благо сладак

Мирис

Сладак и топао мирис, стимулише чула

Својства
деловање

Чисти ум, ствара молитвено расположење,
повећава концентрацију па је добар за учење

Својства
деловање

Умирује емоције, подстиче смиреност и
молитву

Својства
деловање

Погодан за смирење и опуштање

Земља
порекла

Јужна Арабија, Оман, Јемен

Опис

Ал Хоџари тамјан из области Дофар Султаната
Оман с правом се сматра најчистијим и најбољим
тамјаном на свету. Због различитих климатских
услова у Дофару, смола коју стабло лучи
различитих је нијанси и мириса. Смола се
сакупља у дивљини и ручно пробира. Дим је
беле боје, лако испуњава целу просторију али
није загушујући. Благотоворно делује на душу и
тело.

Мирис

Продоран, јасан, чист, интензиван; фине ароме
лимуна, балзама, са траговима менте

Својства
деловање

Подстиче духовност, благодатно делује на
молитву, опушта, ствара осећај сигурности и
склада

Земља
порекла

Сомалија

Опис

Тамјан пореклом из Сомалије, одличног
квалитета. „Сузе“ су средње величине, њихов
очаравајући мирис употпуњен је живахном
и свежом нотом. Одише светлошћу, подстиче
активност. Посебно је погодан за освежавање
и чишћење просторија током и након болести.

Мирис

Земља
порекла

Сомалија

Boswellia Neglecta-Muglo

25g 50g 100g

Boswellia Frereana-Maydi

25g 50g 100g

Земља
порекла

Опис

25g 50g 100g

Boswellia Serrata

Еритреја, Сомалија, Судан

Boswellia Dalzielli

Мајди тамјан потиче из сомалијских каменитих
пустиња. За разлику од осталих врста, овај тамјан
је мекан и може да се жваће. Мирис варира од
карактеристичног мириса тамјана до претежно
цитрусног (лимун – поморанџа) са врло благим нотама
тамјана. Mushaad мајди је класа највишег квалитета.
Изгледом подсећа на сузе златне боје.
Смола стабла Boswellia frereana течнија је од других
па се формирају какрактеристични дугуљасти облици.
Оно што га чини посебним и „краљевским“, како се
назива, није само златна боја и изванредни облик, већ
пре свега неописиво пријатан мирис.

Мирис

Карактеристичан мирис тамјана са финим нотама
лимуна, бора, бибера и мошуса

Својства
деловање

Хармонизује чула, пружа осећај утехе, опушта и
умирује

25g 50g 100g

Земља
порекла

Нигерија

Опис

Врхунски тамјан готово непознат у Европи.
У мирису су израженији цитрусни и биљни
тонови (мента), па одише лакоћом и
свежином. Пружа осећај склада и усхићења.
Погодан је за употребу и преко испаривача
мириса.

Мирис

Одише свежином, богате цитрусне ароме,
нота менте

Својства
деловање

Прочишћава ваздух, пружа осећај заштите,
посебно заокружен мирис природног
тамјана

