
ONDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

Zdravie z Pienin a Zamaguria

Šípka s rakytníkom
Pltnícky byl inný čaj
Poľovnícky byl inný čaj
Tatry byl inný čaj
Pieniny byl inný čaj
Čučoriedka s aróniou
CENA 6,07 €

SATURDAY

Čučoriedka s aróniou
Medovka s pohánkou
Brusnica s rakytníkom
Jablko so škoricou 
Šípka s rakytníkom 
Čaj Elegant
CENA 5,28 €

Mäta prieporná
Lesná zmes
Šípkový čaj
Echinofit  -  na imunitu
Čaro - metabolický
Fyto - čistiaci
CENA 5,03 €

Čajové kazety (48 ks)

Zdravie z Pienin a Zamaguria

Elixír - Slovakia

Agrokarpaty Plavnica
Kvalitné slovenské čaje - zdravie z Pienin a Zamaguria



zásobníky (50 ks)

na imunitu - echinofit
Echinofit je výnimočný svojim
zložením a všeobecne
stimulačným účinkom na
srdcovo cievny a imunitný
systém.
CENA: 4,14 €

Mätový čaj je vhodné piť pri
nevoľnosti. Normalizuje tráviace
procesy a funkcie horných
dýchacích ciest, pôsobí
potopudne.
CENA: 3,49 €

mäta pieporná

lesná zmes šípka - vitamín c
Príjemný a lahodný
osviežujúci nápoj vhodný pre
všeobecné použitie. Sušené
jablko, Šípka, baza čierna,
kvet ibiška,
CENA: 3,52 €

Čaj pôsobí priaznivo na ľudský
organizmus. Preventívne zvyšuje
obranyschopnosť, zlepšuje
látkovú premenu, osviežuje pri
nadmernej únave.
CENA: 3,52 €

čierny čaj - gruzínsky zelený čaj 
Čaj je vhodný pre fytoterapiu,
priaznivo ovplyvňuje cievy a
zlepšuje krvný obeh. Pôsobí
antibioticky.
CENA: 3,18 €

Čaj je vhodný pre fytoterapiu,
priaznivo ovplyvňuje cievy a
zlepšuje krvný obeh. Pôsobí
antibioticky.
CENA: 3,52 €

zásobníky (50 ks)

šípka - vitamín clesná zmes

mäta piepornána imunitu - echinofit

zelený čaj čierny čaj - gruzínsky

lesná zmes



Elixír- hygienicky balené čaje (20 ks)Elixír- hygienicky balené čaje (20 ks)

Čaj aktivuje funkciu sleziny,
detoxifikuje, pôsobí protizápalovo a
má antimikróbne účinky. Zázvorový
čaj pri dlhodobom užívaní účinne
odstraňuje pozápalové lymfatické
uzlinky.
CENA: 1,81 €

bio cyprián
Zlepšuje trávenie a priaznivo
ovplyvňuje činnosť žlčníka, tlmí kašeľ a
má aj protizápalový účinnok
CENA: 1,45 €

prieduškový čaj
Čaj sa používa ako prostriedok
na podporu funkcie horných a
dolných dýchacích ciest a
orgánov. Sladiť medom.
CENA: 1,45 €

Pri nachladnutí
Čaj má priaznivý účinok pri
chorobách z prechladnutia.
Pôsobí potopudne.
CENA: 1,45 €

cypriánova  Apothéka
CYPRIÁN, bylinný - 4 ks
CYPRIÁN Prieduškový, bylinný - 4 ks
CYPRIÁN Ukľudňujúci, bylinný - 4 ks
CYPRIÁN Pri nachladnutí, bylinný - 4 ks
CYPRIÁN Čistiaci, bylinný - 4 ks
CENA: 2,05 €

cypriánova apothéka (20 ks)cypriánova apothéka (20 ks)cypriánova apothéka (20 ks)

Zázvor 60%-chrípka

ovocný mix
4 ks Čučoriedka s aróniou
4 ks Brusnica s rakytníkom
4 ks Jablko so škoricou
4 ks Šípka s rakytníkom
4 ks Čaj Elegant
CENA: 2,05 €

materina dúška
 Čaj sa užíva pri problémoch
dýchacích ústrojov, dráždivom
kašli, pri bolestiach hlavy a
nespavosti, pri poruchách trávenia
/nafukovanie a hnačky/, pri
zápaloch močových ústrojov.
CENA: 1,66 €

brusnica s rakytníkom
Vyvážená ovocno-bylinná zmes s
prospešným účinkom na činnosť
močového ústrojenstva a ako
prevencia zápalov močových
ciest.
CENA: 1,90 €



sypané čaje sypané čaje 

Droga má potopudný účinok.
Účinná je pri chrípkach s
horúčkou, pri nervových
podráždeniach a nespavosti.
Má mierne močopudné a
žlčopudné účinky.  kvet -30 g
CENA: 1,80 €

lipa malolistá
Kvetná droga má potopudný
účinok, ktorý sa využíva pri
horúčkových ochoreniach a pri
chorobách z prechladnutia. kvet
- 30 g
CENA: 1,50 €

baza čierna

Droga priaznivo pôsobí na
funkcie tráviacej sústavy,
pôsobí hojivo, protizápalovo a
močopudne. vňať - 30 g
CENA: 1,20 €

Obsah trieslovín pôsobí
adstringentne na sliznicu
tráviacich ústrojov a zabraňuje
rozmnožovaniu nežiadúcej flóry.
vňať - 50g
CENA: 1,80 €

repík lekársky alchemilka žltozelená

Využíva sa pri žalúdočných a
črevných chorobách. Účinkuje
pri hnačkových ochoreniach,
nadúvaní, zápaloch ústnej dutiny
a spojoviek, pri gynekologických
ťažkostiach. kvet - 40 g
CENA: 1,50 €

Droga má antibakteriálne účinky,
ktoré sa využívajú pri liečbe
zápalových ochorení dýchacích
ciest a kože. Podáva sa pri
nechutení do jedenia. vňať - 30 g
CENA: 1,20 €

dúška tymiánovarumanček kamilkový

Podbeľ je typickou slizovou
drogou. Sliz chráni zapálené
sliznice dýchacích ciest. Kvet
má aj protikŕčové účinky.  
 kvet -30 g
CENA: 3,00 €

Droga má priaznivý vplyv pri
chorobách z nachladnutia. Tiež
je doporučovaná ako
antireumatikum. 
kvet - 30 g
CENA: 2,86 €

prvosienka jarnápodbeľ liečivý



Čaj výnimočný svojim zložením
stimulačne pôsobí na imunitný
systém a ukľudňujúco na centrálny
nervový a srdcovocievny systém.
CENA: 1,66 €  

rakytník s medovkou

ríbezľa čierna bio
Vďaka vysokému obsahu vitamínu C,
obsahu rutínu, citrínu a ďalších
látok plody tonizujú srdcovocievny
systém. Zlepšuje látkovú premenu a
celkovú odolnosť organizmu. 
CENA: 1,85 €

pohánka bio
Účinne pôsobí na zvyšovanie pevnosti a
pružnosti cievnych stien. Užíva sa pri
krčových žilách, hemoroidoch
a pri poruchách prekrvenia končatín.
CENA: 1,39 €

bio čaje (20 ks)

detský čaj na imunitu bio
Ovocno - bylinná zmes podporuje
obranyschopnosť organizmu a stimuluje
činnosť imunitného systému.
Určené pre deti od ukončeného 
9. mesiaca.
CENA: 2,08 €

Pôsobí silne antibioticky a protizápalovo
v oblasti tráviaceho traktu a pri
močových
cestách. Má široké uplatnenie aj na
vonkajšie použitie ako kúpeľ a
kloktadlo.
CENA: 1,26 €

ČAJE (20 ks)

šalvia lekárska
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