
 
 

KATALOG HERBATEK ZIOŁOWYCH LINII PREMIUM BY „ZIOŁOWY RAJ” 

 
 

Jak dobrze spędzić dzień? SIĘGNIJ PO SWOJE 50 GRAM ZIOŁOWEGO 
SZCZĘŚCIA… 

 

Zacznij dobrze dzień od herbatki 
„KARDIO-FIT”! 

Jesteś nieodtleniony/a? Pracujesz zdalnie 
lub jesteś przemęczony lekcjami on-line? 
Zacznij dzień od arcymistrzowskiej 
herbatki ziołowej, która posłuży każdemu 
dla zachowania dobrej kondycji i 
prawidłowego krążenia, dotlenienia i 
lepszej pracy serca. A to oznacza, że lepiej 
skupisz myśli, będziesz miał/a więcej 
energii i witalności. A przy pojawi się 
lepsze samopoczucie na cały dzień!  
 
Cena: 14,99- 
 

 
 



 
 
 

Kolejny dzień i brak ruchu? 
Potrzebujesz coś na „TRAWIENIE” 

Boisz się że przytyjesz, bo Twój 
metabolizm zwolnił? Problem rozwiąże 
herbatka ziołowa, która wspomoże 
trawienie i przyswajanie składników 
odżywczych. To dobra znajoma każdego 
gospodarza domu. Gdy dokuczy Ci 
dyspepsja żołądka, stany zapalne przewodu 
pokarmowego lub spastyczne żołądka i 
jelit, odbijanie czy wzdęcia już wiesz, gdzie 
poszukać szybkiej i skutecznej pomocy.  
 
Cena: 14,99- 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Dziś wiesz, że liczy się „ODPORNOŚĆ”! 

Czujesz się wyczerpany lub osłabiony? A 
może chcesz skutecznie podnieść 
odporność na infekcje wirusowe i 
bakteryjne? Ta niezwykła herbatka ziołowa 
to prawdziwa siłaczka, która skutecznie 
wzmocni organizm, ochroni przed 
drobnoustrojami oraz wzmocni i odżywi. 
Wykazuje działanie przeciwwirusowe, 
przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, 
immunostymulujące i odżywcze. Nigdy Cię 
nie zawiedzie Cię. 
 
Cena: 14,99- 

 



 

 

 

 

 

 

Zbliża się wieczór – czas na 
„USPOKOJENIE”: 

Po całym dniu słuchania negatywnych 
informacji trudno Ci się wyciszyć? Ta 
niezwykle harmonizująca herbatka ziołowa 
zmniejszy pobudzenie nerwowe oraz 
przywróci poczucie sensu i radości życia. 
Zadziała ochronnie na serce i przyniesie 
lepszy, spokojniejszy sen. Jutro też jest 
dzień… nowy dzień! 

 

Cena: 14,99- 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Bo dzieci są ważne – ziołowa 
„WITAMINKA” 

Idealnie skomponowana i przepiękna 
herbatka ziołowa to prawdziwa bomba 
witaminowa - super odżywcza, smaczna  
i zdrowa! A CO NAJWAŻNIEJSZE - 
sprawdzona na dzieciach jako środek 
dietetyczny w kuracjach uzupełniających 
mikro-, makroelementy, sole mineralne  
i witaminy. Także polecana dla seniorów  
i kobiet w ciąży! 

 

Cena: 14,99- 

 

 

 



 

 

NOWOŚĆ! Wiosenne przebudzenie – „WĄTROBA/CUKIER” 

Herbatka ziołowa to niezwykła siłaczka, która podniesie poziom energii na cały rok. Jak to 
możliwe? Wątroba to nasz osobisty „serwis sprzątający”. Wszelkie problemy związane z krwią 
oaz z poziomem cukru we krwi (glikemią) zaczynają się w wątrobie. Dlatego oczyść i wzmocnij 
ten narząd już dziś i ciesz się zdrowiem  witalnością przez długi czas. Cena: 14,99- 
 

 

Przy zamówieniach powyżej 50 szt. rabat - 10% 

ZADZWOŃ PO SZCZEGÓŁY: 505 724 094, kontakt@ziolowyraj.com 

WWW.ZIOLOWYRAJ.COM 



 

 

Herbatki Ziołowy Raj linii premium skomponowane zostały z ekologicznych surowców 
pochodzących z czystego regionu Podlasia i doskonale wpisują się w stylistykę każdej 
nowoczesnej rodziny. Idealny dobór surowców jest gwarancją dobrego smaku oraz 
wzmocnienia synergii działania poszczególnych składników fitoterapeutycznych.  

Zapraszam Cię do mojej Ziołowej Kawiarenki, w której pachnie ziołami, owocami i kwiatami 
lasu. Zioła to styl życia, smaczna i zdrowa, przekonaj się sam i stań się jego częścią!  

Do zobaczenia w moim Ziołowym Raju! 

Doktor Z – Karolina Julia 

Oferta przeznaczona dla sklepów zielarsko-medycznych, sklepów ze zdrową żywnością, 
sklepów kolekcjonerskich, SPA & Beauty, uzdrowisk oraz kawiarni. 


