
 
 

Pan/Pani ODPORNOŚĆ: 
 

  
 

 

Rp.:  

 ziele jeżówki purpurowej 

 ziele traganka 

 ziele bluszczyka kurdybanka 

 liść babki lancetowatej 

 owoc róży 
*w różnych proporcjach 

 

STOSOWAĆ 2-3 x dziennie filiżankę 
naparu 

 

 

OPIS: ta niezwykła herbatka ziołowa to prawdziwa siłaczka, która skutecznie wzmocni 
organizm, ochroni przed drobnoustrojami oraz wzmocni i odżywi. 
DZIAŁANIE: przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, immunostymulujące, 
odżywcze. 
WSKAZANIA: podniesienie odporności na infekcje wirusowe i bakteryjne oraz 
grypopodobne, wzmaga wytwarzanie interferonów, poprawia wydolność oddechową, polecana 
także w stanach wyczerpania i osłabienia organizmu. 

 

Pan/Pani TRAWIENIE: 

  

 

Rp.: 

 ziele krwawnika 

 ziele dziurawca 

 ziele przytulii pospolitej 

 kwiat nagietka 

 kwiat stokrotki 
 *w różnych proporcjach 

 

STOSOWAĆ 2-3 x dziennie filiżankę 
naparu 

 

OPIS: ta wielce pomocna herbatka ziołowa to dobra znajoma gospodarza domu, która pomoże 
wspomagać metabolizm i przyswajanie składników odżywczych z pożywienia.  
DZIAŁANIE: ochronne i ściągające na błonę śluzową przełyku, żołądka i jelit, rozkurczowe 
na mięśnie gładkie jelit, przeciwzapalne, bakteriostatyczne, przeciwdziała drobnym 
krwawieniom z układu pokarmowego, żółciopędne i żółciotwórcze. Wzmaga wydzielanie soku 
żołądkowego oraz przepływ żółci do dwunastnicy. 
WSKAZANIA: dyspepsja żołądka, stany zapalne przewodu pokarmowego, stany spastyczne 
żołądka i jelit, odbijanie, wzdęcia, napadowe bóle jelitowe, zaparcia nawykowe. 



 

Pan/Pani USPOKOJENIE: 
 

  

 

Rp.  

 ziele melisy 

 ziele serdecznika 

 ziele nawłoci pospolitej 

 kwiat rumianku 

 płatki chabra bławatka 
*w różnych proporcjach 

 

STOSOWAĆ 2 x dziennie filiżankę naparu 

OPIS: ta niezwykle harmonizująca herbatka ziołowa zmniejszająca pobudzenie nerwowe oraz 
przywracająca poczucie sensu i radość życia. 

DZIAŁANIE: wyciszające, uspokajające, tonizujące, ochronne na serce, stabilizujące 
ciśnienie krwi, przeciwzapalne, wzmacniające nerki. 

WSKAZANIA: zaburzenia sercowo-krążeniowe na tle emocjonalnym, stany nadpobudliwości 
nerwowej, stany niepokoju, lęku i bezsenności, nerwica wegetatywna i nerwica żołądka. 
 

Pan/Pani KARDIO-FIT 

  

 

Rp.: 

 ziele ogórecznika 

 ziele przetacznika leśnego 

 kwiat bzu czarnego 

 kwiat głogu 

 owoc głogu 

*w różnych proporcjach 

 

STOSOWAĆ 2 x dziennie filiżankę naparu 

 

OPIS: ta arcymistrzowska herbatka ziołowa posłuży każdemu dla zachowania dobrej kondycji 
i prawidłowego krążenia, natlenienia krwi i organów wewnętrznych, w szczególności serca. 
DZIAŁANIE: odnawiające krew, antyoksydacyjne, przeciwzapalne, wywiera korzystny 
wpływ na układ krążenia, usuwa szkodliwe produkty przemiany materii.  
WSKAZANIA: utrzymanie dobrej kondycji układu krążenia, regeneracja mięśnia sercowego, 
upośledzenie krążenia krwi w naczyniach mózgowych, podwyższony poziom cholesterolu, 
zmiany miażdżycowe, osłabienie mięśnia sercowego, również na tle nerwowym. 

 

 



Pan/Pani WITAMINKA 

  

 

Rp.  

 liść pokrzywy,  

 liść porzeczki,  

 liść maliny,  

 owoc maliny 

 owocowy mix: żurawina, jabłko,  

jarzębina, tarnina, hibiskus, róża 

 

STOSOWAĆ 2 x dziennie filiżankę naparu 

 

OPIS: ta idealnie skomponowana i przepiękna herbatka ziołowa to prawdziwa bomba 
…witaminowa - super odżywcza i zdrowa! 

DZIAŁANIE: silnie odżywcze, antyoksydacyjne, przeciwanemiczne, przeciwzapalne, 
przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, rozkurczowe 

WSKAZANIA: niedobory witaminowe, jako środek dietetyczny w kuracjach uzupełniających 
mikro-, makroelementy, sole mineralne, witaminy dla dzieci i rekonwalescentów 

 

Pan/Pani „WĄTROBA/CUKIER” 

 

Rp.  

 Korzeń mniszka lekarskiego,  

 Korzeń cykorii podróżnika 

 Strąki (naowocnia) fasoli 

 Znamię kukurydzy 

 Kwiat mniszka lekarskiego 

/kwiat kocanki piaskowej 

 

STOSOWAĆ 2 x dziennie filiżankę 
odwaru 

 

OPIS: ta niezwykle barwna herbatka ziołowa to niezwykła siłaczka, która podniesie poziom 
energii na cały rok dzięki funkcji „osobistego serwisu sprzątającego”. 

DZIAŁANIE: regenerujące i odtruwające wątrobę, żółciopędne i żółciotwórcze, stabilizujące 
poziom cukru we krwi 

WSKAZANIA: niedomagania wątroby i woreczka żółciowego, zastoje żółci, profilaktyka 
i terapia cukrzycy typu 2 

 


