Herbal pairing

Nazywam się Karolina.
Od urodzenia kocham smakować życie... a
zioła zajmują w nim bardzo ważne miejsce.
Na co dzień prowadzę gabinet porad
ziołowych. Ale wierzę, że zioła to także
skuteczna profilaktyka i styl życia.

CO MNIE WYRÓŻNIA?
Profesjonalizm usług

Wiedza i doświadczenie

Wysoka jakość
surowców

Tak powstał mój autorski katalog
produktów kolekcjonerskich.
Znajdziecie w nim: herbatki ziołowe,
oleje do ciała oraz kompozycje olejków
eterycznych.

Oryginalne kompozycje

Niepowtarzalny wygląd

Nietuzinkowy smak

Życzę, aby zioła stały się Waszą
codziennością i zachęcam do wspierania
projektu "Herbal pairing".

Warsztaty z degustacją

Szkolenia
dla pracowników

Doradztwo

Chcesz, aby Twoja restauracja/kawiarnia
odznaczała się oryginalnością?
Poproś o pomoc profesjonalnego
ziołowego sommeliera, który niczym
wytrawny mistrz smaku dobierze pięknie
skomponowane i aromatyczne zioła pod
serwowane potrawy.
Utworzy kartę ziołowego menu pod
indywidualne potrzeby Twoich klientów,
aby Twój lokal stał się niepowtarzalny. Bo
idealna harmonia… jest jak sztuka, którą
warto docenić.
Doceń naturę i zostań koneserem
filharmonii smaków z projektem „Herbal
Pairing”.

Sięgnij po swoje 50g ziołowego szczęścia…

Herbatki ziołowe
Odporność

Trawienie

Uspokojenie

Skład: ziele jeżówki
purpurowej, ziele traganka,
ziele bluszczyka
kurdybanka,
liść babki lancetowatej,
owoc róży.

Skład: ziele krwawnika,
ziele dziurawca,
ziele przytulii pospolitej,
kwiat nagietka,
kwiat stokrotki.

Skład: ziele melisy,
ziele serdecznika,
ziele nawłoci pospolitej,
kwiat rumianku,
płatki chabra bławatka.
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Kardio-Fit

Witaminka

Wątroba i cukier

Skład: ziele ogórecznika,
ziele przetacznika leśnego,
kwiat bzu czarnego,
kwiat głogu, owoc głogu.

Skład: liść pokrzywy,
liść porzeczki, liść maliny,
owoc maliny, owocowy mix:
żurawina, jabłko, jarzębina,
tarnina, hibiskus, róża.

Skład: korzeń mniszka
lekarskiego, korzeń cykorii
podróżnika, strąki fasoli,
znamię kukurydzy, kwiat
mniszka lekarskiego/
kocanki piaskowej .

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 oraz
przeciwzapalne, immunostymulujące
i odżywcze. Nigdy Cię nie zawiedzie..

OPIS:
Ta niezwykła herbatka ziołowa to prawdziwa siłaczka, która skutecznie wzmocni
organizm, ochroni przed drobnoustrojami
oraz wzmocni i odżywi.

DZIAŁANIE:

SKŁAD:

Przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne,
przeciwzapalne, immunostymulujące,
odżywcze.

ziele jeżówki purpurowej

WSKAZANIA:

ziele bluszczyka kurdybanka

Podniesienie odporności na infekcje
wirusowe i bakteryjne oraz grypopodobne,
wzmaga wytwarzanie interferonów, poprawia wydolność oddechową, polecana
także w stanach wyczerpania i osłabienia
organizmu.

liść babki lancetowatej

ziele traganka

owoc róży

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.

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.

SKŁAD:
ziele krwawnika
ziele dziurawca
ziele przytulii pospolitej

WSKAZANIA:

kwiat nagietka

Dyspepsja żołądka, stany zapalne przewodu pokarmowego, stany spastyczne
żołądka i jelit, odbijanie, wzdęcia, napadowe bóle jelitowe, zaparcia nawykowe.

kwiat stokrotki

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!

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.

SKŁAD:
ziele melisy
ziele serdecznika

WSKAZANIA:

ziele nawłoci pospolitej

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

kwiat rumianku
płatki chabra bławatka

Kardio-Fit
Zacznij dzień od arcymistrzowskiej herbatki ziołowej, która posłuży każdemu
dla zachowania dobrej kondycji
i prawidłowego krążenia oraz lepszej
pracy serca. A to oznacza, że będziesz
miał/a więcej energii i witalności oraz
pojawi się lepsze samopoczucie na cały
dzień!

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.

SKŁAD:
ziele ogórecznika
ziele przetacznika leśnego
kwiat bzu czarnego
kwiat głogu
owoc głogu

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!

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.

SKŁAD:

liść pokrzywy

owocowy mix:

liść porzeczki

żurawina

liść maliny

jabłko

owoc maliny

jarzębina, tarnina
hibiskus, róża

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 oraz 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.

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.

SKŁAD:
Korzeń mniszka lekarskiego
Korzeń cykorii podróżnika
Strąki (naowocnia) fasoli
Znamię kukurydzy
Kwiat mniszka lek./
kocanki piaskowej

Serum młodości i witalności.

Oleje do ciała
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KOBIECA MOC

PIĘKNA T Y

POŻEGNA J BÓL

Skład: macerat olejowy:
słodkie migdały,
kora kaliny koralowej,
płatki nagietka, hibiskus.
100% olejki eteryczne:
krwawnik pospolity,
cyprys wiecznie zielony,
kadzidłowiec,
pomarańcza, grejpfrut.

Skład: macerat
z dziurawca 70%,
olej migdałowy 30%,
100% olejki eteryczne:
lawenda wąskolistna,
mięta pieprzowa,
mięta zielona,
eukaliptus gałkowy.

Skład: macerat
żywokostowy z gojnikiem,
dziegieć brzozowy/palo
santo,
olejki: kadzidłowiec
goździk, świerk/eukaliptus,
cynamon z kory, czarny
pieprz, mięta pieprzowa.

ZABÓJCZY UMYSŁ

SEKS...BOMBA

Skład: olej migdałowy,
100% olejki eteryczne:
rozmaryn lekarski,
mięta pieprzowa,
szałwia lekarska,
mieszanka:
tangello, spika, mirra.

Skład: olej rokitnikowy 30%,
olej migdałowy 70%,
100% olejki eteryczne:
ylang-ylang, pomarańcza/
grejphrut, bergamota/
geranium wetiweria,
cynamon, czarny pieprz.

Kobieca moc
Olej ziołowy przeznaczony dla kobiet w
celu zachowania/przywrócenia równowagi hormonalnej i emocjonalnej,
usprawnienia krążenia obwodowego,
polepszenia trawienia, zrównoważenia
emocji. Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, tonizujące i pobudzające
procesy zdrowienia.

STOSOWANIE:
Zwilżyć skórę, zaaplikować kilka kropli oleju, wmasować. Zaleca się smarowanie w szczególności okolic
podbrzusza, tarczycy oraz punktów meridianowych.

BEZPIECZEŃSTWO:

Przed pierwszym zastosowaniem wykonać próbę uczuleniową w zgięciu łokcia. Unikać kontaktu z błonami
śluzowymi.

SKŁAD:
Macerat olejowy:

100% olejki eteryczne:

słodkie migdały

krwawnik pospolity

kora kaliny koralowej

cyprys wiecznie zielony

płatki nagietka

kadzidłowiec

hibiskus

pomarańcza, grejpfrut

Piękna Ty
Olej ziołowy przeznaczony dla skóry wymagająca szybkiego nawilżenia
i regeneracji po zabiegach kosmetycznych,
ekspozycji na słońce, oparzeniach. Skóra z
rozstępami, szara, bez blasku, szorstka w
dotyku. Pozostawia poczucie świeżości
i lekkiego chłodu przez długi czas. Doskonale się wchłania i pozostawia skórę miękką
w dotyku, zregenerowaną i głęboko nawilżoną. Regeneruje uszkodzony naskórek
przynosząc szybko ulgę i przywracając
poczucie komfortu.

STOSOWANIE:
Zwilżyć skórę, zaaplikować kilka kropli oleju, wmasować. Zaleca się smarowanie w
szczególności okolic podbrzusza, tarczycy
oraz punktów meridianowych.

BEZPIECZEŃSTWO:
Przed pierwszym zastosowaniem wykonać
próbę uczuleniową w zgięciu łokcia. Unikać kontaktu z błonami śluzowymi.

SKŁAD:
100% Olejki Eteryczne:
macerat z dziurawca
70%
olej migdałowy 30%

lawenda wąskolistna
mięta pieprzowa
mięta zielona
eukaliptus gałkowy

Zabójczy umysł
Olej ziołowy, któremu nie oprze się żadna
współczesna kobieta. Znosi zmęczenie
umysłowe, wspomaga jasność myśli, wspomaga procesy zapamiętywania
i koncentracji, otwiera świadomość,
podnosi kreatywność i pewność siebie w
każdej sytuacji.

STOSOWANIE:
Zwilżyć skórę, zaaplikować kilka kropli
oleju, wmasować. Zaleca się smarowanie w szczególności okolic podbrzusza,
tarczycy oraz punktów meridianowych.

BEZPIECZEŃSTWO:
Przed pierwszym zastosowaniem
wykonać próbę uczuleniową w zgięciu
łokcia. Unikać kontaktu z błonami śluzowymi.

SKŁAD:
100% Olejki Eteryczne:
olej migdałowy

rozmaryn lekarski
mięta pieprzowa
szałwia lekarska
mieszanka:
tangello, spika, mirra

Seks...Bomba
Olej ziołowy wzmacniający poczucie
pewności siebie i kobiecego piękna. Wzmacnia libido, oczyszcza aurę podstawy,
otwiera na miłość i zmysłowość. Przynosi
harmonię i poczucie stabilizacji; chęć do
życia i działania.

STOSOWANIE:
Zwilżyć skórę, zaaplikować kilka kropli
oleju, wmasować. Zaleca się smarowanie w szczególności okolic podbrzusza,
tarczycy oraz punktów meridianowych.

BEZPIECZEŃSTWO:

Przed pierwszym zastosowaniem
wykonać próbę uczuleniową w zgięciu
łokcia. Unikać kontaktu z błonami śluzowymi.

SKŁAD:
100% Olejki Eteryczne:
olej rokitnikowy 30%

ylang-ylang

olej migdałowy 70%

pomarańcza/grejphrut
bergamota/geranium
wetiweria, cynamon
czarny pieprz

Pożegnaj ból
Mocne serum na regenerację stawów
i tkanek. Posiada silne przeciwbólowe,
przeciwzapalne, regenerujące, odżywcze
na chrząstki i stawy. Stosowane w bólach
różnego pochodzenia: przy artretyzmie, reumatyzmie, RZS, DNiE, sztywności palców.
Serum dostępne w wersji rozgrzewającej i
chłodzącej.

STOSOWANIE:
Zwilżyć skórę, zaaplikować kilka kropli
oleju, wmasować. Zaleca się smarowanie w szczególności okolic podbrzusza,
tarczycy oraz punktów meridianowych.

SKŁAD:
OLEJKI:
Macerat żywokostowy
z gojnikiem1

BEZPIECZEŃSTWO:

dziegieć brzozowy/
palo santo

Przed pierwszym zastosowaniem
wykonać próbę uczuleniową w zgięciu
łokcia. Unikać kontaktu z błonami ślu-

goździk
świerk/eukaliptus*
cynamon z kory
czarny pieprz
mięta pieprzowa*

1

- podwójna filtracja i zagęszczenie.

*

- wersje alternatywne.

Nebulizatory

Aromaterapia

leśna i łąkowa alternatywa
dla zdrowia

Przygotowuję spersonalizowane kompozycje
100% olejków eterycznych do celów:

Kosmetycznych

Lecznictwa/terapii

Dezynfekcji/zachowania
czystości

Aromatyzowania
pomieszczeń

Zapraszam do składania zamówień na olejki i nebulizatory.

Konsultacje zielarskie

Sesje terapeutyczne

T: 505 724 094
kontakt@ziolowyraj.com
www.ziołowyraj.com

Edukacja prozdrowotna

