Polski producent mieszanek ziołowych
i suplementów diety
Polish producer of herbal mixtures
and dietary supplements
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Jakość najważniejsza

Celem naszej firmy jest optymalizacja jakości wytwarzanych produktów. W tym celu nacisk
kładziemy na jakość surowców z których wytwarzane są nasze produkty. Zioła występujące
w naszych produktach pozyskiwane są z upraw lub ze stanu wolego, dających gwarancję dobrej
jakości i braku zanieczyszczeń. Wiele z nich posiada certyfikaty EKO gwarantujące 100%
ekologiczność surowca. Proces produkcji objęty jest systemem zasad GMP (Dobrej Praktyki
Produkcyjnej), GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), HACCP (System Analizy Zagrożeń
i Krytycznych Punktów Kontroli). Stawiamy na jakość. Dla nas jest ona najważniejsza.
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Poznaj siłę natury...
Jesteśmy firmą z ponad 15-letnią tradycją specjalizującą się w produkcji suplementów diety,
oraz ziołowych mieszanek funkcjonalnych zawierających w swym składzie łuskę gryki. Jako
prekursor na rynku żywności prozdrowotnej, dzięki współpracy z zielarzami oraz dietetykami,
stworzyliśmy szereg produktów będących odpowiedzią na coraz powszechniej dotykające
nas choroby cywilizacyjne, które jak obowiązujący składnik zawierają łuskę gryki.
Łuska gryki jest szczególnym składnikiem rodzimej rośliny, stanowi warstwę ochraniającą
ziarno, dzięki czemu zastosowana w żywności może wzbogacić ją o szereg witamin z grupy
B, minerałów oraz flawonoidów (rutynę, kwercetynę, orientynę, witeksynę, izowiteksynę
oraz izoorientynę) niezwykle korzystnych dla zdrowia. Bogata w błonnik i anytyoksydanty
świetnie spisuje się mieszankach mających na celu wspomaganie odchudzania oraz
w profilaktyce mającej na celu niwelację poziomu cukru we krwi oraz cholesterolu. Dzięki
współpracy z prof. Łucją Fornal udało się w drodze badań naukowych potwierdzić szereg
dobroczynnych właściwości łuski gryki.
Pozostałe składniki naszych produktów, tj. zioła oraz suszone owoce pochodzą z polskich upraw
znajdujących na terenie Wielkopolski oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej i poddawane
są analizom zarówno fizykochemicznym jak i mikrobiologicznym i radiologicznym.
Kompozycja składu produktów opiera się o długoletnią wiedzę zielarską, dzięki której
mamy możliwość stworzyć produkty na miarę potrzeb współczesnego człowieka, żyjącego
w nieprzyjaznym świecie niezdrowej żywności i zanieczyszczonego środowiska. Dokładamy
starań, by ich spożycie było dla Państwa przyjemnością a ich stosowanie mogło zastąpić
zwykłe napoje. Natomiast, przede wszystkim skupiamy się na tym by służyły naszemu
zdrowiu, i były pomocne w wielu niekomfortowych i niekorzystnych dla organizmu
sytuacjach, których trudno uniknąć społeczeństwu żyjącemu w dobie technicznej.
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gluko-gryk

gluko-gryk max

Dbaj o właściwy metabolizm
węglowodanów w organizmie!

Naturalny pomocnik w utrzymaniu
właściwego poziomu cukru we krwi!

suplement diety | 60 saszetek x 3 g = 180 g

suplement diety | 60 saszetek x 2,5 g = 150 g

Mieszanka ziół z liściem morwy białej. Morwa biała może
przyczyniać się do równowagi metabolicznej węglowodanów
w organizmie.

Mieszanka ziół z morwą białą. Morwa biała może przyczynić
się do utrzymania równowagi metabolicznej węglowodanów
w organizmie.

Składniki: czarna porzeczka, aronia, jabłko, liść morwy białej (15,4%),
łuska gryki, nadowocnia fasoli.

Składniki: hibiscus, liść morwy białej (20%), strąk fasoli, łuska gryki,
majeranek, malina, borówka czarna, rabarbar.
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cardio-gryk

cholest-gryk

Dbajmy o serce!

Dbaj o właściwy poziom cholesterolu!

suplement diety | 60 saszetek x 2,5 g = 150 g

suplement diety | 60 saszetek x 2,5 g = 150 g

Mieszanka ziół z hibiscusem. Hibiscus wspiera ochronę serca.

Mieszanka ziół z karczochem. Karczoch pomaga utrzymać
normalny poziom cholesterolu.

Składniki: aronia, hibiscus (16%), owoc głogu, kwiat głogu, owoc
jarzębiny, herbata czarna, łuska gryki, korzeń kozłka lekarskiego, owoc
czarnego bzu, owoc czarnej porzeczki, owoc wiśni.

Składniki: jarzębina, owoc bzu czarnego, owoc dzikiej róży, jabłko, łuska
gryki, ziele karczocha (0,4 %), hibiscus.

deo-gryk

derma-gryk

Czuj się świeżo!

Dbajmy o skórę!

suplement diety | 60 saszetek x 2,5 g = 150 g

suplement diety | 60 saszetek x 2,5 g = 150 g

Mieszanka ziół z szałwią lekarską. Szałwia pomaga w zmniejszeniu
potliwości.

Mieszanka ziół z pokrzywą i arcydzięglem. Pokrzywa pomaga
utrzymać zdrową cerę, arcydzięgiel wspiera naturalne funkcje
oczyszczające.

Składniki: szałwia liść (24%), mięta, bez czarny, aronia, skrzyp,
rumianek, owoc kminku, łuska gryki.

Składniki: aronia, liść pokrzywy (10%), korzeń arcydzięgla (10%),
korzeń lukrecji, liść brzozy, ziele skrzypu, ziele fiołka trójbarwnego, ziele
rdestu, ziele poziomki, łuska gryki.
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andro-gryk

artro-gryk

Miej wigor i energię!

Dbajmy o stawy!

suplement diety | 60 saszetek x 2,5 g = 150 g

suplement diety | 60 saszetek x 2,5 g = 150 g

Mieszanka ziół z pokrzywą. Pokrzywa wspiera ciało i pomaga
odzyskać energię.

Mieszanka ziół z liściem brzozy i korą wierzby. Brzoza i wierzba
pomagają wspierać zdrowie stawów.

Składniki: pokrzywa liść (25%), korzeń mniszka, dzika róża, borówka
brusznica owoc, rdest ptasi, ziele skrzypu, łuska gryki.

Składniki: bez czarny owoc, aronia owoc, kwiat bzu czarnego, kora
wierzby (8%), korzeń mniszka lekarskiego, ziele krwawnika, liść
pokrzywy, liść porzeczki czarnej, kwiat głogu, ziele rdestu, liść brzozy
(5%), ziele skrzypu, aromat.

biq-gryk

biq-gryk max

Zapobiegaj nadwadze!

Dbaj o prawidłową wagę ciała!

suplement diety | 60 saszetek x 3 g = 180 g

suplement diety | 60 saszetek x 2,5 g = 150 g

Mieszanka ziół z morszczynem. Morszczyn wspiera działania
mające na celu utratę wagi ciała.

Mieszanka ziół z morszczynem. Morszczyn wspiera działania
mające na celu utratę wagi ciała.

Składniki: zielona herbata, aronia, łuska gryki, hibiscus, herbata czerwona,
mięta, morszczyn pęcherzykowaty (2%).

Składniki: hibiscus, morwa biała, łuska gryki, zielona kawa, liść mięty, owoc
czarnej porzeczki, jabłko, owoc jałowca, morszczyn pęcherzykowaty (3%).
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hyper-gryk

klima-gryk

Dbajmy o prawidłowe ciśnienie krwi!

Dbaj o właściwy poziom cholesterolu!

suplement diety | 60 saszetek x 2,5 g = 150 g

suplement diety | 60 saszetek x 2,5 g = 150 g

Mieszanka ziół z liściem czarnej porzeczki. Czarna porzeczka
pomaga stabilizować ciśnienie krwi.

Mieszanka ziół z koniczyną czerwoną. Koniczyna czerwona
pomaga utrzymać komfort w okresie menopauzy.

Składniki: aronia, owoc głogu, liść czarnej porzeczki (20%), owoc
żurawiny, hibiscus, ziele serdecznika, łuska gryki, ziele fiołka trójbarwnego.

Składniki: szałwia, herbata zielona, koniczyna czerwona (14%), kwiat
malwy czarnej, korzeń mniszka lekarskiego, nasiona czarnuszki, koper
włoski, szyszka chmielu, łuska gryki.

hepa-gryk

hipo-gryk

Zadbaj o swoją wątrobę!

Wspieraj krążenie!

suplement diety | 60 saszetek x 2,5 g = 150 g

suplement diety | 60 saszetek x 2,5 g = 150 g

Mieszanka ziół z ostropestem. Ostropest plamisty wspomaga
zdrowie wątroby.

Mieszanka ziół z tasznikiem. Tasznik wspiera krążenie obwodowe.
Składniki: ziele tymianku, ziele tasznika (20%), owoc dzikiej róży, ziele
majeranku, liść mięty, herbata czarna, ziele rozmarynu, łuska gryki, kora
cynamonowca.

Składniki: ostropest plamisty (28%), ziele rzepiku, kwiat nagietka
lekarskiego, ziele skrzypu, ziele krwawnika, liść mięty, koper włoski, łuska
gryki.
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opti-gryk

senior-gryk

Dbajmy o wzrok!

Witalność każdego dnia!

suplement diety | 60 saszetek x 2,5 g = 150 g

suplement diety | 60 saszetek x 2,5 g = 150 g

Mieszana ziół z czarną borówką. Borówka czarna wspiera
zdrowie oczu.

Mieszanka ziół z hibiscusem. Hibiscus pomaga wesprzeć
witalność organizmu.

Składniki: borówka czarna (18%), aronia, korzeń marchwi, owoc bzu
czarnego, liść mięty, aksamitka rozpierzchła, kwiat bzu czarnego, liść
pokrzywy, łuska gryki.

Składniki: kwiat hibiscusa (14,8%), aronia, czarna jagoda, herbata zielona,
łuska gryki, łuska gryki, dzika róża, bez czarny, liść mięty, malina owoc, jabłko
owoc.

vena-gryk

nefro-gryk

Dbaj o prawidłowe krążenie!

Dbajmy o nerki!

suplement diety | 60 saszetek x 2,5 g = 150 g

suplement diety | 60 saszetek x 2,5 g = 150 g

Mieszanka ziół z estragonem. Estragon pomaga utrzymać
prawidłowe krążenie krwi.

Mieszanka ziół z pokrzywą i perzem. Pokrzywa i perz wspierają
pracę nerek.

Składniki: łuska gryki, kwiat lipy, herbata zielona, estragon (14%), anyż,
kwiat nagietka, cynamon, imbir.

Składniki: liść pokrzywy (21%), łuska gryki, kwiat bzu czarnego, perz
właściwy (18%), liść brzozy, skrzy polny.
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Łuska gryki
Rozd robiona

Łuska gryki jest szczególnym składnikiem rodzimej rośliny, stanowi warstwę ochraniającą ziarno. Bogata w związki celulozowe o wysokiej
wchłanialności może być stosowana w mieszankach mających na celu wzbogacenie diety w błonnik.
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NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Ludowe receptury

Ludowe receptury

dla wzrostu: MIKROFLORY JELIT
i wsparcia: PReBIOTYCZNEGO

dla wsparcia: WALKI Z UZALEŻNIENIEM
suplement diety | 30 saszetek x 2,5 g = 75 g
Mieszanka ziół z tatarakiem i owsem. Tatarak wspiera regenerację osób,
które chcą stłumić uzależnienie, w tym uzależnienie od palenia. Owies
pomaga zmniejszyć napięcia nerwowe i drażliwość.

suplement diety | 30 saszetek x 2,5 g = 75 g
Mieszanka ziół z babką lancetowatą i mniszkiem lekarskim. Babka
lancetowata stymuluje wzrost korzystnej mikroflory jelitowej. Mniszek ma
działanie prebiotyczne.

Składniki: tatarak kłącze (25%), owies ziele (25%), bukwica zwyczajna (15%), chmiel
szyszka (15%), mniszek lekarski korzeń (15%), łuska gryki (5%).

Składniki: babka lancetowata (25%), mniszek lekarski korzeń (25%), perz kłącze
(15%), cykoria korzeń (15%), ostropest plamisty nasiona (15%), łuska gryki (5%).
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Ludowe receptury

Ludowe receptury

dla wsparcia: DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
I PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO

dla zdrowia: PĘCHERZA MOCZOWEGO
I DRÓG MOCZOWYCH

suplement diety | 30 saszetek x 2,5 g = 75 g
Mieszanka ziół z oregano i mniszkiem lekarskim. Oregano wpiera
funkcjonowanie pęcherzyka żółciowego, mniszek wspiera prawidłowe
funkcjonowanie dróg żółciowych.

suplement diety | 30 saszetek x 2,5 g = 75 g
Mieszanka ziół z rdestem ptasim i macierzanką piaskową. Rdest ptasi
wspiera eliminację chorobotwórczych bakterii z dróg moczowych,
macierzanka piaskowa pomaga zapobiegać infekcjom dróg moczowych.

Składniki: oregano (20%), mniszek lekarski korzeń (16%), ostropest nasiona
(16%), rzepik pospolity (16%), szanta zwyczajna (12%), werbena pospolita (12%),
łuska gryki (8%).

Składniki: rdest ptasi (20%), macierzanka piaskowa (16%), rzepik pospolity
(16%), jeżówka purpurowa (16%), kolendra siewna (12%), perz właściwy
(12%), łuska gryki (8%).

Ludowe receptury

Ludowe receptury

przy: TRUDNOŚCIACH W ZASYPIANIU
dla ZDROWEGO SNU

dla: OCZYSZCZANIA ORGANIZMu
I DETOKSYKACJI

suplement diety | 30 saszetek x 2,5 g = 75 g
Mieszanka ziół z melisą i kwiatem lipy. Melisa pomaga w zasypianiu,
przyczynia się do ogólnego odprężenia i pomaga w uzyskaniu
i utrzymaniu zdrowego snu. Lipa wspiera zdrowy sen.

suplement diety | 30 saszetek x 2,5 g = 75 g
Mieszanka ziół z korzeniem łopianu, pokrzywą, zielem mniszka.
Korzeń łopianu, ziele pokrzywy, ziele mniszka wspiera naturalny
mechanizm oczyszczania organizmu i eliminacji toksyn.

Składniki: melisa (16%,) lipa (16%), wrzos (16%,) lawenda (16%), kozłek
lekarski (12%), głóg (12%), szyszka chmielu (8%), łuska gryki (4%).

Składniki: łopian korzeń (20%), pokrzywa (20%), mniszek korzeń (20%), babka
lancetowata (20%), fiołek trójbarwny (16%), łuska gryki (4%).

Ludowe receptury

Ludowe receptury

dla właściwego: WYPRÓŻNIANIA, TRANZYTU
TREŚCI W JELITACH, BILANSU GAZÓW

dla wsparcia: PRZEPŁYWU SOKÓW
ŻOŁĄDKOWYCH oraz TRAWIENIA

suplement diety | 30 saszetek x 2,5 g = 75 g
Mieszanka ziół z prawoślazem i kolendrą. Prawoślaz wspiera prawidłowe
funkcjonowanie i pracę jelit, pomaga w tranzycie treści w obrębie jelit.
Kolendra pomaga utrzymać prawidłowy bilans gazów.

suplement diety | 30 saszetek x 2,5 g = 75 g
Mieszanka ziół z kminem rzymskim. Kmin rzymski wspiera trawienie,
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego,
wspiera przepływ soków trawiennych.

Składniki: prawoślaz korzeń (20%), kolendra siewna (20%), lukrecja
korzeń (14%), babka lancetowata (14%), koper włoski (14%), mniszek
lekarski (12%), łuska gryki (4%), morszczyn pęcherzykowaty (3%).

Składniki: korzeń mniszka (24%), kmin rzymski (16%), glistnik jaskółcze ziele
(16%), macierzanka (16%), rumianek (16%), anyż (8%), łuska gryki(4%).
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Ludowe receptury

Ludowe receptury

przy: NIESTRAWNOŚCICH, ODBIJANIU,
DOLEGLIWOŚCIACH ŻOŁĄDKOWO-JELITOWYCH

dla: PRAWIDŁOWEGO POZIOMu
CHOLESTEROLU I LIPIDÓW WE KRWI

suplement diety | 30 saszetek x 2,5 g = 75 g
Mieszanka ziół z rumiankiem. Rumianek pomaga w niestrawnościach,
dolegliwości żołądkowo-jelitowych, takich jak wzdęcia, odbijanie się.
Wspiera proces trawienia.

suplement diety | 30 saszetek x 2,5 g = 75 g
Mieszanka ziół z karczochem. Karczoch pomaga utrzymać normalny
poziom cholesterolu i przyczynia się do prawidłowego poziomu
lipidów we krwi.

Składniki: rumianek (20%), korzeń prawoślazu (20%), korzeń lukrecji
(16%), liść szałwii (12%), kwiat nagietka (8%), liść babki lancetowatej (8%),
koper włoski (8%), łuska gryki (8%).

Składniki: karczoch (20%), liść brzozy (20%), bez czarny (8%) , pokrzywa
(8%), krwawnik (8%), rdest ptasi (8%), koper włoski (8%), skrzyp (8%), łuska
gryki (8%), morszczyn pęcherzykowaty (4%).

Ludowe receptury

Ludowe receptury

przy: SKURCZACH, WZDĘCIACH,
NIESTRAWNOŚCIACH

przy: NAPIĘCIACH NERWOWYCH,
STRESIE, DRAŻLIWOŚCI

suplement diety | 30 saszetek x 2,5 g = 75 g
Mieszanka ziół z koprem włoskim. Koper włoski działa pomocniczo
przy skurczach, wzdęciach, wspomaga apetyt, trawienie i wydalanie.

suplement diety | 30 saszetek x 2,5 g = 75 g
Mieszanka ziół z kozłkiem lekarskim. Kozłek lekarski jest pomocny
w okresach napięcia, stresu, drażliwości. Pomaga się odprężyć.

Składniki: koper włoski (16%), anyż owoc (16%), szanta zwyczajna (12%),
kminek zwyczajny (12%), bylica estragon (12%), mięta pieprzowa (12%),
rumianek (8%), karczoch (8%), łuska gryki (4%).

Składniki: lukrecja korzeń (16%), szyszka chmielu (16%), kozłek lekarski
(16%), pierwiosnek lekarski (16%), melisa (12%), lawenda (12%), wrzos
(8%), łuska gryki(4%).

Ludowe receptury

Ludowe receptury

przy: OSŁABIENIU, ZMĘCZENIU,
BRAKU ENERGII

dla: RÓWNOWAGI ph I ZDROWIA BŁON
ŚLUZOWYCH ŻOŁĄDKA

suplement diety | 30 saszetek x 2,5 g = 75 g
Mieszanka ziół z korą cynamonowca. Cynamonowiec może być
pomocny w stanie umysłowego i fizycznego zmęczenia, pomaga
wzmocnić ciało i poczuć więcej energii.

suplement diety | 30 saszetek x 2,5 g = 75 g
Mieszanka ziół z kozieradką i lukrecją. Kozieradka pospolita pomaga
w utrzymaniu prawidłowego pH soku żołądkowego, aktywne
substancje zawarte w lukrecji pomagają w utrzymaniu prawidłowego
funkcjonowania błon śluzowych żołądka.

Składniki: kora cynamonowca (20%), czystek (16%), jeżówka (16%), czarna
porzeczka (8%), ostrokrzew paragwajski (8%), mięta (8%), łuska gryki (8%).

Składniki: kozieradka pospolita (20%), mniszek lekarski (16%), koper włoski
(16%), rumianek (16%), szałwia lekarska (12%), lukrecja (12%), łuska gryki (8%).
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eko

NOWOŚĆ
!

dla wsparcia: wydalania wody
suplement diety
30 saszetek x 2,5 g = 75 g / zioła sypkie 50 g
Mieszanka ziół z kłączem perzu. Perz jest tradycyjnie
stosowany w celu wspomagania funkcji wydalniczej
nerek.
Składniki: perz kłącze EKO (30%), jałowiec EKO
(20%), bez czarny EKO (20%), krwawnik EKO
(20%), korzeń mniszka EKO (10%).

Ludowe receptury eko
dla: zdrowego serca
suplement diety
30 saszetek x 2,5 g = 75 g / zioła sypkie 50 g
Mieszanka ziół z serdecznikiem. Serdecznik wspiera pracę serca.
Składniki: serdecznik EKO (30%), owoc głogu EKO (20%), kwiat głogu
EKO (20%), koniczyna czerwona EKO (10%), melisa EKO (10%),
pokrzywa EKO (10%).

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Ludowe receptury eko

Ludowe receptury eko

dla utrzymania: NORMALNEGO CIŚNIENIA KRWI

dla utrzymania: RÓWNOWAGI CUKRÓW WE KRWI

suplement diety
30 saszetek x 2,5 g = 75 g / zioła sypkie 50 g
Mieszanka ziół z koniczyną łąkową. Koniczyna łąkowa pomaga
normalizować ciśnienie krwi.

suplement diety
30 saszetek x 2,5 g = 75 g / zioła sypkie 50 g
Mieszanka ziół z jałowcem. Jałowiec pomaga utrzymać fizjologiczną
równowagę cukrów.

Składniki: koniczyna łąkowa EKO (30%), serdecznik EKO (25%),
czarna porzeczka liść EKO (20%), czarny bez owoc EKO (20%), oregano
EKO (5%).

Składniki: morwa biała EKO (30%), jałowiec EKO (19,5%), korzeń
mniszka lekarskiego EKO (16,25%), bez czarny kwiat EKO (13%),
krwawnik EKO (9,75%), oregano EKO (6,5%), kozieradka EKO (5%).

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Ludowe receptury eko

Ludowe receptury eko

dla utrzymania: WŁAŚCIWEGO POZIOMU
CHOLESTEROLU WE KRWI

dla utrzymania: ELASTYCZNOŚCI,
RUCHOMOŚCI STAWÓW

suplement diety
30 saszetek x 2,5 g = 75 g / zioła sypkie 50 g
Mieszanka ziół z karczochem. Karczoch pomaga utrzymać właściwy
poziom cholesterolu.

suplement diety
30 saszetek x 2,5 g = 75 g / zioła sypkie 50 g
Mieszanka ziół z pokrzywą i brzozą. Pokrzywa pomaga utrzymać elastyczne
stawy, mięśnie i ścięgna, brzoza wspiera ruchomość i elastyczność stawów.

Składniki: karczoch EKO (25%), krwawnik EKO (15%), kolendra EKO
(10%), korzeń mniszka lekarskiego EKO (10%), owoc głogu EKO (10%),
kwiat głogu EKO (10%), kłącze perzu EKO (10%), oregano EKO (5%).

Składniki: pokrzywa EKO (50%), skrzyp EKO (25%), dzika róża owoc
EKO (10%), liść brzozy EKO (5%), mięta EKO (5%), łuska gryki EKO
(5%).
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panna apteczkowa

panna apteczkowa

przy: trądzikowych
problemach i DLA ŁADNEJ SKÓRY

dla: równowagi HORMONALNEJ I
właściwego METABOLIZMU

suplement diety | 30 saszetek x 2,5 g = 75 g

suplement diety | 30 saszetek x 2,5 g = 75 g

Mieszanka ziół z bratkiem polnym. Bratek polny pomaga
pozbyć się trądziku i wspiera zdrowie skóry.

Mieszanka ziół z morszczynem i wierzbą. Morszczyn wspiera
metabolizm, wierzba pomaga utrzymać normalną produkcję
hormonów.

Składniki: bratek polny (20%), skrzyp, łopian większy, pokrzywa,
szałwia, rumianek, łuska gryki.

Składniki: morszczyn pęcherzykowaty (20%), wierzba pospolita (16%),
koper włoski, koniczyna czerwona, szałwia lekarska, kora cynamonowca,
łuska gryki.
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panna apteczkowa

panna apteczkowa

dla: wsparcia podrażnionego
gardła i strun głosowych

dla: ZDROWIA ŻYŁ
I NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

suplement diety | 30 saszetek x 2,5 g = 75 g

suplement diety | 30 saszetek x 2,5 g = 75 g

Mieszanka ziół z werbeną. Werbena działa kojąco i przynosi
ulgę w przypadku podrażnionego gardła i strun głosowych,
łechtania w gardle.

Mieszanka ziół z zielem szanty. Szanta pomaga utrzymać
zdrową ścianę naczyń krwionośnych.
Składniki: szanta zwyczajna (20%), krwawnik, bez czarny, pokrzywa,
lubczyk, oregano, łuska gryki.

Składniki: werbena (20%), prawoślaz korzeń, macierzanka tymianek,
przetacznik leśny, babka lancetowata, imbir lekarski, łuska gryki.

panna apteczkowa

panna apteczkowa

dla: OŻYWIENIA ORGANIZMU
I WZMOCNIENIA CIAŁA

dla: WSPARCIA WYDALANIA WODY
Z ORGANIZMU I KONTROLI WAGI CIAŁA

suplement diety | 30 saszetek x 2,5 g = 75 g

suplement diety | 30 saszetek x 2,5 g = 75 g

Mieszanka ziół z ostrokrzewem paragwajskim. Ostrokrzew
paragwajski pomaga wzmocnić ciało i poczuć więcej energii.

Mieszanka ziół z korzeniem perzu. Perz właściwy wspomaga
wydalanie wody przez nerki w wspiera kontrole wagi.

Składniki: ostrokrzew paragwajski (20%), cynamon, pokrzywa
zwyczajna, rozmaryn lekarski, imbir lekarski, korzeń lukrecji, łuska gryki.

Składniki: perz właściwy (20%), cynamon, bez czarny, ostrokrzew
paragwajski, karczoch zwyczajny, jałowiec pospolity, łuska gryki.
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NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

GO!

GO!

herbatka
z pokr zywą

herbatka
z dziką różą

STAW Y • M I Ę ŚNI E • ŚCI ĘG NA •
R E M INA LIZAC JA • E KO

a n T YO K S YDAC JA • OD POR NO ŚĆ •
W Z MO CNI E NI E • EKO

suplement diety | 20 saszetek x 2,5 g = 50 g

suplement diety | 20 saszetek x 2,5 g = 50 g

Mieszanka ziół z pokrzywą i skrzypem. Pokrzywa pomaga utrzymać
elastyczne stawy, mięśnie i ścięgna. Skrzyp wpiera reminalizację organizmu.

Mieszanka ziół z dziką różą, bzem czarnym i hibiscusem. Dzika róża i bez
czarny zawierają naturalnie występujące antyoksydanty, wspierają układ
odpornościowy, hibiscus wzmacnia ciało.

Składniki: pokrzywa EKO (50%), skrzyp EKO (25%), dzika róża owoc
EKO (10%), liść brzozy EKO (5%), mięta EKO (5%), łuska gryki EKO (5%).

Składniki: dzika róża owoc EKO (25%), hibiscus EKO (20%), bez czarny owoc
EKO (20 %), aronia owoc EKO (20%), rozmaryn EKO (5%), tymianek EKO
(5%), łuska gryki EKO (5%).

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

GO!

GO!

herbatka
z melisą

herbatka
z kor zeniem łopianu

R E L A K S AC J A • OD PR ĘŻE NI E •
ZD RO W Y SEN • EKO

deto ksykacj a • o c z yszcz a ni e •
rów n o wag a ph • EKO

suplement diety | 20 saszetek x 2,5 g = 50 g

suplement diety | 20 saszetek x 2,5 g = 50 g

Mieszanka ziół z melisą. Melisa przyczynia się do optymalnego
odprężenia, pomaga w relaksacji, pomaga utrzymać zdrowy sen.

Mieszanka ziół z korzeniem łopianu, liściem pokrzywy, zielem mniszka.
Korzeń łopianu, liść pokrzywy, ziele mniszka wspierają naturalny
mechanizm oczyszczania organizmu, eliminacji toksyn, mniszek wspiera
utrzymanie właściwego pH w żołądku.

Składniki: melisa EKO (50%), głóg EKO (10%), mięta EKO (10%), wrzos
ziele EKO (10%), malina liść (10% ), owies ziele EKO (5%), łuska gryki EKO
(5%).

Składniki: korzeń łopianu EKO (30%), liść pokrzywy EKO (30%), ziele
mniszka EKO (30%), mięta EKO (5%), łuska gryki EKO (5%).
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Mięta - liść
Folium menthae piperitae

Mięta - liść rwany
ręcznie
Folium menthae piperitae

Herbatka z liścia mięty pieprzowej może wpływać pomocniczo na zdrowie jelit i żołądka, a także wiatropędnie i rozkurczowo. Mięta może
być również stosowana jako pomocniczy środek relaksujący i orzeźwiający.

Pokr zywa - liść

Melisa

Urticae folium

Melissa officinalis

Napar z liścia pokrzywy może być stosowany pomocniczo
w działaniach mających na celu utrzymanie w dobrej kondycji
nerek, układu moczowego i dolnych dróg moczowych a także
w działaniach mających na celu wspomaganie wydalniczej funkcji
nerek. Pokrzywa może wywierać pozytywny wpływ na skórę, włosy
i paznokcie.

Herbatka z ziela melisy można stosować pomocniczo w stanach
napięcia nerwowego oraz bezsenności.

czystek

ostropest
plamisty

Z i ele krojone

Czystek zawiera naturalnie występujące antyoksydanty pomagające
chronić komórki przed działaniem wolnych rodników. Dzięki temu
spożywanie naparu z czystka może pomóc w działaniach mających
na celu wzmacnianie możliwości obronnych organizmu oraz
wspieranie układu immunologicznego.

M i elon y

Ostropest plamisty może przyczyniać się do obrony organizmu
przed czynnikami zewnętrznymi (walka z toksynami podczas
zatruć, profilaktyka w okresie chemioterapii, leczeniu antybiotykowym, sterydowym, nadużywaniu alkoholu), a także mieć
pozytywny wpływ na układ odpornościowy.

Produkt dostępny w sprzedaży również w saszetkach.
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zielona kawa

Posiadamy również produkt jednorodny:

Zielona kawa mielona

z łuską gryki i z i elon ą her batą

oraz

Mieszanka zmielonej kawy, zielonej herbaty, melisy i łuski gryki to doskonały
napój wydobywający z tradycyjnych roślin ekstrakty mogące mieć doskonały
wpływ na wspomaganie odchudzania i utrzymanie prawidłowej wagi ciała.

Zielona kawa ziarna
w opakowaniach 150 g

Składniki: zielona kawa, zielona herbata, melisa, łuska gryki.

herbatka

z konopi eko

herbatka

z konopi eko

z miętą

20 saszetek x 0,8 g = 16 g

20 saszetek x 0,8 g = 16 g

Ziele konopii pochodzi z upraw ekologicznych.
Zawartość THC poniżej 0,2 %.

Ziele konopii pochodzi z upraw ekologicznych.
Zawartość THC poniżej 0,2 %.
Składniki: ziele konopi (Cannabis sativa) EKO (70%), mięta
EKO (30%).

Składniki: ziele konopi (Cannabis sativa) EKO (100%).
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herbatka

herbatka

z konopi eko

z konopi eko

20 saszetek x 0,8 g = 16 g

20 saszetek x 0,8 g = 16 g

Ziele konopii pochodzi z upraw ekologicznych.
Zawartość THC poniżej 0,2 %.

Ziele konopii pochodzi z upraw ekologicznych.
Zawartość THC poniżej 0,2 %.

Składniki: ziele konopi (Cannabis sativa) EKO (70%), łuska gryki
EKO (30%).

Składniki: ziele konopi (Cannabis sativa) EKO (70%), melisa
EKO (30%).

herbatka

herbatka

z łuską gryki

z melisą

z konopi eko

z konopi eko

z pokr zywą

z czystkiem

20 saszetek x 0,8 g = 16 g

20 saszetek x 0,8 g = 16 g

Ziele konopii pochodzi z upraw ekologicznych.
Zawartość THC poniżej 0,2 %.

Ziele konopii pochodzi z upraw ekologicznych.
Zawartość THC poniżej 0,2 %.

Składniki: ziele konopi (Cannabis sativa) EKO (70%), pokrzywa
EKO (30%).

Składniki: ziele konopi (Cannabis sativa) EKO (70%), czystek (30%).
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Natura

POKRZYWA INDYJSKA

w kapsułce...

suplement diety | 60 kapsułek x 300 mg
Kadzidłowiec indyjski wspiera aparat ruchu - może pomóc w produkcji
kolagenu, co może korzystnie wpłynąć na kości, mięśnie szkieletowe i stawy.
Pomaga utrzymać właściwy poziom cholesterolu we krwi, wspomaga pracę
serca i płuc. Wspiera także zdrowie przewodu pokarmowego oraz przyczynia
się do zachowania sprawności seksualnej.

Składniki kapsułki: ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego (boswelia serrata
acids PE 60%) 560 mg, otoczka kapsułki (żelatyna).

BABKA PŁESZNIK

pachnotka zwycza jna

suplement diety | 60 kapsułek x 600 mg

suplement diety | 60 kapsułek x 600 mg

Zmielone nasiona babki płesznik mogą wywierać pozytywny
wpływ na jelita, zwłaszcza w przypadku sporadycznych zaparć,
a także w warunkach gdy których pożądane są: miękki stolec i łatwe
wypróżnianie (okresowe unieruchomienie, hemoroidy, etc.).

Pachnotka zwyczajna wpływa kojąco na drogi oddechowe, ułatwia
oddychanie, wspiera produkcję cytokin i swoistych przeciwciał,
wspiera równowagę psychiczną, pomaga stymulować aktywność
intelektualną i zdolność koncentracj.

Składniki kapsułki: nasiona babki płesznik 600 mg , otoczka kapsułki
(żelatyna).

Składniki kapsułki: pachnotka ekstrakt z liścia ( flawonoidy 3%) 600 mg,
otoczka kapsułki(żelatyna).

ostropest plamist y

ZIELONY JĘCZMIEŃ

suplement diety | 60 kapsułek x 400 mg

suplement diety | 60 kapsułek x 220 mg

Ostropest plamisty może wspierać zdrowie wątroby i przyczyniać się do jej
ochrony, a także wpływać na prawidłową produkcję żółci. Ostropest może
dodatkowo wspierać trawienie, a także wspomagać kuracje oczyszczające.

Mielony jęczmień może wpływać pomocniczo na działania mające na
celu: ochronę DNA, białek i lipidów przed uszkodzeniem oksydacyjnym,
zapewnienie zdrowia wątroby i pęcherzyka żółciowego.

Składniki kapsułki: nasiona ostropestu plamistego 400 mg , otoczka
kapsułki (żelatyna).

Składniki kapsułki: młody zielony jęczmień 220 mg , otoczka kapsułki
(żelatyna).
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kadzidłowiec indyjski

liść damiana

suplement diety | 60 kapsułek x 560 mg

suplement diety | 60 kapsułek x 560 mg

Kadzidłowiec może odgrywać korzystną rolę w układzie mięśniowoszkieletowym, kościach i stawach i może być pomocny w zwiększaniu
wysiłku kości, stawów i mięśni. Pomaga utrzymać właściwy poziom
cholesterolu we krwi, wspomaga zdrowie serca oraz płuc.

Liść damiana wspiera kondycję psychiczną w warunkach stresu i napięcia
nerwowego, wpływa korzystnie na aktywność seksualną Wspiera procesy
metaboliczne w mózgu, przyczyniając się do optymalnej aktywności
umysłowej i poznawczej. Pomaga w utrzymaniu prawidłowego stężenia
glukozy we krwi, przyczynia się do kontroli masy ciała przez regulację
perystaltyki żołądka.

Składniki kapsułki: ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego (boswelia serrata
acids PE 60%) 560 mg, otoczka kapsułki (żelatyna).

PIPERINUM PLUS

Składniki kapsułki: ekstrakt z liścia Damiana PE 4:1 560 mg, otoczka
kapsułki (żelatyna).

PARAZITUM PLUS

suplement diety | 60 kapsułek x 210 mg

suplement diety | 60 kapsułek x 680 mg

Pieprz czarny przyczynia się do działań mających na celu kontrolę wagi.
Pomaga w trawieniu toksyn oraz reguluje i wspomaga funkcje trawienne.

Melonowiec właściwy przyczynia się do działań mających na celu usunięcie
pasożytów jelitowych. Pieprz czarny pomaga w trawieniu toksyn i działa
przeciwpasożytniczo. Migdałecznik chebułkowiec pomaga utrzymać układ
trawienny wolny od pasożytów, czosnek może przyczynić się do obrony
przed szkodliwymi mikroorganizmami (bakterie, grzyby), orzech pomaga
chronić organizm przed czynnikami zewnętrznymi.

Składniki kapsułki: młody zielony jęczmień 190 mg , ekstrakt z czarnego
pieprzu (piperine 95%) 20 mg , otoczka kapsułki (żelatyna).

Składniki kapsułki: melonowiec właściwy 180 mg , migdałecznik
chebułkowiec 180 mg , orzech włoski 100 mg , czosnek 50 mg , pieprz
czarny 50 mg , otoczka kapsułki (żelatyna).
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NA CAŁY DZIEŃ!

ENERGIA
Czarna herbata z owocem guarany,
kwiatem maku polnego i łuską gryki

ODŚWIEŻENIE
Zielona herbata z owocem rokitnika,
kwiatem bratka polnego i łuską gryki

RELAKS
Czerwona herbata z owocem bzu
czarnego, kwiatem wrzosu i łuską gryki
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Seria DLA ODWAŻNYCH
babeczek i facetów

Biała herbata
z kokosem,
kardamonem
i łuską gryki

Biała herbata
z pigwą, kwiatem
muszkatołowym
i łuską gryki

Czarna herbata
z czarną porzeczką,
cynamonem
i łuską gryki

Czarna herbata
z pomarańczą,
goździkiem
i łuską gryki

Zielona herbata
z miodem, imbirem
i łuską gryki

Zielona herbata
z cytryną, pieprzem
i łuską gryki

Czerwona herbata
z żurawiną, anyżem
i łuską gryki

Czerwona herbata
z wiśnią, chili
i łuską gryki
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MIR-LEK
Lipowa 3, 42-421 Rudniki
tel.: +48 32 264 94 90, fax +48 32 264 94 92
biuro@mir-lek.pl

www.mir-lek.pl
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