
Čierne čaje

00473 Írský krém 3-4 min. 3-4g/0,25l 100°C 1,80 €
45,50 Kč

Jemnosť Irish creamu očarí aj Vás. 
Zloženie: Čierny čaj s kúskami čokolády, aróma. 50g

00472 Čaj pre Teba 3-4 min. 3-4g/0,25l 100°C 1,80 €
45,50 Kč

Svieža mäta a chuť citrónu Vás očarí v každom čase. 
Zloženie: Čierny čaj, citrónová tráva, mäta, nechtík, aróma. 50g

00165 Ceylon OP 3-4 min. 3-4g/0,25l 100°C 1,40 €
35,40 Kč

Typicky drôtený čaj UVA - oblasti s jemnou arómou. 
Zloženie: Typicky drôtený čaj UVA - oblasti s jemnou arómou. 50g

00173 Earl grey 3-4 min. 3-4g/0,25l 100°C 1,85 €
46,80 Kč

Vydarená zmes čierneho čaju s bergamotovým olejom.
Zloženie: Čierny čaj , aróma. 50g

Kód Názov Cena

Pravý čaj sa vyrába z listov rastliny Cammelia sinensis, čiže čajovníka čínskeho. Pochádza z 
Číny, ale pestuje sa aj v Indii, Nepále, Turecku, v Afrike, Malajzii, Gruzínsku... Chemické zloženie čaju: 
čaj obsahuje takmer 130 chemických látok, z ktorých najvýznamnejšie sú triesloviny, katechíny, 
polyfény a ich zlúčeniny, ktoré sa vyznačujú vysokou biologickou aktivitou. Čaj prevyšuje svojim 
účinkom všetky známe lieky pre posilnenie činnosti kapilár. Čajové triesloviny blahodárne 
ovplyvňujú aj tráviaci trakt. Dodávajú čaju trpkú príchuť. 

Pre prípravu dobrého čaju neexistuje univerzálny návod, presne popisujúci čo, kam a kedy 
nasypať, naliať alebo kedy precediť. Presná miera je vždy záležitosťou toho, kto čaj pripravuje, záleží 
na vkuse a nálade, a tiež na pripravovanom čaji a príležitosti. Všetky naše návody na prípravu slúžia 
ako odporúčanie, ako čaj nepokaziť

Vo všeobecnosti sa čierny čaj pripravuje nasledovne: 1 čajová lyžička(4g) čaju zalejeme 2,5 
dcl vriacej vody a necháme lúhovať 3 – 4 min.

Írský krém Čaj pre Teba Ceylon OP Earl grey



Kód Názov Cena

00477 English breakfast tea 3-4 min. 3-4g/0,25l 100°C 1,50 €
37,90 Kč

Zmes ceylonských čajov, pri ktorej budete myslieť na pitie čaju v Londýne. 
Má silne povzbudzujúci účinok. 
Zloženie: Zmes vysoko aromatických Ceylonských čajov. 50g

00471 Cherry 3-4 min. 3-4g/0,25l 100°C 1,80 €
45,50 Kč

V tomto čaji je odzrkadlená romantická chuť čerešní. 
Zloženie: Čierny čaj, čerešňa , aróma. 50g

00161 Tibetský čaj 3-4 min. 3-4g/0,25l 100°C 2,20 €
55,60 Kč

Chuť tohto čaju je plná a jemná, v chuti sú cítiť horské trávy. Tento čaj má 
vynikajúce ozdravujúce účinky, spaľuje tuky a pomáha vylučovať toxíny a 
radionuklidy.
Zloženie: Listy čierneho Tibetského čaju. 

50g

00389 Anjel nádeje 3-4 min. 3-4g/0,25l 100°C 3,00 €
75,90 Kč

Čierny čaj ochutený v darčekovom balení.
Zloženie: Čierny čaj, pomarančová kôra, strúhaný kokos, kúsky mandlí, 
arašidy, kvety ruže, prírodná aróma.

50g

English breakfast tea Cherry Tibetský čaj



Zelené čaje

00074 Tuarég 2-3 min. 3-4g/0,2l 80°C 1,40 €
35,40 Kč

Osviežujúci nápoj starých tuarégov. 
Zloženie: Zelený čaj Gunpowder, marocká mäta. 50g

00038 China jazmín 2-3 min. 3-4g/0,2l 80°C 2,20 €
55,60 Kč

Originálny čínsky zelený čaj s jazmínovým kvetom. 
Zloženie: Čínsky zelený čaj s jazmínovými kvetmi. 50g

00051 Japan bancha 2-3 min. 3-4g/0,2l 80°C 2,80 €
70,80 Kč

Kvalita a vzhľad tohto čaju sú veľmi podobné čínskej Senchi. Lístky sú však 
trochu väčšie a farba je tmavozelená. 50g

00058 Bambus 2-3 min. 3-4g/0,2l 80°C 2,35 €
59,40 Kč

Podmanivá kombinácia zelených čajov s bambusovými výhonkami. 
Zloženie: Zelený čaj Bio China Sencha, Japan Bancha, Japan Genmaincha, 
kúsky zázvoru, kardamón, ananás, papája, kokosové plátky, mango, púčiky 
ruže, ružové lupienky, bambusové výhonky, aróma.

50g

00048 8 pokladov Shaolinu 2-3 min. 3-4g/0,2l 80°C 3,25 €
82,20 Kč

Tajomné komnaty Shaolinu skrývajú aj tento vzácny zelený čaj. 
Zloženie: zelený čaj Sencha, Gunpowder, mini tuo tea, Chung Mee, Pai Mu 
Tan, Lung Ching, Snow bud, Pi Lo Chun, kúsky ananásu, kúsky jahôd, kvety 
slnečnice, aróma.

50g

Kód Názov Cena

Liečivé účinky čaju sa pripisujú hlavne zelenému čaju, pri jeho spracovaní sa čajové lístky 
nefermentujú, len sa rýchlo po zbere sušia. Zelený čaj má priaznivé účinky v boji proti infarktu, mŕtvici 
a trombóze. Prítomnosť selénu v čaji vytvára v tele prirodzenú ochranu proti rakovine. Tiež je 
účinným prostriedkom proti únave. Napomáha liečiť cukrovku. Vyznačuje sa trpkou chuťou a vôňou 
pripomínajúcou vôňu sena. Oddávna je považovaný za nápoj života. 

Príprava : Prevarenou vodou, vychladnutou na cca 60-80°C zaliať 1 čajovú lyžičku (3-4g) 
čaju na 0,2l, lúhovať 2-3 min.

Tuarég China jazmín Japan bancha Bambus 8 pokladov Shaolinu



Kód Názov Cena

00050 Malý Budha 2-3 min. 3-4g/0,2l 80°C 1,99 €
50,30 Kč

Kúsky ananásu a papáje v zelenom čaji podčiarknuté farebným korením. 
Zloženie: zelený čaj, kúsky ananásu, papáje, sladké drievko, farebné korenie, 
kvety harmančeka rímskeho, aróma. 50g

00055 Green kombucha 2-3 min. 3-4g/0,2l 80°C 2,90 €
73,30 Kč

Kombucha je čajová huba zvyšujúca imunitu organizmu, má výdatnú 
energetickú hodnotu pre organizmus, pôsobí ako prevencia proti rakovine. 
Zloženie: Zelený čaj, kúsky citrónu, Kombucha, prírodné arómy. 50g

00059 Jahody v šampanskom 2-3 min. 3-4g/0,2l 80°C 2,85 €
72,10 Kč

Dobrá nálada, šampanské, jahody - to nemôže chýbať u Vás doma!
Zloženie: zelený čaj Sencha, kúsky karotky, ananásové kúsky, jahody, 
slnečnicové a kukuricové kvety, aróma. 50g

00075 2+1 pre vitalitu 2-3 min. 3-4g/0,2l 80°C 2,40 €
60,70 Kč

Vitality nikdy nie je dosť!
Zloženie: Zelený čaj, zelený rooibos, žen-šen, kúsky citróna, papája, kvet 
jasmínu, pomarančová kôra, aróma. 50g

00040 Chun Mee 2-3 min. 3-4g/0,2l 80°C 1,80 €
45,50 Kč

Jeden z najznámejších druhov zeleného čaju pochádzajúceho z Číny. 
Zloženie: Jemne trpký zelený čaj z provincie Chun Mee. 50g

00039 Gunpowder temple of heaven 2-3 min. 3-4g/0,2l 80°C 1,80 €
45,50 Kč

Veľmi povzbudivý zelený čaj. 
Zloženie: Čajové lístky zvinuté do guľôčok strelného prachu. 50g

Green kombucha 2+1 pre vitalituJahody 
v šampanskom

Malý Budha Chun Mee
Gunpowder 

temple of heaven



Kód Názov Cena

00070 Dračia studňa Lung Ching XI HU 2-3 min. 3-4g/0,2l 80°C 3,70 €
93,60 Kč

Patrí k jarným čajom, má ploské lístky a výraznú vôňu. 
Zloženie: Zelený čaj s dlhými plochými lístkami. 50g

00063 White king jazmín 2-3 min. 3-4g/0,2l 80°C 3,60 €
91,00 Kč

Kvalitný zelený čaj s hustými chĺpkami, suší sa v prítomnosti jazmínových 
kvetov a nasáva ich charakteristickú vôňu a chuť. Sušené jazmínové kvety 
ešte jeho kvalitu zvyšujú.

50g

00052 Sila žen-šenu 2-3 min. 3-4g/0,2l 80°C 2,10 €
53,10 Kč

D Povzbudivý čaj s chuťou červeného pomaranča.
Zloženie: zelený čaj, sušené kvety safloru, prášok z liečivej rastliny žen-šen, 
prírodná aróma.

50g

00169 Green aloe vera 2-3 min. 3-4g/0,2l 80°C 2,90 €
73,30 Kč

Vynikajúca chuť aromatizovaného zeleného čaju  plného vitamínov s 
množstvom kúskov aloe vera a kiwi.
Zloženie: Zelený čaj, kúsky aloe vera, kiwi, múčka aloe vera, identická aróma.

50g

00391 Anjel odpustenia 3-4 min. 3-4g/0,2l 80°C 3,00 €
75,90 Kč

Zelený čaj ochutený. 
Zloženie: zelený čaj, pomarančová kôra, strúhaný kokos, kúsky mandlí, 
škorica, kvety ruže, aróma.

50g

Green aloe vera
Dračia studňa 

Lung Ching XI HU



Pu - erh čaje

00166 Pu-Erh Božská Eva 2-5 min. 3-4g/0,25l 100°C 1,95 €
49,30 Kč

Čierny aromatizovaný čaj, dodáva energiu a predlžuje život. 
Zloženie: Pu-Erh, citrónová kôra, pomarančová kôra, voňavková tráva, 
aróma.

50g

00162 Pu-Erh Lesné plody 2-5 min.. 3-4g/0,25l 100°C 1,99 €
50,30 Kč

Lesné plody s tradičným pu-erhom. 
Zloženie: Pu-erh, rooibos, malina, ostružina, list ostružiny, čučoriedka, 
brusnica, aróma.

50g

00164 Pu-Erh Sicília 2-5 min. 3-4g/0,25l 100°C 1,99 €
50,30 Kč

Osviežujúca chuť pu-erhu. 
Zloženie: Pu-erh tea, pomarančová kôra, kúsky citróna, aróma.

50g

00163 Pu-Erh 2-5 min. 3-4g/0,25l 100°C 1,90 €
48,00 Kč

Čierny čaj z oblasti Yunnan, zemitá chuť, výrazne silná aróma.
Zloženie: Čierny čaj z oblasti Yunnan, zemitá chuť, výrazne silná aróma.

50g

00120 Orange Oolong 2-5 min. 3-4g/0,25l 100°C 3,00 €
75,90 Kč

Polofermentovaný čaj s pomarančovou príchuťou.
Zloženie: Polofermentovaný čaj, kúsky pomaranča, kvet pomaranča, aróma.

50g

Kód Názov Cena

V Číne dávno známy a v Európe si získava čoraz väčšiu pozornosť. Listom tohto druhu čaju 
sa pripisujú takmer zázračné liečebné schopnosti. Nielen lieči, ale aj dodáva energiu a predlžuje život. 
Pôsobí na tráviace aj dýchacie ústrojenstvo,  je výborným bojovníkom s nadváhou, posilňuje 
imunitný systém, prečisťuje organizmus a má tiež protirakovinotvorné účinky, vďaka vysokému 
obsahu EGCG a kyseliny galovej. Pu-erh má tiež vynikajúci vplyv na psychiku a pôsobí proti stresu a 
depresiám. Obklady z tohto čaju pôsobia omladzujúco. Obsahuje množstvo minerálov, ako zinok, 
železo, horčík, vápnik, množstvo stopových prvkov, hlavne selén, zinok a mangán . Vzhľadom na veľmi 
nízky obsah tanínu, je možné ho piť počas celého dňa. Nálev má tmavo-hnedú farbu so zemitou až 
dymovou chuťou. Najlepší je neosladený.

Príprava: 1 čajová lyžička (3 – 4g ) čaju na 2,5dcl vriacej vody, lúhovať 2 – 5 min. Denne sa 
odporúča vypiť v priemere 3 šálky čaju pu-erh, aby sa prejavili všetky jeho pozitívne účinky.

Pu-Erh Božská Eva Pu-Erh Lesné plody Pu-Erh Sicília Pu-Erh



Biele čaje

00047 Biele perly Fujianu 3-5 min. 2-3g/0,25l 80°C 3,90 €
98,60 Kč

Klasický biely čaj produkovaný v juhovýchodnej pobrežnej provincii Fujian. 
Zloženie: China Pai Mu Tan, zelené čaje China Fog tea,China sencha, China 
jazmín, lupienky ruže, kúsky višní, kvety jazmínu, pomaranča a slnečnice. 50g

00042 Pai Mu Tan Ružový čas 3-5 min. 2-3g/0,25l 80°C 3,90 €
98,60 Kč

Kvalitný biely čaj obohatený ružovými lupeňmi. 
Zloženie: Biely čaj Pai Mu Tan, lupienky ruže, kvety nevädze, aróma. 50g

00065 Shou Mee 3-5 min. 2-3g/0,25l 80°C 3,20 €
80,90 Kč

"Obočie dlhého veku", pravý čínsky čaj. 
Zloženie: spracovaný tmavší nezrolovaný list, lístky stredne veľké, skôr tenšie. 50g

Kód Názov Cena

Biely čaj  je pomerne vzácny, vzhľadom na fakt, že na jeho výrobu sa používajú iba biele 
čajové výhonky, ktoré sa na začiatku jari ručne zbierajú a nechávajú sa sušiť len na slnku, nerolujú sa a 
ani nelisujú. Biely čaj poskytuje účinnú ochranu proti voľným radikálom vznikajúcim v organizme a 
tým spomaľujú starnutie buniek. Nálev bieleho čaju je veľmi svetlý a chuť a vôňa neopakovateľne 
jemná a aromatická.

Príprava : 2 – 3g  zaliať prevarenou , vychladnutou vodou na 80°C, lúhovať 3 – 5 min.

Biele perly Fujianu
Pai Mu Tan 
Ružový čas

Shou Mee



Ovocné čaje

00150 Čaj šťastia II. 8-10 min. 4-5g/0,25l 100°C 2,00 €
50,60 Kč

Ak nemáte svoj deň, tento čaj je pre vás správna voľba. 
Zloženie: ibištek, hrozienka, baza, malina, čierna ríbezľa, karamelové kocky, 
prasiatka a štvorlístky z izomaltu.

50g

00152 Orientálna noc 8-10 min. 4-5g/0,25l 100°C 2,00 €
50,60 Kč

Svojou vôňou aj chuťou Vám dokáže navodiť atmosféru Orientu.
Zloženie: Kúsky jablka, nasekané figy, prírodný citrín, vitamín C, nasekané 
datle, aróma.

50g

00019 Kaktus hruška 8-10 min. 4-5g/0,25l 100°C 2,10 €
53,10 Kč

Čaj plný chuti sladkých hrušiek s jemnou kyslosťou.
Zloženie: Kúsky hrušiek, melónové kúsky, púčiky ružovej ruže, kúsky kiwi, 
ružové lupienky, prírodný citrín, vitamín C, aróma.

50g

00170 Fruit aloe vera 8-10 min. 4-5g/0,25l 100°C 2,80 €
70,80 Kč

D Využite aj Vy hodnoty poskytované Aloe vera.
Zloženie: Kúsky jablka, kúsky červenej repy, aloe vera, kiwi, múčka aloe vera, 
prírodná citrónová kyselina, vitamín C, aróma.

50g

00017 Zimná rozprávka 8-10 min. 4-5g/0,25l 100°C 1,70 €
43,00 Kč

Pri pití tejto ovocnej zmesi sa budete cítiť ako v rozprávke.
Zloženie: Ibištek, jablko, šípky, pomarančová kôra, kardamón, kvet ruže, 
slamihy piesočnej, klinček, aróma.

50g

Kód Názov Cena

Osviežujúce a zdraviu prospešné čaje, ktoré neobsahujú teín, kofeín, ani žiadne iné 
povzbudzujúce látky, je ich možné piť bez obmedzenia. Ideálne hasia smäd a výborne osviežujú. 
Neobsahujú žiaden cukor ani kalórie. Obsahujú vitamín C a jednotlivé vylúhované komponenty je 
možne zjesť, nakoľko je to sušené ovocie. Ovocný čaj zalievame vriacou vodou a nechávame lúhovať 
8-10 minút.

Príprava: Väčšinou stačí jedna čajová lyžička na 0,2l vriacej vody, ale toto je možné upraviť 
podľa chuti. Lúhovanie ovocného čaju by malo trvať 8 – 10 min.

Čaj šťastia II. Orientálna noc Kaktus hruška Fruit aloe vera Zimná rozprávka



00092 Hrušková záhrada 8-10 min. 4-5g/0,25l 100°C 1,90 €
49,10 Kč

Ovocný čaj plný chuti sladkých hrušiek.
Zloženie: Kúsky hrušiek, prírodný citrín, vitamín , aróma. 50g

00028 Proti prechladnutiu II 8-10 min. 4-5g/0,25l 100°C 2,00 €
50,60 Kč

Výborná zmes pri prvých príznakoch prechladnutia.
Zloženie: Jablko, šípky, ibištek, pepermint, ostružina, červené ríbezle, jahody, 
červená repa, marocká mäta, maliny, ostružinové listy, ružové lupienky, aróma.

50g

00002 Jahodový popcorn 8-10 min. 4-5g/0,25l 100°C 2,50 €
63,20 Kč

Ovocný coctail s jahodami a úžasnou kombináciou sladkého popcornu.
Zloženie: Kúsky jablka, papáje, hrozienok, červenej repy, jahôd, sladkého 
popcornu.

50g

00026 Zrkadlo šťastia 8-10 min. 4-5g/0,25l 100°C 1,99 €
50,30 Kč

Ovocná aromatizovaná zmes vyvolávajúca pocit šťastia.
Zloženie : Ibištek, jablko, šípky, červená ríbezľa, kvet slezu a ruže, pomarančová 
kôra, aróma.

50g

00004 Ohnivý grep 8-10 min. 4-5g/0,25l 100°C 2,00 €
50,60 Kč

Grepová chuť s kúskami zázvoru.
Zloženie: kúsky jablka, citrónová tráva, červené korenie, kúsky zázvoru, 
červená repa, kvet slnečnice, aróma.

50g

00016 Paradiso 8-10 min. 4-5g/0,25l 100°C 2,50 €
63,20 Kč

D Kúsok ovocného raja u Vás doma.
Zloženie: Kúsky jablka, hrozienka, mrkvové kúsky, červená repa, ostružina, 
čierne ríbezle, jahodové kúsky, aróma.

50g

Kód Názov Cena

Hrušková záhrada

Proti prechladnutiu II

Jahodový popcorn

Zrkadlo šťastia

Ohnivý grep

Paradiso



00006 Lesná jahoda 8-10 min. 4-5g/0,25l 100°C 1,90 €
48,00 Kč

Aromatizovaný ovocný čaj s príchuťou lesných jahôd.
Zloženie: Ibištek, jablko, šípky, pomarančová kôra, kúsky jahody, listy ostružiny, 
hrozienka, baza čierna, aróma.

50g

00030 Čerešňový sad 8-10 min. 4-5g/0,25l 100°C 1,99 €
50,30 Kč

Prechádzka čerešňovým sadom vždy poteší.
Zloženie: Ibištek, hrozienka zlaté, banánové plátky, kúsky papáje, čerešne, 
aróma.

50g

00010 Babičkina záhrada 8-10 min. 4-5g/0,25l 100°C 1,99 €
50,30 Kč

Vynikajúci aromatizovaný čaj "ovocie z babičkinej záhrady".
Zloženie: Ibištek, čierna baza, hrozienka, jablko, ostružina, čierna jarabina, 
červená repa, jahoda, list ostružiny, červená ríbezľa, aróma.

50g

00119 Polar fruit 8-10 min. 4-5g/0,3l 100°C 1,80 €
45,50 Kč

Osviežujúci ovocný čaj.
Zloženie: Jablko, ananás, šípky, topolovka, jahoda, ibištek, repa, baza, aróma.
Po ochladení šokom, dostane čaj nezameniteľnú osviežujúcu chuť.

50g

00120 Miami ice 8-10 min. 4-5g/0,3l 100°C 1,80 €
45,50 Kč

Osviežujúci ovocný čaj.
Zloženie: Čierna baza, čierna ríbezľa, ibištek, jablkové kúsky, papája, šípky, 
hrozienka, čučoriedky, jahody, kvet slnečnice, aróma.
Po ochladení šokom, dostane čaj nezameniteľnú osviežujúcu chuť.

50g

00118 Anjel radosti 8-10 min. 4-5g/0,25l 100°C 2,90 €
73,30 Kč

Ovocný čaj v darčekovom balení.
Zloženie: Jablko, rooibos, čakanka, kúsky ananásu, papáje, škorica, zázvor, 
lupienky kokosu, mandle, kardamón, červené korenie, lieskové oriešky, 
arašidy, kvety nevädze, aróma.

50g

Kód Názov Cena

Lesná jahoda Babičkina záhrada Polar fruit Miami ice



10121 Ovocný Tuareg 5-10 min. 3-4g/0,25l 100°C 2,30 €
58,20 Kč

Zloženie : šípky, ibištek, kúsky jabĺk, pomarančová a citrónová kôra, listy mäty, 
kvety nechtíka a slezu, kúsky kiwi, pomaranča, čierna ríbezľa, ananás, čerešňa, 
rum aróma.

50g

Kód Názov Cena



Čaje rooibos

00078 Pralinky v šampanskom 2,5-3 min. 3-4g/0,25l 100°C 2,80 €
70,80 Kč

D Jemné čokoládové minipralinky kombinované s jahodami a šampanským. 
Zloženie: Rooibos, čokoládové minipralinky, Honeybush, mandle, ružové 
lupienky, jahodové kúsky, aróma.

50g

04111 Zimný slnovrat 2,5-3 min. 3-4g/0,25l 100°C 2,25 €
56,90 Kč

Tento čaj-nečaj dokáže navodiť atmosféru vianoc.
Zloženie: Rooibos, kokosové plátky, zázvor, škorica, jablko, kardamón, 
farebné korenie, mandle, aróma.

50g

00056 Royal kombucha 2,5-3 min. 3-4g/0,25l 100°C 2,35 €
59,40 Kč

D Kombinácia rooibos čaju a čajovej huby.
Zloženie: Rooibos čaj, kúsky citrónu, kombucha, aróma. 50g

00154 Rooibos Mountain 2,5-3 min. 3-4g/0,25l 100°C 1,50 €
37,90 Kč

Čistý rooibos z Južnej Afriky, neobsahujúci teín.
Zloženie: Juhoafrická rastlina neobsahujúca teín, s vysokým obsahom 
minerálov.

50g

Kód Názov Cena

Rooibos - červený ker. Nazývaný čaj-nečaj, je charakteristický sýtou hnedo hrdzavou 
farbou. Neobsahuje kofeín, ale i napriek tomu má povzbudzujúce účinky na organizmus. Uvádzame 
nasledujúce porovnania: čierny čaj obsahuje v 0,15l 20 až 110mg kofeínu, zelený čaj 8 až 35 mg, káva 
60 až 180mg (v závislosti od druhu). Rooibos obsahuje v 0,2l nápoja pripraveného z 3g čaju 0,07 mg 
železa a medi, 7,12mg draslíka, 6,16mg sodíka, 1,57mg horčíka, 0,22mg fluóru a 0,04mg mangánu a 
zinku. Kyslosť nápoja je 5,3 pH a obsah tanínu 6%. Má priaznivé účinky na pleť. Výborne vplýva na 
pečeň, znižuje hladinu cukru v krvi, pomáha pri zápche. Flavonoidy obsiahnuté v rooibose pôsobia 
ako antioxidant. Rovnako dobre ako chutí čistý, chutí aj po pridaní mlieka, či smotany.

Odporúča sa denne vypiť 6 až 8 šálok. Rooibos ocenia i Vaše vlasy, a to v kombinácii s 
kamilkami. Z oboch zmesí zoberte 2 pol. lyžice a zalejte ich štvrť litrom vriacej vody, pridajte šťavu z 
citróna a po 20 minútach si v tomto čajovom zázraku opláchnite šampónom umyté vlasy. Čajový 
kondicionér už nevyplachujte.

Príprava: 3-4g (čajová lyžička) na 0,25l vriacej vody, lúhovať 2,5-3 min.  Rooibos môžete bez 
obáv zohrievať, na rozdiel od čierneho čaju nestráca ani potom svoju chuť a vôňu.

Pralinky v šampanskom Zimný slnovrat Royal kombucha Rooibos Mountain



04132 Lotta Karotta 2,5-3 min. 3-4g/0,25l 100°C 1,99 €
50,30 Kč

Zelený rooibos so sviežou chuťou pomaranča a karotky s jemným dotykom 
medovky. 
Zloženie: Zelený rooibos, rooibos Massai, medovka, citrónová kôra, kúsky 
mrkvy, plátky pomaranča, aróma.

50g

00635 Sladké chudnutie 2,5-3 min. 3-4g/0,25l 100°C 1,99 €
50,30 Kč

Chudnutie nemusí byť až také nepríjemné – skúste náš recept!
Zloženie: Rooibos, kúsky figy s ryžovou múčkou, hrozienka, ďatlové vločky, 
figové vločky, škorica, drvený kokos, vanilkové kúsky, ďumbier, čierne 
korenie, prírodná aróma.

50g

00090 Levia cesta 2,5-3 min. 3-4g/0,25l 100°C 1,80 €
45,50 Kč

Energiu dobíjajúci čaj pre ťažké dni.
Zloženie: Rooibos čaj, pomarančová kôra, multivitamínový granulát, 
jahodové kúsky, aróma.

50g

00156 Vitamínová bomba II. 2,5-3 min. 3-4g/0,25l 100°C 1,80 €
45,50 Kč

Na vitamín C bohatý rakytníkový plod harmonizuje s pomarančovou 
chuťou rooibosu.
Zloženie: Rooibos, bobule rakytníka, citrónová kôra, kvet nechtíka, aróma.

50g

00168 Rooibos Aloe vera 2,5-3 min. 3-4g/0,25l 100°C 2,85 €
72,10 Kč

Osviežujúca chuť čaju rooibos s pridaním bylín a kúskov ovocia.
Zloženie: Rooibos, kúsky aloe vera, ananásu, citrónová tráva, mentol, papája, 
kvet slnečnice, nevädze, múčka aloe vera, aróma.

50g

00083 Prázdninový čas 2,5-3 min. 3-4g/0,25l 100°C 1,80 €
45,50 Kč

V šálke tohto čaju nájdete nezabudnuteľné zážitky prázdnin.
Zloženie: Rooibos, citrónová tráva, marhuľa, jablko, aróma.

50g

Kód Názov Cena

Sladké chudnutie Levia cesta Vitamínová 
bomba II.

Rooibos Aloe vera Prázdninový čas



00088 Citrón - zázvor 2,5-3 min. 3-4g/0,25l 100°C 1,70 €
43,00 Kč

Osviežujúci zážitok s jemnou ostrosťou zázvoru. 
Zloženie: Rooibos, zázvor, citrónová tráva, citrónová kôra, aróma. 50g

00155 Jahodový coctail 2,5-3 min. 3-4g/0,25l 100°C 1,70 €
43,00 Kč

Aróma jemných jahôd a krémovej smotany robia tento rooibos chutným 
ako pre chladné, tak i horúce dni.
Zloženie: Rooibos, kúsky jahôd, biela čokoláda, aróma.

50g

00079 Škoricový perník 2,5-3 min. 3-4g/0,25l 100°C 1,90 €
48,00 Kč

Potešte sa chuťou perníka v spojení s rooibosom.
Zloženie: Rooibos, škorica, badián, kakaová kôra, citrónová kôra, klinček, 
nechtíkový kvet, sladké drievko, aróma.

50g

00123 Anjel lásky 2,5-3 min. 3-4g/0,25l 100°C 2,90 €
73,30 Kč

Bylinný rooibos ochutený.
Zloženie: rooibos, kakaové kúsky, zázvor, škorica, čakanka, jačmenný slad, 
ovocný kardamón, čierne korenie, aróma.

50g

4006198 Rooibos Mirabelle 5 min. 10g/0,5l 100°C 1,90 €
48,00 Kč

Osviežte sa ľadovým čajom rooibos. Vynikajúci tiež ako teplý čaj.
Zloženie: rooibos, zázvorové kúsky, pomarančová kôra, kúsky jablka a mrkvy, 
kandizovaná papája a ananás, slivky mirabelky, červená ríbezľa, slnečnicové 
kvety, aróma.
Príprava ľadového čaju: naplniť pohár do 2/3 ľadom a preliať hotovým čajom. 
Čaj dostane nezameniteľný a osviežujúci charakter.

50g

Kód Názov Cena

Citrón - zázvor Jahodový coctail Škoricový perník



Honeybush čaje

00085 Honeybush Pokojný spánok 5 min. 3-4g/0,3l 100°C 1,70 €
43,00 Kč

Čaj vhodný na večerné pitie. 
Zloženie: Honeybush, rooibos, mäta, rumanček kamilkový, fenikel, citrónová 
tráva, medovka, šalvia, levanduľa, aróma.

50g

00080 Honeybush Sweet cherry 5 min. 3-4g/0,3l 100°C 1,80 €
45,50 Kč

Sladká čerešňa s marcipánom.
Zloženie: Honeybush, čerešne, aróma. 50g

00158 Honeybush Medová chvíľka 5 min. 3-4g/0,3l 100°C 2,10 €
53,10 Kč

Oslaďte si život medovým honeybushom.
Zloženie: Honeybush, mandle, kvety slamihy piesočnej, aróma. 50g

Kód Názov Cena

Honeybush - kríkovitá rastlina pochádza z juhoafrickej republiky a môžeme ju označiť ako 
stopercentný prírodný produkt, pretože potrebuje k svojmu životu špecifické podmienky a všetky 
pokusy o pestovanie na plantážach skončili neúspešne. Za svoj názov vďačí omamnej medovej vôni 
svojich krásnych žltých kvetov. Má množstvo cenných minerálnych látok, antioxidantov a stopových 
prvkov. Pôsobí proti vírusom, baktériám a plesniam. Zlepšuje trávenie, upokojuje nervovú sústavu. 
Naviac neobsahuje kofeín a triesloviny, preto je vhodný aj pre deti a pre svoju príjemnú nasládlu chuť 
sa nemusí dosladzovať.

Príprava: 1 čajová lyžička 3-4 g na 0,3l vriacej vody, lúhovať 5 min. Môže sa piť denne, 
vhodná je kombinácia s rooibosom.

Honeybush
Pokojný spánok

Honeybush
Sweet cherry

Honeybush
Medová chvíľka



Ajurvédske čaje

00167 Yogi tea variť 15 min. 3-4g/0,5l 100°C 2,90 €
73,30 Kč

Čaj ktorý Vám rozohreje nie len telo, ale aj myseľ.
Zloženie: Škorica, kardamón, zázvor, klinčeky, čierne korenie. Prísady sa 
nemelú, ale šrotujú.

50g

00124 Anjel uzdravenia variť 15 min. 3-4g/0,5l 100°C 2,90 €
73,30 Kč

Ajurvédsky čaj ochutený v darčekovom balení.
Zloženie: Rooibos, škorica, zázvor, červené korenie, kardamon, vanilkové 
kúsky, kvet nevädze a aróma.

50g

Kód Názov Cena

Ajurvédsky čaj - na jeho výrobu sa používajú čisto prírodné produkty. Čaj obsahuje mnoho 
korenín a zložiek, ktoré sú namiešané v zaujímavých kombináciách. Budete prekvapení výslednou 
chuťou a účinkami.

Príprava: 1 čajová lyžička  3 -4g na 0,5l vody, variť 10 – 15 min, lúhovať 15 min.

Yogi tea



Mate čaje

04157 Mate F@cebook 5-10 min. 3-5g/0,25l 80-90°C 1,60 €
40,50 Kč

S našim maté vydržíte na Facebooku do rána.
Zloženie: Mate, jablko, ibištek, pomarančová kôra, hrozienka, ríbezľa, aróma.

50g

00057 Mate lemon 5-10 min. 3-5g/0,25l 80-90°C 1,60 €
40,50 Kč

Mate - cesmína paraguajská, je veľkým prírodným zdrojom živín, okrem 
iného zabraňuje únave, pomáha pri strese a záťaži.
Zloženie: Mate, citrónová tráva, aróma.

50g

00160 Mate Cherry 5-10 min. 3-5g/0,25l 80-90°C 1,60 €
40,50 Kč

Svieža chuť čerešní. 
Zloženie: Mate, čerešne, kvet ruže, aróma.

50g

00159 Mate IQ 5-10 min. 3-5g/0,25l 80-90°C 1,60 €
40,50 Kč

Skvelé povzbudzujúce mate s ginkom a guaranou.
Zloženie: Mate, ginko listy, guarana, pomarančová kôra,
 kvet slnečnice a slezu, aróma.

50g

Kód Názov Cena

Nejde o typický pravý čaj, je to bylina Cesmína paraguajská. Pre svoj vysoký obsah kofeínu a 
viac ako 20 aminokyselín, vitamínov B1,B2, C, zvyšuje a posilňuje imunitu, pomáha pri detoxikácii, 
upokojuje nervový systém, upravuje chuť do jedla, zabraňuje vytváraniu kyseliny mliečnej a tým 
únave, pomáha pri strese a záťaži. Pestuje sa predovšetkým v Argentíne, Brazílii, Paraguaji, Uruguaji a 
Chile. Listy sú oválne, s mierne zubatým okrajom, dĺžky 5 – 10 cm. Mate má charakteristickú arómu a 
chuť, má vysoký obsah kofeínu a s ostatnými látkami, ktoré obsahuje má pozvoľný a rovnomerne 
pôsobiaci účinok. Veľa ľudí, dodržiavajúcich najrôznejšie diéty, v mate objavia vhodný doplnok 
svojho snaženia.

Príprava Mate #1: Tradičná príprava Mate - potrebujete kalabasu (nádoba z určitého druhu 
tekvice) a bombilu (kovová slamka, ktorá má na konci sitko). Kalabasu naplňte do 2/3 čajom mate. 
Nakloňte ju tak aby sa lístky zosypali na jednu stranu a do prázdneho priestoru nalejte studenú vodu, 
len tak aby sa lístky do nej ponorili. Nechajte chvíľku 2-3 min. pôsobiť a potom jemne ponorte 
bombilu a zalejte prevarenou vodou vychladnutou na 80°C až po okraj kalabasy. A môžete hneď piť. 
Prvý nálev je veľmi silný, preto môžete pridať horúcu vodu i viackrát.

Príprava Mate #2: Klasický spôsob prípravy: 1-2 čajové lyžičky (3-5g) zalejte 0,25l 
prevarenou, na 80°-90°C vychladenou vodou a lúhujte 5-10min.

Mate lemon Mate IQMate Cherry



00157 Mate mint 5-10 min. 3-5g/0,25l 80-90°C 1,60 €
40,50 Kč

Mate s príchuťou mäty.
Zloženie: Mate listy Cesmíny paraguajskej (99%), citrónová tráva, marocká 
mäta, kvet slnečnice a ruže, aróma.

50g

00043 Mate green 5-10 min. 3-5g/0,25l 80-90°C 1,60 €
40,50 Kč

Má vysoký obsah kofeínu, obsahuje veľa vitamínov, bielkovín, magnézium, 
železo, sodík, fluór. 50g

00089 Mate dream 5-10 min. 3-5g/0,25l 80-90°C 1,60 €
40,50 Kč

Mate s ovocnou chuťou.
Zloženie: Mate, kúsky čerešne, kvety ruže, aróma.

50g

Kód Názov Cena

Mate mint



Tulsi čaje

00172 Tulsi Ananás Zázvor 6-10 min. 5g/0,25l 100°C 2,60 €
65,70 Kč

D Tulsi- Bazalka posvätná. Rastlina čistoty, s vysokou schopnosťou zníženia 
toxických účinkov rôznych jedov. Má upokojujúce schopnosti a veľkú 
liečivú silu.
Zloženie: Tulsi bylinky, honeybush čaj, ananás, zázvor, sladké drievko, zrnká 
ružového korenia, kvet nevädze, aróma.

50g

00659 Tulsi Pomaranč Zázvor 6-10 min. 5g/0,25l 100°C 2,60 €
65,70 Kč

Tulsi- Bazalka posvätná. Rastlina čistoty, s vysokou schopnosťou zníženia 
toxických účinkov rôznych jedov. Má upokojujúce schopnosti a veľkú 
liečivú silu. 
Zloženie: Tulsi bylinky, jablkové kúsky, zelený rooibos, kúsky zázvoru, červené 
korenie, kardamón, škorica, pomarančová kôra, prírodná aróma.

50g

Kód Názov Cena

Tulsi bazalka posvätná. Patrí k rastlinám čistoty, má upokojujúce účinky a liečivú silu. 
Posilňuje imunitu, tlmí bolesti hlavy, zvyšuje silu metabolizmu a pôsobí účinne na zníženie toxických 
účinkov rôznych jedov, vrátane bodnutia hmyzom a pre vypudenie črevných parazitov. V poslednej 
dobe sa preukázala určitá účinnosť pri liečbe rakoviny, kardiovaskulárnych a obličkových chorôb.

Tulsi Ananás Zázvor



Lapacho čaje

00174 Lapacho Matto Grosso variť 5 min. 15g/1l 100°C 2,00 €
50,60 Kč

50g

Kód Názov Cena

Fantastická liečivá drevina, rastie predovšetkým v hustých amazonských pralesoch Brazílie 
a teplých horských oblastiach Južnej Ameriky, najmä v Argentíne, Paraguaji a Bolívii. Lapacho 
obsahuje široké spektrum látok, ktoré dokážu výrazne posilniť obrany schopnosť organizmu a účinne 
pomáhajú pri celom spektre i tých najvážnejších ochorení. Jeho liečivá sila je využiteľná pri liečbe 
nádorových ochorení, pomáha tiež liečiť vírusy, baktérie, huby, plesne a zároveň podporuje tvorbu 
červených krviniek. Obsahuje veľa železa, ktoré dokáže odovzdať ľudskej krvi. Používa sa aj pri liečbe 
cukrovky, pri diétach, očisťuje pečeň, brzdí rast nádorov a pôsobí proti leukémii. Považuje sa za 
stimulátora krvi.

Príprava: Jedna kopcovitá pol. lyžica na 1l vody, variť 5 min., 10-15 min. lúhovať. Odporúča 
sa piť 3 šálky denne medzi jedlom. Ako prevenciu 1 šálka denne, v 4 až 6 týždňových liečebných 
očistných kúrach.



Catuaba čaje

00475 Catuaba tea variť 5 min. 15g/1l 100°C 3,00 €
75,90 Kč

Je to kôra zo stromu z tropických lesov Južnej Ameriky. Obsahuje veľké 
množstvo minerálov, hlavne magnézium, kálium, calcium.
Zloženie: Kôra stromu z tropických lesov južnej Ameriky.

50g

00476 Catuaba brasiliano variť 5 min. 15g/1l 100°C 3,20 €
80,90 Kč

Regeneračná a posilňujúca sila Catuaby s príjemnou chuťou papáje.
Zloženie: Catuaba, slnečnica, papaya, sladké drievko.

50g

Kód Názov Cena

Catuaba kôra zo stromu z tropických lesov Južnej Ameriky. Obsahuje vysoký podiel 
minerálnych látok a stopových prvkov. V pozoruhodnom množstve obsahuje magnézium, draslík a 
vápnik.  Nápoj pôsobí regeneračne a osviežujúco, zlepšuje sa prekrvenie organizmu a celková 
psychická kondícia. Má priaznivý účinok na žalúdok a tráviace procesy.

Príprava: 1 polievková lyžica na 1l vody, variť 5 min. , 15-20min. lúhovať.

Catuaba tea Catuaba brasiliano



Ginko čaje

00032 Ginko biloba 5-8 min. 3-4g/0,15l 100°C 1,70 €
43,00 Kč

Zloženie: Ginko biloba. 50g

40002 Ginko čaj filozofov 5-8 min. 3-4g/0,15l 100°C 2,60 €
65,70 Kč

Zloženie: listy lieskového orecha, šípky, kúsky jablka, mäta, listy ginka, kvety 
nechtíka, slezu a slnečnice, ruže, levandule.

50g

Kód Názov Cena

Ginko  dvojlaločné sa považuje za najpôvodnejší druh stromu na Zemi. Na tejto planéte 
rastie už 100 miliónov rokov, od doby druhohôr. Jeho domovom je Čína a Japonsko. Napriek svojim 
krásnym dvojlaločným listom patrí k ihličnatým stromom. Listy obsahujú mimoriadne cenné látky, 
ktoré ovplyvňujú priepustnosť stien krvných vlásočníc, čím priaznivo ovplyvňujú krvný obeh. 
Rozširuje cievy a urýchľuje prietok krvi. Pre svoje dobré liečebné vlastnosti slúži ako prevencia 
kôrnatenia ciev. Odstraňuje nepríjemný pocit chladu nôh a rúk spôsobený nedostatočným 
prekrvením. Pozitívne účinky sa prejavili pri liečbe Parkinsonovej a Alzhaimerovej choroby. Pomáha 
pri astme a alergii. Tlmí výtoky, gynekologické ochorenia a časté močenie. Nemalo by sa užívať pokiaľ 
sa užíva acylpyrín  alebo lieky proti zrážanlivosti krvi. 

Príprava: 3-4g na 0,15l vriacej vody, lúhovať 5-8 min.

Ginko biloba



Kód Názov Cena

55680 Psyllium 0 min. 5g/0,25l 20°C 3,30 €
50,30 Kč

Zloženie: vláknina zo šupiek skorocelu indického.
Príprava: 5 g prípravku preliať 0,25l studenej vody, zamiešať a ihneď vypiť. 
Následne zapiť 0,3l tekutiny. Max. denná dávka 8 čajových lyžičiek.

40g

00031 Ibištek sudánsky 8-10 min. 3-4g/0,25l 100°C 2,20 €
55,60 Kč

Tradičný ľudový čaj z oblasti severnej Afriky.  Pre vysoký obsah tzv. ovocných 
kyselín má lahodnú a osviežujúcu chuť. 
Zloženie: Ibištek sudánsky kvet . 

50g

00219 Jazmín kvet  8-10 min. 2g/0,25l 100°C 2,00 €
50,60 Kč

Má ukľudňujúce, uvoľňujúce účinky, pôsobí proti nervovému vypätiu, 
odbúrava stres, je antidepresívny,  navodzuje pocit spokojnosti a optimizmu.  
Zloženie : Kvet jazmínu.

25g

30029 Alchemilka vňať 8-10 min. 4g/0,25l 100°C 2,10 €
53,10 Kč

Vhodná pri menštruačných a klimakterických ťažkostiach.
Použitie: Pri hnačkách, bolestivej menštruácii, ochorenia zápalové, žalúdočné, 
čistí krv, posilňuje nervy. U mužov znižuje potenciu, u žien naopak zvyšuje 
sexuálnu aktivitu.
Neodporúča sa počas tehotenstva a pri dojčení.

50g

30003 Arnika kvet 8-10 min. 4g/0,25l 100°C 4,70 €
118,80 Kč

Všeliek s výbornými dezinfekčnými účinkami  Patrí medzi najlepšie hojivé 
prostriedky, mierni zápal, má antiseptický a antibaktericídny účinok, proti 
reumatickým bolestiam, má široké použitie v kardiológii, na zvýšenie krvného 
tlaku, prekrvuje panvové orgány. Používa sa tiež na zlepšenie chuti do jedla a 
liečenie porúch menštruácie. Podporuje účinok antibiotík a liekov proti 
rakovine. Užíva sa aj pri astme.

.

 
30g

30005 Ašwgandha koreň 5-10 min. 1,5-2g/0,25l 100°C 5,00 €
126,40 Kč

D Afrodiziakum a sexuálne tonikum. Použitie: Afrodiziakum a sexuálne tonikum, 
únava od stresu, zlepšenie spánku, doplnenie síl po psychickom a fyzickom 
vyčerpaní, zlepšuje pamäť.
Pozor denná dávka nesmie prekročiť 3g!

50g

Byliny



Kód Názov Cena

30015 Baza čierna kvet 8-10 min. 4g/0,25l 100°C 2,10 €
53,10 Kč

Výrazne močopudná bylina. 
Použitie: Bylinka na choroby z prechladnutia,vyvoláva potenie, ničí baktérie, 
čistí zahlienené priedušky. Má výrazne močopudné účinky, priaznivo  
ovplyvňuje cievne steny, tráviaci trakt. Zvonku sa používa pri kontaktných 
ekzémoch. Tiež podporuje tvorbu materského mlieka.

45g

00413 Betonika lekárska vňať  8-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,60 €
40,50 Kč

Výborná bylina na dýchacie cesty. Výborná na dýchacie cesty, pri čiernom aj 
suchom kašli, pri vykašliavaní krvi. Vhodná aj pri zápale obličiek, pri bolestiach 
krížov, nervových poruchách a epilepsii. Pomáha pri hnačke a poruchách 
trávenia.

35g

30009 Benedikt lekársky vňať 8-10 min. 5-8g/0,25l 100°C 1,50 €
37,90 Kč

Podporuje trávenie a činnosť zažívacieho ústrojenstva, pečene, žlčníku. Zvonka 
sa používa pri problémoch s ekzémami a zle sa hojacimi ranami. 50g

30012 Breza list 8-10 min. 5-8g/0,25l 100°C 1,60 €
40,50 Kč

Liečenie dny, reumatizmu a močových ciest. Má močopudné účinky, napomáha 
liečbe obličiek, močových ciest. Používa sa aj pri liečby močových kameňov a 
piesku. Veľmi účinná aj pri liečbe dny, reumatizmu a ischiase, tiež pri 
chronickom podráždení kože.

50g

30014 Čakanka vňať 8-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,60 €
40,50 Kč

Podporuje látkovú výmenu. Koreň a listy čakanky podporujú látkovú výmenu a 
funkciu pečene. Pôsobí priaznivo na tvorbu a vylučovanie žlče. Zlepšuje prácu 
srdca a podporuje trávenie.  Zvonku použitie ako obklad na boľavé kĺby a pri 
niektorých ekzémoch.

50g

00414 Damiána list 8-10 min. 4g/0,25l 100°C 2,40 €
60,70 Kč

Je využívaná ako dámske i pánske afrodiziakum. Posvätná rastlina Aztékov, 
ktorá sa dodnes teší veľkej  obľube ako sexuálne tonikum. Používa sa tiež pri 
depresii, nedostatku testosterónu, zväčšenej prostate a zápale  močových 
ciest. Posilňuje nervový systém.

.

35g



Kód Názov Cena

00392 Dúška tymiánová 8-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,70 €
43,00 Kč

Posilňuje organizmus i myseľ. Mierni kŕčovitý kašeľ, uvoľňuje hlieny, pôsobí 
dezinfekčne, podporuje vykašliavanie. Používa sa aj ako kloktadlo. Odporúča sa 
aj v prípadoch depresie, alebo strate životnej energie.

50g

30020 Echinacea purpurová  8-10 min. 4g/0,25l 100°C 2,10 €
53,10 Kč

Podporuje imunitný systém, bráni šíreniu infekcií. Užíva sa preventívne na 
zvýšenie imunity organizmu, napríklad v období chrípkových epidémií. Je 
vhodná na kúpele nôh pre jej protiplesňový efekt, aj ako prevencia.

50g

00460 Fenikel obyčajný 5-10 min. 2g/0,25l 100°C 1,50 €
37,90 Kč

Pôsobí proti nadúvaniu a zvyšuje tvorbu materského mlieka. Zložky silice 
feniklu uvoľňujú kŕče hladkého svalstva, odstraňujú nadúvanie, pôsobí 
dezinfekčne a uvoľňuje hlieny. Zvonka sa používa na omývanie očí pri rôznych 
očných zápaloch. Slúži tiež na zvýšenie sekrécie materského mlieka.

60g

00459 Fialka trojfarebná 5-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,90 €
48,00 Kč

Dýchanie , migréna , krv. Používa sa pri ochoreniach dýchacích ciest, uľahčuje 
vykašliavanie, rozpúšťa hlieny. Čistí krv, odstraňuje nadmerné potenie a je 
výborná proti migréne.

50g

00455 Chmeľ obyčajný 5-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,30 €
32,90 Kč

Nespavosť, nervová podráždenosť. Chmeľ pôsobí sedatívne, podporuje 
trávenie, tlmí mužskú pohlavnú podráždenosť, ženám pomáha regulovať 
menštruačný cyklus. Pôsobí dezinfekčne a antisepticky.

30g

30023 Hloh obyč. list s kvetom 5-10 min. 4g/0,25l 100°C 2,00 €
50,60 Kč

Krvný tlak, sklerotické stavy, úprava srdcovej činnosti. Potláča sklerotické stavy, 
pomáha pri zníženom krvnom tlaku,upravuje srdcovú činnosť. Rozširuje 
vencovité tepny a tým pôsobí aj proti angíne pectoris. Lieči niektoré druhy 
závratov.

50g

00453 Hluchavka vňať 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,60 €
40,50 Kč

Chráni sliznice, má protizápalový účinok, tlmí kŕčovité bolesti. Pomáha pri 
liečení zápalu vaječníkov, posilňuje maternicu, zastavuje bielotok. U mužov 
priaznivo pôsobí na prostatu, uvoľňuje močové cesty a okrem toho pomáha pri 
nespavosti.

30g



Kód Názov Cena

00458 Ibiš lekársky  8-10 min. 4g/0,25l 100°C 2,00 €
50,60 Kč

Zápalové ochorenia, žalúdočné katary, kloktadlo. Zápaly dýchacích ciest a 
žalúdka, bolesti hrdla a zmiernenie kašľa, žalúdočné vredy, protizápalové 
účinky na slizniciach.

60g

30026 Imelo vňať 8-10 min. 4g/0,25l 100°C 2,10 €
53,10 Kč

Znižuje krvný tlak. Preukázateľne znižuje krvný tlak. Zabraňuje krvácaniu z 
maternice a z nosa. Odporúča sa pri dlhodobej menštruácii a krvácajúcich 
hemoroidoch. Odstraňuje pocit návalov krvi do hlavy, najmä v klimaktériu.

50g

00463 Ihlica tŕnistá 8-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,80 €
45,50 Kč

Vysoký obsah tzv. ovocných kyselín. Pôsobí ako diuretikum v náleve, alebo v 
odvare pri poruchách látkovej výmeny, pri zadržiavaní vody v organizme, pri 
močových kameňoch, zápaloch močového mechúra a tiež napomáha pri 
liečení dny. Mierne zvyšuje krvný tlak. Po troch dňoch užívania sa odporúča 
užívanie prerušiť na pol týždňa. Pre deti nevhodná!

70g

00462 Jastrabina lekárska 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,50 €
37,90 Kč

Podporná liečba pri cukrovke. Užíva sa ako podporný prostriedok pri cukrovke, 
znižuje  hladinu cukru u diabetikov II. typu, pri ktorom chorý nemusia aplikovať 
inzulín. Pôsobí močopudne.

40g

00448 Kapsička pastierska 8-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,70 €
43,00 Kč

Zastavenie krvácania, ekzémy, poranenia. Zápar možno použiť proti všetkým 
druhom krvácania. Priaznivo ovplyvňuje činnosť pečene a sleziny a odporúča sa 
aj pri poruchách močenia, piesku v moči a nepravidelnej menštruácii.

50g

00461 Kostihoj lekársky 8-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,50 €
37,90 Kč

Má hojivé účinky. Doporučuje sa na ťažko hojace sa rany, pomliaždeniny, ale aj 
zlepšenie zrastu zlomenín kostí. Tiež sa používa ako podporná liečba vredov 
žalúdka a dvanástnika. Má aj protinádorové účinky.

50g

00211 Kotvičník zemný  8-10 min. 4g/0,25l 100°C 2,20 €
55,60 Kč

Chcete byť vitálny? Cítiť sa o 20 rokov mladší? Odbúrať cholesterol? Byť 
sexuálne aktívny? Potom je táto bylina pre Vás tá pravá. Obsahuje rad 
prírodných steroidných saponínov, ktoré majú schopnosť zvýšiť u mužov 
hladinu testosterónu až o 30%. Okrem iného spôsobuje rýchlejší rast svalov a 
zvyšuje fyzickú i psychickú výkonnosť. U žien zvyšuje hladinu estrogénov, 

využíva sa najmä v období menopauzy.

30g



Kód Názov Cena

30031 Krušina jelšová kôra 30 min. 4g/0,25l 100°C 2,10 €
53,10 Kč

Používa sa pri zápche a zapečení, pri pečeňových a slezinových ťažkostiach. 
Používa sa najmä pri zapečení, zápche, bolestivom vyprázdňovaní stolice v 
dlhších intervaloch a zlyhaní drastických preháňadiel, pri pečeňových a 
slezinových ťažkostiach.
Príprava: max. 4g na 2,5 dcl vody, nechať namočené od večera do rána, potom 
variť 10 -15 min, lúhovať ďalších 15 min, piť 2 až 3 šálky denne.

50g

00409 Levanduľa úzkolistá kvet 8-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,70 €
43,00 Kč

Upokojujúce účinky, migréna, nespavosť, nervová vyčerpanosť. Pôsobí 
sedatívne, mierne znižuje krvný tlak a považuje sa za mierne nervinum, ba aj za 
slabé narkotikum otupujúce vnímanie a tlmiace reflexy. Stimuluje vylučovanie 
žlče a podporuje chuť do jedla. Odstraňuje zápach z úst.

35g

30032 Lipa kvet 8-10 min. 4g/0,25l 100°C 2,90 €
73,30 Kč

Potopudný účinok, výborný proti chrípke. Pôsobí potopudne, protizápalovo, 
protikŕčovo. Podporná liečba proti prechladnutiu. 40g

00407 Lipkavec syridlový 8-10 min. 4g/0,25l 100°C 2,00 €
50,60 Kč

Ochorenia močových ciest, ochorenie pokožky, zle hojace sa rany. 70g

30033 Lopúch koreň 30 min. 4g/0,25l 100°C 1,90 €
48,00 Kč

Metabolické poruchy, reumatizmus, kožné a vlasové ochorenia, nadmerné 
potenie a tvorba mazu. výborne čistí krv.
Príprava: na použitie zvonka : nálev: 1 čajová lyžička na 2,5 dcl vriacej vody, 
lúhovať 5-15 min.

80g

00444 Ľubovník bodkovaný  8-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,60 €
40,50 Kč

Močopudný, protizápalový a upokojujúci účinok. Používa sa pri chorobách 
tráviacich ústrojov, pri žlčových ťažkostiach, žalúdočných vredoch. Upokojuje, 
pomáha pri depresii, strese, strachu a nespavosti.

50g

30035 Materina dúška vňať 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,90 €
48,00 Kč

Má odhlieňovacie a protizápalové účinky. Používa sa pri zápaloch dýchacích 
ciest, ale i pri bolestiach hlavy, pri nespavosti, pri zápaloch tráviacich ústrojov. 
Zvonka vo forme obkladov a kúpeľov pri zápalových procesoch.

50g



Kód Názov Cena

30034 Mäta prieporná vňať 5-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,60 €
40,50 Kč

Podporuje tvorbu hlienov, tlmí kašeľ. Spoľahlivo účinkuje pri tlmení kašľu, 
podporuje tvorbu hlienov, znižuje nadmerné prekrvenie, utišuje kŕče 
tráviaceho traktu.

50g

00440 Myrtovník citrónový 5-10 min. 4g/0,25l 100°C 3,70 €
93,60 Kč

Svetovo najbohatší prírodný zdroj citrínu. Má excelentnú a veľmi výraznú chuť 
zmesi citrónu ,fúzatky citrónovej limety. Pestuje sa na plantážach v Austrálii. 50g

00441 Medvedica lekárska 5-10 min. 4g/0,25l 100°C 2,20 €
55,60 Kč

Výrazne dezinfekčná na močové ústrojenstvo. Dezinfikuje močové cesty, má 
močopudný účinok. Na sliznicu tráviaceho traktu pôsobí protizápalovo. Tiež má 
sťahujúci účinok.

50g

00439 Nátržník husí 5-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,40 €
35,40 Kč

Pôsobí na hladké svalstvo a uvoľňuje kŕče. Pôsobí proti hnačkám a črevným 
katarom, podporuje trávenie. Uvoľňuje kŕče aj pri dlhotrvajúcej bolestivej 
menštruácii.  Zvonka sa používa na zle hojace sa rany.

30g

00456 Očianka rostoková  5-10 min. 8-10g/0,25l 100°C 1,99 €
50,30 Kč

Odstraňovanie jačmenných zŕn a výplach pri zápale očných spojiviek. Používa 
sa zvonka na obklady pri zápaloch očí a vnútorne pri  poruchách trávenia. Má 
zvieravé a sťahujúce účinky.

40g

00445 Oman pravý 5-10 min. 2g/0,25l 100°C 2,40 €
60,70 Kč

Silné antibakteriálne účinky, povzbudivý, uľahčuje vykašliavanie. Podporuje 
trávenie, osoží pri ochoreniach dýchacích ciest, pri ochoreniach látkovej 
výmeny. Odvar koreňa s vínom možno použiť pri ochoreniach srdca.

80g

00446 Palina pravá 5-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,90 €
48,00 Kč

Žlčopudné, dezinfekčné a protikŕčové účinky. Odporúča sa pri žalúdočných, 
žlčníkových ťažkostiach a proti hlístam. Využíva sa aj ako horké korenie do alko 
nápojov.  Nesmie sa dlhodobo užívať, v tehotenstve vôbec!

30g

00457 Plavúň 5-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,99 €
50,30 Kč

Reumatické ťažkosti, ochorenia obličiek, pečene. Pomáha pri liečbe ochorení 
obličiek, cirhóze pečene, uvoľňuje kŕče v nohách, zmierňuje vysoký krvný tlak, 
a tiež je výborný na ťažko hojace sa rany.

30g



Kód Názov Cena

00397 Pľuzgierka Lišajník Islandský 5-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,50 €
37,90 Kč

Ochrana sliznice hltana, tráviacich orgánov. Lišajník sa používa na zlepšenie 
trávenia, pri zápaloch v ústnej dutine a pri zápaloch horných dýchacích ciest, 
zároveň pri žalúdočných ťažkostiach.

30g

10009 Medovka lekárska 5-10 min. 4g/0,25l 100°C 2,50 €
63,20 Kč

Má upokojujúci, protibakteriálny a protivírusový účinok. Odporúča sa pri 
neurózach, pri nespavosti pri ľahších nervovo podmienených poruchách 
trávenia.

30g

10011 Nana mäta-Marocká mäta  5-10 min. 4g/0,25l 100°C 2,50 €
63,20 Kč

Spoľahlivo účinkuje proti žalúdočným a črevným katarom. Oproti mäte 
piepornej má menej mentolu, ale viac karvónu, priaznivo vplýva pri liečbe 
žalúdočných katarov, uplatňuje  sa aj ako utišujúci a dezinfekčný prostriedok.

50g

40011 Kustovnica čínska - Plody goji 5-10 min. 4g/0,25l 100°C 2,10 €
53,10 Kč

Sexuálna aktivita, imunita, obličky. Podporuje sexuálnu aktivitu, imunitný 
systém, zlepšuje zrak a krvný obeh. Chráni ľadviny a pečeň. Má antioxidačné a 
protirakovinotvorné účinky.

50g

00428 Pega pega 10 min. 10g/1l 100°C 3,70 €
93,60 Kč

Nervozita, nervové problémy. Táto štíhla rastlinka má bohaté purpurové kvety. 
Používa sa pri nervových problémoch a nervozite. Čaj je vhodný aj na čistenie 
krvi, detoxikáciu organizmu od toxínov a chemikálii, k prečisteniu obličiek a 
močových ciest.

40g

10012 Listy šalvie 8-10 min. 4g/0,25l 100°C 2,50 €
63,20 Kč

Prečistenie a zažívacie problémy. Má protizápalové a protibakteriálne účinky 
na sliznice. Výborná pri všetkých chorobách ústnej dutiny, pri zápale ďasien, pri 
paradentóze, po vytrhnutí zuba. Odstraňuje nočné potenie, pomáha pri 
preťaženosti a nervozite.

50g

10010 Zelený ovos 5-10 min. 4g/0,25l 100°C 2,50 €
63,20 Kč

Energia a minerály.
Dodáva energiu, minerály, znižuje cholesterol, stabilizuje cukor v krvi.

50g

30030 Žihľava vňať 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,90 €
48,00 Kč

Reumatické problémy, dna, vypadávanie vlasov. Je vhodná pri reumatických 
problémoch, dne, vypadávaní vlasov a kožných ochoreniach. Čistí krv, zlepšuje 
látkovú výmenu.

50g



Kód Názov Cena

02002 Dub letný kôra  8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,99 €
63,20 Kč

Používa sa pri krvácaní, hnačkách a hemeroidoch. Odvar je vhodný proti 
poteniu nôh vo forme obkladov a kúpeľov je účinný pri kožných zápaloch, zle 
hojacich sa ranách a trhlinách okolo konečníka.

50g

30041 Podbeľ list 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,90 €
48,00 Kč

Zmäkčujúci, protizápalový, podporujúci vykašliavanie. Používa sa aj pri 
žalúdočných zápaloch, nechutenstve, vysokom krvnom tlaku, astme, reume. 50g

30043 Praslička vňať 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,60 €
40,50 Kč

Je silne močopudná, rozpúšťa močové kamene. Čistí cievny systém, zabraňuje 
kôrnateniu ciev,  zlepšuje činnosť srdca, znižuje tlak, zastavuje krvácanie. 50g

30039 Prvosienka kvet 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 3,90 €
98,60 Kč

Odhlieňovacie účinky, utišujúca. Uľahčuje vykašliavanie, má odhlieňovacie 
účinky. Pôsobí utišujúco na nervy, pri nespavosti, neuróze, epilepsii a mozgovej 
porážke.

50g

30038 Púpava koreň s vňaťou 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 2,20 €
55,60 Kč

Priaznivo vplýva na metabolizmus. Odporúča sa pri zlej kontrakčnej a 
vyprázdňovacej funkcii žalúdka, žlčníka, nedokonalom rozklade tukov, pri 
zápaloch pečene a močových ciest. Pri artróze.  Podporuje trávenie, čistí 
žalúdok, pomáha pri reume, dne a kĺbových ťažkostiach. Prečisťuje 
organizmus.

50g

00225 Pestrec mariánsky plod 8-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,20 €
30,30 Kč

Podporuje vylučovanie a tvorbu žlče, stimuluje pečeňových funkcii. Môže sa 
užívať aj pomletý po lyžičkách 2 xdenne.

50g

00394 Puškvorec obyčajný  8-10 min. 8g/0,25l 100°C 2,40 €
60,70 Kč

Možno ho prirovnať k žen- šenu - koreňu života. Podporuje látkovú premenu, 
tvorbu žalúdočných štiav, odstraňuje črevné ťažkosti, zastavuje hnačky, lieči 
vredy žalúdka, a dvanástnika. Celkovo čistí organizmus, pomáha  pri chorobách 
pečene a žlčníka.

70g

00398 Repík lekársky 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,40 €
35,40 Kč

Lieči žalúdok, žlčník, pečeň, pankreas, dvanástnika a črevá. Zastavuje hnačky, 
čistí žlčové cesty. Posilňuje obranyschopnosť organizmu. Silný odvar ako 
kloktadlo je liekom na presilené a inak choré hlasivky.

40g



Kód Názov Cena

00396 Rumanček kvet 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,70 €
43,00 Kč

Protizápalové, dezinfekčné a protikŕčové účinky, liečba zle hojacich sa rán, 
znižuje bolesť, bráni tvorbe jaziev. Vhodný aj ako kloktadlo, ale i pri zažívacích 
poruchách.

30g

00393 Sennový list 8-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,50 €
37,90 Kč

Má výrazne silné laxatívne účinky, vhodný pri zápche. 50g

30046 Schizandra plod 8-10 min. 4g/0,25l 100°C 4,30 €
108,70 Kč

Znižuje obsah cukru v krvi. Zásobáreň vitamínom C. Podporuje kyseliny 
močovej, pomáha pri reumatických chorobách, lieči pľúca a priedušky. 50g

00400 Sladovka hladkoplodá 8-10 min. 4g/0,25l 100°C 2,70 €
68,30 Kč

Rozpúšťa hlieny, uľahčuje odkašliavanie. Čaj je močopudný, podnecuje činnosť 
nadobličiek, chráni pečeň pred otravami, prospieva pri nadmernej tvorbe 
žalúdočnej kyseliny.

80g

00399 Skorocel kopijovitý  8-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,40 €
35,40 Kč

Proti kašľu, žalúdočným katarom, čistí krv. Vnútorne výborný proti kašľu, pri 
zahlienení priedušiek a pľúc, hlavne u detí. Pomáha aj pri žalúdočných a 
črevných kataroch, pri pečeňových a žlčníkových ťažkostiach, čistí krv a močové 
cesty.

40g

00405 Stavikrv vtáčí 8-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,30 €
32,90 Kč

Podporuje tvorbu moču a detoxikáciu organizmu. Jeho sťahujúce účinky sa 
využívajú pri kataroch žalúdka a čriev.  Rozpúšťa močové kamene a mierne 
zvyšuje krvný tlak. Čaj je vhodný aj pri chorobách kĺbov, dne , reumatizme, 
chronickom ochorení dýchacích ciest a aj ženských chorobách.

50g

00466 Stévia cukrová 0 min. 0/0l 0°C 1,80 €
45,50 Kč

Vhodná pre diabetikov ako náhradné sladidlo. 30g

00402 Šípky 15 min. 8g/0,25l 100°C 1,40 €
35,40 Kč

Obsahujú vitamín C, používajú sa ako prevencia proti prechladnutiu, pri 
chrípke, pri chorobách ciev, paradentóze a na celkové posilnenie organizmu. 
Príprava: 5 min. variť a potom 10 min. lúhovať.

50g



Kód Názov Cena

00404 Turanec kanadský 5-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,90 €
48,00 Kč

Patrí medzi rastliny na zastavenie krvácania každého druhu. Krvácanie do pľúc, 
žalúdka, z otvorenej rany, nosa, ďasien, hemoroidov, ženské krvácanie. 
Podporuje tvorbu bielych  krviniek. Reguluje látkovú výmenu a podnecuje 
vylučovanie škodlivín z organizmu. Pôsobí pri dne, reumatizme, aj odľahčí telo.

30g

00406 Túžobník brestový vňať 5-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,50 €
37,90 Kč

Vhodný pri liečbe infekčných, horúčkovitých ochoreniach a reumatizme. 
Prečisťuje krv, podporuje látkovú výmenu, je vhodný proti obezite. Jeho 
močopudný účinok sa využíva pri liečbe niektorých chorôb sprevádzaných 
opuchmi.

50g

00435 Valeriana lekárska koreň  5-10 min. 4g/0,25l 100°C 3,30 €
83,40 Kč

Sedatívum, utišujúci prostriedok. Pomáha pri podráždenosti, strese, nervovej a 
psychickej vyčerpanosti, pri duševných chorobách. Je výborná proti 
nespavosti, na žalúdočné a črevné ťažkosti nervového pôvodu.

60g

00433 Veronika lekárska 5-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,70 €
43,00 Kč

D Celkové metabolické pôsobenie na organizmus. Účinná pri znižovaní hladiny 
cholesterolu v krvi. Súčasne čistí krv. Priaznivý účinok proti kašľu, zachrípnutiu. 
Pri zápaloch močového mechúra a močových ciest, chronických chorobách 
močového ústrojenstva.

50g

00126 Vilcacora tea 25 min. 8-16g/1l 100°C 2,40 €
60,70 Kč

Kôra lianovej amazónskej rastliny. Pôsobí proti zápalovým ochoreniam, astme, 
žalúdočným vredom, posilňuje imunitu.
Príprava: 1-2 polievkové lyžice na liter vody, variť 25 min, precediť a piť 2x 
denne, 300ml za deň. Nie je určená pre deti do 6 rokov. Nie je vhodná pre osoby 
s poruchami krvotvorby, hemofilikov, po transplantácii orgánov a v čase liečby 
chemoterapiou a rádioterapiou ! Nie je vhodná pre tehotné a dojčiace ženy a 
pre ženy očakávajúce tehotenstvo.

30g

30049 Zemedym vňať 8 hod. 8g/0,5l 20°C 1,70 €
43,00 Kč

Čistí krv, pleť, pomáha pri migréne. Výborne čistí krv, používa sa na čistenie 
pleti pri akné, vyrážkach, ekzémoch. Pomáha pri migréne, má priaznivý vplyv 
na červené krvinky, reguluje krvný tlak.
Príprava: 8g/0,5l   macerovať 8hodín, piť každý druhý deň.

50g



Kód Názov Cena

00434 Vrbovka malokvetá 5-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,90 €
48,00 Kč

Používa sa pri zápaloch prostaty, obličiek, močového mechúra, pri močových 
kameňoch a ťažkostiach s močením. Je osožná pri vysokom krvnom tlaku, dne , 
reumatizme.

40g

00403 Vres obyčajný 5-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,20 €
30,30 Kč

Obličky, prostata, dezinfekcia. Je výborný pri chorobách obličiek,prostaty, 
dezinfikuje močové cesty. Upokojuje nervovú sústavu a zlepšuje spánok. 35g

00432 Zlatobyľ oyčajná  5-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,40 €
35,40 Kč

Obličkové choroby, bielkoviny v moči. Výborný čaj na všetky druhy obličkových 
chorôb. Pomáha pri chronickom zápale obličiek, prostate, dne a reumatizme. 
Vhodná pri chorobách pečene a žlčníka. Výborná ako kloktadlo a na natieranie 
kožných vyrážok a ekzémov.

50g

00430 Železník lekársky 5-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,00 €
25,30 Kč

Látková premena, migrény. Má zvieravé účinky, uvoľňuje žalúdočné šťavy, 
povzbudzuje chuť do jedla. Zlepšuje látkovú premenu, pôsobí proti migréne, 
nespavosti a nervozite.. Má aj močopudný účinok a uplatňuje sa pri chorobách 
pečene a obličiek. Nesmie sa piť počas tehotenstva.

30g

00431 Yzop lekársky vňať 5-10 min. 4g/0,25l 100°C 1,95 €
37,90 Kč

Krvný tlak, pľúcne infekcie, zápaly. Výborný ako kloktadlo pri zápale ústnej 
dutiny a hrdla. Mierne zvyšuje krvný tlak. Dobrý proti kašľu a pri záchvatoch 
prieduškovej astmy. Odstraňuje nočné potenie, uvoľňuje vetry, zlepšuje chuť 
do jedla, má močopudné účinky a schopnosť brzdiť rast škodlivých baktérii.

50g

00419 Achiote 5 min. 2-3g/1l 100°C 3,99 €
100,90 Kč

Amazónsky bylinný čaj. Podporuje správnu činnosť srdca a upravuje krvný tlak, 
pomáha pri problémoch s prostatou, pri infekcii kože, pečeňových a 
žalúdočných problémoch. Znižuje hladinu cholesterolu v krvi. Uľahčuje 
vykašliavanie. Nevhodný pre deti do 3 rokov. Deti od 3 rokov, 300- 500 ml za 
deň.

40g



Kód Názov Cena

00199 Detská harmónia 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,90 €
48,00 Kč

Napomáha predchádzať dáveniu. Pomáha udržiavať správnu činnosť čriev a 
tráviaceho ústrojenstva, napomáha predchádzať dáveniu.
Zloženie: Anízový, feniklový, a jablkový plod, ibištek, škoricová kôra, černicový 
list, šípky, hrozienka, ovocná aróma.

50g

00417 Skvelý nápad 8-10 min. 5g/0,25l 100°C 1,50 €
37,90 Kč

Skleróza, ochorenie srdca. Používa sa pri ochoreniach srdca, pri vysokom 
krvnom tlaku a skleróze.
Zloženie: Imelová, srdcovníková, jablčníková, medovková vňať, vňať mäty 
piepornej, feniklový plod.

40g

00214 Pri zrakovej únave z počítača  8-10 min. 5g/0,25l 100°C 3,67 €
93,30 Kč

Zraková únava z počítača. Zloženie: Očianka, čučoriedka, žen-šen, mrkva, 
echinacea, medovka, senovka, púpava. 50g

00385 Protistres 8-10 min. 5g/0,25l 100°C 3,30 €
83,40 Kč

Napomáha odbúrať stres. Zloženie: Imelo, fazuľové šupky, ľubovník bodkovaný, 
listy brezy, ginko, žihľava vňať, citrónová tráva,arónia. 50g

00386 Prečisťujúci čaj 8-10 min. 5g/0,25l 100°C 1,70 €
43,00 Kč

Je vhodný na ochorenie pečene a žlčníka, má ochranné účinky na pečeňové a 
obličkové bunky, lieči metabolické  poruchy organizmu a mierne zvyšuje krvný 
tlak.
Zloženie: Plod silyba mariánskeho, púpavový koreň, kvet nechtíka, malinový 
list, rumančekový kvet.

30g

00384 Venuša 8-10 min. 5g/0,25l 100°C 1,60 €
40,50 Kč

Menštruácia , krvný obeh. Napomáha upravovať menštruáciu, podporuje 
správnu látkovú výmenu organizmu a priaznivo ovplyvňuje krvný obeh. 
Zloženie: Hluchavka, alchemilka, medovka, ľubovník, mätová vňať, pastierska 
kapsička.

30g

00378 Mesiačik 8-10 min. 5g/0,25l 100°C 2,10 €
53,10 Kč

Bolestivá menštruácia. Zloženie: Pastierska kapsička, rebríček, hluchavka, 
alchemilka, nechtík, nátržník, medovka.

50g

Bylinné zmesi



Kód Názov Cena

00410 Vnútorné zdravie 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,80 €
45,50 Kč

D Horné dýchacie cesty, žalúdok. Priaznivo pôsobí na žalúdočné a 
dvanástorníkové vredy spojené so zníženou tvorbou žalúdočnej kyseliny a 
ochorenia horných dýchacích ciest. Zloženie: Skorocelový list,  pľuzgierka 
islandská, rumančekový kvet, ibišový koreň, koreň sladkého drievka.

30g

00377 Kĺbik  8-10 min. 8g/0,25l 100°C 2,10 €
53,10 Kč

Bolesti kĺbov, reumatizmus. Čaj vhodný pri reumatických ťažkostiach a 
bolestiach kĺbov. 
Zloženie: Praslička, lopúch, púpava, breza, jahodový list, pýr, borievka, 
tekvicové semeno.

50g

00381 Imunal 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 2,50 €
63,20 Kč

Na posilnenie imunity. Zloženie: Žihľava vňať, lapacho, praslička, echinacea, 
vilcacora, fialka, yzop, praslička. 50g

00375 Fit 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,30 €
32,90 Kč

Tlmí potivosť a tvorbu materského mlieka, bolestivé ochorenia krku. Potláča 
nadmernú a neúčelnú potivosť, tlmí tvorbu materského mlieka, používa sa pri 
bolestivých ochoreniach krku.
Zloženie: Šalviová , medovková, túžobníková vňať, vňať mäty piepornej  a 
dúšky tymiánovej, echinaceový kvet.

30g

00376 Energizer 8-10 min. 8g/1l 100°C 4,2O €
106,20 Kč

Na povzbudenie. Pri únave a na povzbudenie, obsahuje žen-šen.
Zloženie: Zelený čaj, žen-šeňový koreň, echinacea, vachta, medovka, kosatec 
koreň, zázvor, plod schizandry, ďatelina horká, klanopráškinový plod.

50g

00379 Ľadový vánok 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,70 €
43,00 Kč

D Choroby obličiek, prechladnutie, upokojenie. Výborný pri chorobách obličiek a 
prostaty, upokojuje nervy a zlepšuje spánok. Dobrý pri prechladnutí a horúčke. 
Zloženie: Listy pepermintovej mäty, černicové listy, ibištek, vres, šípky, prírodná 
aróma.

50g

00465 Dobré ráno 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,80 €
45,50 Kč

Trávenie. Zľahčuje trávenie a tým pomáha predchádzať tráviacim problémom.
Zloženie: Ibištek, jablko, list maliny, mäta, medovka, kvet nechtíka, list 
ostružiny, kvet slezu, slnečnica, túžobník.

40g



Kód Názov Cena

00204 Dračia sila  2-3 min. 4g/0,25l 80°C 2,90 €
73,30 Kč

Povzbudzujúca bylinná zmes so žen-šenom a zeleným čajom.
Zloženie: Ibištek, šípky, citrónová tráva, žen-šen, rooibos, gunpowder. 50g

00209 Diabetik 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,30 €
32,90 Kč

Podporuje liečbu cukrovky. Znižuje hladinu cukru v krvi, podporuje liečbu 
cukrovky a má močopudné účinky.
Zloženie: Jastrabinová vňať, fazuľový plod bez semien, púpavový koreň, 
ostružinový list.

30g

00423 Stop chrípke  8-10 min. 8g/0,25l 100°C 2,20 €
55,60 Kč

Chrípkové ochorenia. Čaj vhodný pri začínajúcich príznakoch chrípkových 
ochorení. 
Zloženie: Lipa, baza kvet, ibiš koreň, hluchavka, šípky. 

30g

00429 Vital 8-10 min. 8g/1l 100°C 1,50 €
37,90 Kč

Prechladnutie, bolesti hlavy. Je vhodným doplnkom s podporným účinkom pri 
nachladnutí,  predchádza bolestiam hlavy, horúčkovým stavom, napomáha pri 
uvoľnení dýchania.
Zloženie: Kvet bazy, divozelu, lipy, túžobník, kvet echinacei purpurovej, tymián.

25g

00464 Dobrú noc 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,60 €
40,50 Kč

Zápaly horných dýchacích ciest, bolesti brucha. Používa sa pri kašli, zápale 
horných dýchacích ciest,uvoľňuje hlieny, upokojuje bolesti brucha u detí a 
podporuje tvorbu materského mlieka.
Zloženie: Anízový a feniklový plod, ibišový koreň, koreň sladkého drievka, vňať 
tymiánovej a materinej dúšky, echinaceový kvet, malinový list.

50g

00421 Senior 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,39 €
35,10 Kč

Je vhodný na vysoký krvný tlak, podporuje činnosť srdca, zvlášť u starších ľudí.
Zloženie: Imelová, srdcovníková, prasličková, medovková vňať, ostružinový list. 30g

00425 Štíhla línia  8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,99 €
50,30 Kč

Podporuje činnosť čriev a zažívacieho ústrojenstva, kladne ovplyvňuje 
vylučovanie moču a stolice a tým zbavovanie nežiaducich látok z organizmu.
Zloženie: Kvet bazy čiernej, vňať čakanky, žihľavy, myšochvostu,rebríček, 
chaluha bublinatá, černicový list.

40g



Kód Názov Cena

00420 Poklad Inkov 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 2,78 €
70,30 Kč

Povzbudzujúci bylinný čaj s príchuťou papáje a ananásu. 
Zloženie: Mate green, zelený čaj China Wu Lu, rooibos, kúsky papáje, jablko, 
kúsky mrkvy, Darjeeling zelený, nechtíkový kvet, citrónová tráva, kvet slezu, 
aróma.

50g

00382 Migrenal 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 2,30 €
58,20 Kč

Pri bolestiach hlavy, migrénach a pri nízkom tlaku. 
Zloženie: Zelený čaj, kosatec, medovka, pamajorán, hluchavka, levanduľa, 
puškvorec, sedmokráska, jahodový list.

50g

00387 Spokojný žalúdok 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,70 €
43,00 Kč

Trávenie, látková výmena. Kladne ovplyvňuje činnosť tráviacich orgánov a 
zlepšuje látkovú výmenu. 
Zloženie: Aníz, fenikel, harmanček, púpavový koreň, mäta, kvet nechtíku a 
slezu.

25g

00427 Spokojné bruško 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,70 €
43,00 Kč

Výborný pri detských bolestiach bruška a pri zastavených vetroch. 
Zloženie: Fenikel, aníz, kmín. Bez arómy. 50g

00424 Večná mladosť 8-10 min. 8g/0,25l 100°C 2,50 €
63,20 Kč

Zápaly, problémy nervového pôvodu. Pomáha pri zápaloch horných dýchacích 
ciest, astme, čiernom kašli, tiež pri tráviacich problémoch nervového pôvodu. 
Zloženie: Zlatobyľová, srdcovníková, vrbovková, vresová vňať, kvet bazy 
čiernej, vňať stavikrvu vtáčieho.

40g

00383 Na vysoký tlak  8-10 min. 8g/0,25l 100°C 1,30 €
32,90 Kč

Čajová zmes namiešaná špeciálne pre ľudí s vysokým krvným tlakom. 
Zloženie: Kapsička pastierska, praslička, zlatobyľ, hloh. 30g

00114 Bylinná zmes proti horúčke 0 min. 10g/0,3l 90°C 9,60 €
242,70 Kč

Výborná zmes bylín proti horúčke a nachladnutiu.                                                     
Zloženie: kvet chrysantémy, zimolez, atraktylový koreň, touleň srdčitá, 
Lophatherum Gracile, Lalang grass Rhizome, Fructus gardeniae, cukor. Nie je  
nutné dosladzovať.  Instantný granulovaný čaj, v balení 15ks po 10g.

15x10g



Kód Názov Cena

00115 Bylinná zmes na chudnutie 0 min. 10g/0,3l 90°C 9,60 €
242,70 Kč

Zmes bylín na podporu chudnutia a spaľovanie tukov.
Zloženie: lotos, sladovka uralská, balónovník veľkokvetý, pornatka kokosová.  
Nie je nutné dosladzovať. Instantný granulovaný čaj, v balení 15ks po 10g.

15x10g

00116 Tradičná čínska zmes zázvoru a bylín 5 min. 10g/0,3l 90°C 9,60 €
242,70 Kč

Výborná zmes bylín proti prechladnutiu, horúčke a na celkové zohriatie 
organizmu.
Zloženie: zázvor, cukor, sušené plody hlohu obyčajného, broskyňové kôstky. 
Instantný granulovaný čaj, v balení 16ks po 10g.

16x10g

00117 8 pokladov na zníženie krvného tlaku 3-5 min. 10g/0,3l 90°C 4,40 €
111,20 Kč

D Čínska zmes bylín na znižovanie krvného tlaku.         
Zloženie: Aposynum, listy ginko biloby, kvet chrysantémy, pražená pšenica, 
cukor. Instantný granulovaný čaj, v balení 10ks po 10g.

10x10g

50045 Sahlab 0 min. 100g/0,75l 20°C 14,59 €
368,90 Kč

Slávny arabský povzbudzujúci nápoj s afrodizakialným účinkom. Mužom pre 
silu a ženám pre radosť.. Hlavnou zložkou tohto nápoja je Mletý koreň orchidey 
(vstavač mužský). Zo 100g pripravíme 3 šálky Výborného nápoja. Rýchla 
príprava s mliekom alebo vodou.



Kód Názov Cena

10000 Brazília Santos 2,99 €
75,60 Kč

100% arabica s veľmi výraznou a mierne nasládlou chuťou. Brazília Santos je 
všeobecne veľmi obľúbená káva pre svoju lahodnú chuť a arómu. Je to 
najznámejší druh brazílskej kávy.

100g

10006 Bolívia 3,20 €
80,90 Kč

D 100% arabica Bolívia má vysokú kvalitu, lahodnú chuť a výraznú arómu. V 
Bolívii bolo zvykom až do 50. rokov minulého storočia pestovať kávu ako 
ozdobný živý plot. Neskôr sa začala seriózne pestovať na plantážach a 
vzhľadom na fakt, že sa pestuje v nadmorských výškach 180 až 670m, má 
lahodnú chuť a výraznú arómu a patrí ku kávovým špičkám.

100g

10002 Indonézia 3,50 €
88,50 Kč

100% arabica s bohatou a plnou chuťou vhodná na každú dennú i nočnú 
hodinu. Káva sa pestuje v celom ostrovnom štáte, je všeobecne príjemne silná a 
korenená. Má výraznú chuťovú plnosť a kyslosť. Je to káva s krásnou, bledou 
lepivou penou. Primeraná horkosť a kyslosť dáva káve vycibrenú chuť i bez 
cukru. S dosladením sa chuť ešte zjemní a je tiež výborná ako káva s mliekom.

100g

10004 Papua - Nová Guinea 3,99 €
100,90 Kč

100% arabica s typicky nahorklou chuťou s nádychom mandlí. Kávovníky sa 
pestujú v nadmorskej výške 1300 - 1800 m, čo určuje vysokú kvalitu. Káva je v 
tejto zemi dôležitým obchodným artiklom a celý kávový priemysel tu podlieha 
prísnej kontrole Coffee Industry Board so sídlom v Geroce. Kávové zrná sú 
väčšie, vyrovnanej veľkosti. Táto káva má výbornú chuť s jemným nádychom 
mandľovej horkosti a silnú výraznú arómu. Jemne vyváženú chuť dosiahneme 
dosladením hnedým cukrom. Použitie mlieka by jemne zvýšilo jej kyslosť, čo ale 
neovplyvní zážitok s jej pitia.

100g

10003 Mexiko altura 3,10 €
78,40 Kč

100% arabica s jemnou kyslosťou a bohatou arómou. Mäkká, intenzívne 
voňajúca káva zo štvrtej pestovateľskej zeme sveta . Na povrchu pripravenej 
šálky kávy Altura sa vytvorí jemná bledohnedá pena. Jemná aróma a horkastá 
chuť vrátane kyslosti dáva komplexnú harmóniu chuti. Pri osladení vystúpi chuť 
horkej čokolády. Mliekom chuť nepokazíme, ale lepšie je túto kávu piť bez 
mlieka.

100g

Káva
Plantážna káva je určená pre znalcov alebo pre tých, ktorí volia nadštandardnú kvalitu. Pre 

praženie sa vyberajú kávové zrná len z tých oblastí, kde sa pestuje druh Arabica.



Kód Názov Cena

10001 Kolumbia - bezkofeínová káva  3,50 €
88,50 Kč

Nakúpená zelená káva putuje na dekofeináciu. 100% arabica bez kofeínu. Je 
pestovaná vo vulkanickej pôde kolumbijského pohoria, má výraznú chuť a 
arómu. Dekofeinácia prebieha ešte na zelenej káve a následné spracovanie  
je totožné so spracovaním kávy kofeínovej. Dekofeinačné továrne na jednej 
strane produkujú bezkofeínovú kávu, na strane druhej produkujú kofeín pre 
farmaceutický priemysel a na výrobu energetických nápojov. 

100g

10007 Latino café  3,80 €
96,10 Kč

Instantná rozpustná káva pre rýchlu prípravu.
1-2 lyžičky na 0,2l prevarenej na 90°C vychladenej vody. 100g

Kód Názov Cena

40007 Smotanová káva 2,99 €
75,60 Kč

Aromatizovaná kávová zmes s príchuťou smotany. Vynikajúca aromatizovaná 
kávová zmes s príchuťou smotany. Vhodná na prípravu espressa, ale i zalievanej 
kávy.

100g

40008 Cherry coffee  2,99 €
75,60 Kč

Kávová zmes s príchuťou višní. Vynikajúca aromatizovaná kávová zmes s 
príchuťou višní. Vhodná na prípravu espressa, ale i zalievanej kávy. 100g

40009 Vanilka 2,99 €
75,60 Kč

Vynikajúca kávová zmes. Vybraná kávová sorta s príchuťou vanilky. Vhodná na 
prípravu espresa, ale i zalievanej kávy. 100g

40010 Honey ceffee 2,99 €
75,60 Kč

   Vynikajúca kávová zmes. Vybraná kávová sorta s príchuťou medu. Vhodná na 
prípravu espressa, ale i zalievanej kávy. 100g

40004 Hruška v čokoláde 2,99 €
75,60 Kč

   Vynikajúca kávová zmes. Vybraná kávová sorta s príchuťou hrušky a čokolády. 
Vhodná na prípravu espressa, ale i zalievanej kávy. 100g

Aromatizovaná káva



Kód Názov Cena

40005 Irish cream 2,99 €
75,60 Kč

Vynikajúca kávová zmes s príchuťou vaječného koňaku. Aromatizovaná kávová 
zmes s typickou príchuťou whisky a smotanou. Vhodná na prípravu espressa, 
ale i zalievanej kávy.

100g

40006 Švajčiarska čokoláda 2,99 €
75,60 Kč

Kávová zmes ochutená podľa tradičnej švajčiarskej receptúry. Aromatizovaná 
kávová zmes ochutená podľa tradičnej švajčiarskej receptúry. Vhodná na 
prípravu espressa, ale i zalievanej kávy.

100g

10008 Amareto coffee 2,99 €
75,60 Kč

Vynikajúca kávová zmes ochutená príchuťou amareta. 100g

10028 Lieskový oriešok 2,99 €
75,60 Kč

Vynikajúca kávová zmes s príchuťou praženého lieskového orieška. 100g

10024 Malibu coffee 2,99 €
75,60 Kč

Vynikajúca kávová zmes  ochutená príchuťou kokosu. 100g

10017 Banán v čokoláde 2,99 €
75,60 Kč

Vynikajúca kávová zmes  s príchuťou banánu a čokolády. 100g

10026 Alžírska káva 2,99 €
75,60 Kč

Vyberaná kávová sorta s príchuťou vaječného koňaku. 100g

Aromatizovaná káva



Kvitnúce čaje

40001
*

Oriental beauty 5 min. 1ks/1l 80°C 1,99 €
50,30 Kč

Wild lover 5 min. 1ks/1l 80°C

Reč kvetov 5 min. 1ks/1l 80°C

Dar lásky 5 min. 1ks/1l 80°C

Košík kvetov 5 min. 1ks/1l 80°C

Dotyk srdca 5 min. 1ks/1l 80°C

40002
*

Jasmín 5 min. 1ks/0,6l 80°C 1,69 €
42,70 Kč

Green Lili 5 min. 1ks/0,6l 80°C

Východ slnka 5 min. 1ks/0,6l 80°C

Jarný kvet 5 min. 1ks/0,6l 80°C

Rising sun 5 min. 1ks/0,6l 80°C

Rose star 5 min. 1ks/0,6l 80°C

Kód Názov Cena

Obdiv a záľuba v čaji, no hlavne vynaliezavosť čínskych čajových  majstrov  nám dáva 
možnosť spoznať fascinujúcu krásu čajových kvetín, v Číne nazývaných Gong Yi Cha. Ide o spojenie 
špeciálneho zeleného čaju z vysokohorských oblastí a prírodných liečivých rastlín, ktoré navzájom 
uchovávajú chuť a vôňu. Tento čaj ponúka nezabudnuteľný zážitok hneď po vložení čajového kvetu 
do horúcej vody. Dokonalá kombinácia čistej prírody vplýva veľmi priaznivo na ľudský organizmus, 
spomaľuje starnutie buniek a posilňuje imunitný systém.

Príprava: Do vopred vyhriatej sklenenej kanvičky, alebo pohára, nalejeme mierne 
vychladenú prevarenú vodu a jemne vpustíme čajovú guličku na dno. Tá v priebehu niekoľkých minút 
začne rozkvitať do prekrásneho tvaru. Čím je doba lúhovania dlhšia, tým je chuť aj vôňa 
intenzívnejšia.

* Náhodný výber podľa aktuálneho stavu zásob.
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