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Młody jęczmień 
100g – cena: 12,50zł 

Producent: Flos 

Doskonałe źródło witamin i składników mineralnych. 
Zawiera dużo witaminy C oraz beta-karotenu. Wysoka 
zawartość błonnika sprawia, że młody jęczmień ma 
właściwości odchudzające. Znajduje także zastosowanie 
jako preparat do odświeżania oddechu i płukania gardła. 

Czystek jest jednym z najbogatszych źródeł polifenoli, czyli 
organicznych związków chemicznych wykazujących silne 
działanie przeciwutleniające. Polifenole przejawiają 
doskonałe własności antybiotyczne, przeciwzapalne, 
przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze 
i przeciwhistaminowe. 

Czystek (ziele) 
100g – cena: 8,00zł 
250g – cena: 19,00zł 
Producent: Flos 

Morszczyn 
50g – cena: 2,79zł 

Producent: Flos 

Znajduje zastosowanie w kąpielach relaksacyjno-
odprężających – charakterystyczny zapach morszczynu 
sprawia wrażenie kąpieli morskich. Pomaga w walce 
z trądzikiem, łagodzi objawy łuszczycy, przywraca 
naturalne pH skóry, sprzyja gojeniu się ran, pomaga 
zwalczać rozstępy, działa antycellulitowo. 

Nasiona babki płesznika zawierają specjalne substancje, 
które pęczniejąc w jelitach działają jako środek 
przeczyszczający i wpływający na przemianę materii. 
Absorbują niekorzystne substancje z pożywienia, łagodzą 
także podrażnienia błony śluzowej oraz ją nawilżają. 

Babka płesznik (nasiona) 
100g – cena: 8,65zł 
Producent: Flos 

Nasiona Chia 
150g – cena: 15,99zł 
300g – cena: 29,49zł 

Producent: Flos 

Nasiona Chia zawierają dużą ilość bardzo odżywczych 
składników, dzięki którym zaliczane są do grupy najbardziej 
wartościowych pokarmów na świecie. Nasiona tej rośliny 
to niesłychanie bogate źródło kwasów omega-3 i omega-6 
oraz błonnika. 

Liście morwy białej dzięki właściwościom ograniczania 
wchłaniania cukrów prostych przez organizm, zmniejszają 
ich przyswajanie – w szczególności po posiłkach. 

Liść morwy białej (torebki) 
20x 2g – cena: 5,60zł 
Producent: Flos 
 

Wierzbownica drobnokwiatowa 
50g – cena: 2,60zł 

Producent: Flos 

Ziele wierzbownicy drobnokwiatowej dzięki zawartym 
w swoim składzie cennym składnikom przeznaczone jest 
w szczególności dla mężczyzn po 40 roku życia mających 
problemy z przerostem gruczołu krokowego. 



Owoce Goji zawierają mnóstwo witaminy C oraz innych 
składników odżywczych. Luteina i zeaksantyna zawarte 
w owocach goji pozwalają chronić oczy i wzrok przed 
atakami wolnych rodników oraz uszkodzeniami przez nie 
powodowanymi – dlatego też jagody te polecane są 
do poprawiania ostrości widzenia i utrzymania dobrego 
wzroku. 

Suszone jagody Goji 
100g – cena: 9,48zł 
300g – cena: 24,99zł 
Producent: Flos 

Kawa zielona 
200g – cena: 9,99zł 

Producent: Flos 

Kawa zielona to kawa, która nie została poddana 
procesowi palenia. Jej ziarna naturalnie wspomagają 
odchudzanie, przyśpieszają metabolizm i podane są 
w wygodnej do użycia zmielonej postaci. 

Olej lniany wysokolinolenowy zawiera w swoim składzie 
ponad 50% kwasu alfa-linolenowego, należącego 
do Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych 
typu Omega-3. W związku z tym olej lniany jest szczególnie 
zalecany w celu uzupełniania codziennej diety w ten kwas 
oraz do diety dr Budwig. 

Olej lniany: 
240ml – cena: 8,99zł 
480ml – cena: 13,00zł 
500ml (wysokolinolenowy) – cena: 15,50zł 
Producent: Flos 

Ostropest plamisty 
100g – cena: 3,69zł 

Producent: Flos 

Ostropest plamisty znany jest ze swoich właściwości 
leczniczych w stosunku do wątroby. W kosmetyce 
stosowany jest w walce z np. łuszczycą, zmniejsza 
zaczerwienienia, rozjaśnia cerę oraz poprawia zdolności 
regeneracyjne skóry. Kąpiel z dodatkiem naparu 
ze zmielonych owoców ostropestu plamistego wpływa 
bardzo korzystnie na kondycję skóry, bardzo dobrze 
nawilża i łagodzi wszelkie jej podrażnienia. 

Olej pozyskiwany z ostropestu ma więc właściwości 
przeciwzapalne, stabilizujące, stymulujące rozwój 
i regenerację komórek wątrobowych. Jest też silnym 
przeciwutleniaczem, przeciwdziała uszkadzaniu komórek 
przez wolne rodniki. Reguluje czynności trawienne 
zwiększając wydzielanie soku żołądkowego, poprawiając 
apetyt i dlatego podaje się w niedokwaśności soku 
żołądkowego, braku łaknienia, wzdęciach i odbijaniu, 
a niekiedy w bólach głowy typu migrenowego, obniżonym 
ciśnieniu i chorobie lokomocyjnej. 
Wyciągi z owoców ostropestu mają szerszy zakres 
działania niż sylimaryna. 

Olej z ostropestu plamistego 
250ml – cena: 12,60zł 
Producent: Flos 

Rokitnik zwyczajny 
50g – cena: 5,80zł 

Producent: Flos 
 

Rokitnik oddaje swoim „konsumentom” ponad 
190 bioaktywnych substancji – mnogość antyoksydantów, 
18 aminokwasów, 14 witamin, 4 prowitaminy, 
mikroelementy i nienasycone kwasy tłuszczowe. 
Stymuluje system immunologiczny, pomaga zwalczać 
infekcje i drobnoustroje, poprawia krążenie i pracę serca, 
zapobiega miażdżycy, obniża poziom cholesterolu we krwi, 
dodaje energii i witalności, poprawia nastrój i działa 
przeciwdepresyjne. 

 

 

  


