Nabídka bylinných čajů
v balení po 50 g nebo 100 g

tel: +420 604 783 246
e-mail: info@sedmikraska-bylinky.cz
www.sedmikraska-bylinky.cz

BYLINNÉ ČAJE
1) Alergie – kopřiva nať, dvouzubec nať, ostropestřec plod, smetanka list, třezalka nať, řepík nať, truskavec nať
2) Artritida – kopřiva nať, vrba kůra, dobromysl nať, majoránka nať, máta nať, meduňka nať, šalvěj nať
3) Astma – sléz nať, pivoňka květ, podběl list, devětsil květ, plicník list, popenec nať, řebříček nať
4) Bércové vředy – kopřiva nať, přeslička nať, třezalka nať, truskavec nať, řepík nať, měsíček květ
5) Bílé krvinky – srdečník nať, ostružiník list, řebříček nať, jahodník list, lékořice kořen, řepík nať, truskavec nať
6) Cukrovka – borůvka list, fazol lusk, jestřabina nať, kopřiva nať, máta nať, smetanka list, kontryhel nať
7) Dna – bříza list, kopřiva nať, tužebník nať, devětsil květ, kukuřice čnělky, smetanka list, kontryhel nať
8) Detoxikace – bříza list, kopřiva nať, maliník list, jahodník list, smetanka list, ostružiník list, truskavec
nať
9) Enuréza (pomočování) - třezalka nať, lnice nať, přeslička nať, kukuřice čnělky, řebříček nať, mateřídouška nať, truskavec nať
10) Hemoroidy – dub kůra, heřmánek květ, šalvěj nať, řebříček nať, kokoška nať, třezalka nať, přeslička
nať
11) Hlasivky – řepík nať, bez květ, plicník list, podběl list a květ, sléz nať, zběhovec nať, rozrazil nať
12) Horečka – vrba kůra, bez květ, tužebník nať, heřmánek květ, lípa květ, mateřídouška nať, devětsil
květ
13) Hubnutí – šípek plod, čekanka nať, kukuřice čnělky, pýr oddenek, bez květ, máta nať, smetanka list
14) Cholesterol – kopřiva nať, šípek plod, černý rybíz list, komonice nať, přeslička nať, rozrazil nať, řepík
nať
15) Chudokrevnost - kopřiva nať, kontryhel nať, třezalka nať, jitrocel list, svízel nať, pomeranč kůra,
řebříček nať
16) Imunita – šípek plod, echinacea nať, goji plod, bez květ, černý rybíz list, kopřiva nať, šalvěj nať
17) Játra – smetanka list, kopřiva nať, máta nať, ostružiník list, řebříček nať, třezalka nať, sedmikráska
květ
18) Kašel – jitrocel list, mateřídouška nať, podběl list a květ, yzop nať, devětsil květ, popenec nať, prvosenka květ
19) Kašel (suchý) - sléz nať, devětsil květ, mateřídouška nať, komonice nať, meduňka nať, sléz květ, divizna květ
20) Klimakterium – kontryhel nať, řebříček nať, jeřáb květ, mochna nať, hluchavka nať, kopřiva nať, kokoška nať
21) Klouby – bříza list, kopřiva nať, vrba kůra, přeslička nať, tužebník nať, bez květ, truskavec nať
22) Kojení – jestřabina nať, meduňka nať, levandule květ, anýz plod, fenykl plod, kontryhel nať, majoránka nať
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23) Křeče - mateřídouška nať, meduňka nať, devětsil květ, dobromysl nať, heřmánek květ, majoránka
nať, máta nať
24) Křečové žíly – jírovec květ, hloh, šípek plod, ibišek květ, komonice nať, měsíček květ, přeslička nať
25) Ledviny – zlatobýl nať, bříza list, vrbovka nať, kukuřice čnělky, přeslička nať, truskavec nať, kopřiva
nať
26) Lymfatický systém – kopřiva nať, přeslička nať, dvouzubec nať, jehlice kořen, smetanka list, lípa
květ, šalvěj nať
27) Migréna – řebříček nať, bez květ, máta nať, meduňka nať, třezalka nať, levandule květ, prvosenka
květ
28) Menstruace – kontryhel nať, kokoška nať, řebříček nať, kopřiva nať, mochna nať, hluchavka nať,
třezalka nať
29) Močový měchýř – brusinka list, bříza list, přeslička nať, bez květ, vrbovka nať, devětsil květ, popenec nať
30) Nadýmání – máta nať, saturejka nať, heřmánek květ, kontryhel nať, petržel nať, šalvěj nať, yzop nať
31) Nachlazení – šípek plod, heřmánek květ, máta nať, bez květ, černý rybíz list, řebříček nať, šalvěj nať
32) Nedostatek železa – bez plod, kopřiva nať, jahodník list, kontryhel nať, smetanka list
33) Nervy – třezalka nať, dobromysl nať, maliník list, levandule květ, meduňka nať, majoránka nať, mateřídouška
34) Nízký tlak – kručinka nať,rozmarýn nať, bazalka nať, kokoška nať, kukuřice čnělky, šalvěj nať, yzop
nať
35) Pálení žáhy – řebříček nať, máta nať, anýz plod, fenykl plod, levandule květ, lnice nať, pelyněk nať
36) Pásový opar – dub kůra, třezalka nať, šalvěj nať, heřmánek květ, kontryhel nať, kopřiva nať, měsíček květ
37) Plísně – řebříček nať, bez květ, řepík nať, heřmánek květ, šalvěj nať, ořešák list, rozmarýn nať
38) Prostata – vrbovka nať, vrbka list, kopřiva nať, bez květ, celer nať, lnice nať, tužebník nať
39) Průjem – máta nať, jetel květ, borůvka list, vrba kůra, heřmánek květ,
40) Překyselení – světlík nať, řebříček nať, borůvka nať, jitrocel list, lnice nať, mochna nať, smetanka list
41) Rýma (inhalace) - eukalyptus list, máta peprná nať, bez květ, heřmánek květ, šalvěj nať
42) Slezina – čekanka nať, anýz plod, ostružiník list, maliník list, truskavec nať, jablečník nať, přeslička
nať
43) Slinivka – řebříček nať, řepík nať, chmel šištice, jitrocel list, měsíček květ, přeslička nať, rozmarýn
nať
44) Spánek – meduňka nať, dobromysl nať, hloh, chmel šištice, prvosenka květ, levandule květ, mateřídouška nať
45) Srdce – hloh, meduňka nať, srdečník nať, třezalka nať, jahodník list, levandule květ, prvosenka květ
46) Střeva – mochna nať, máta nať, heřmánek květ, řepík nať, třezalka nať, saturejka nať, šalvěj nať
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47) Štítná žláza – čekanka nať, hloh, přeslička nať, mateřídouška nať, řebříček nať, třezalka nať, sedmikráska květ
48) Těhotenství – kontryhel nať, šípek plod, heřmánek květ, hluchavka nať, kopřiva nať, meduňka nať,
rybíz list
49) Trávení – máta nať, líska list, heřmánek květ, měsíček květ, mochna nať, řebříček nať, řepík nať
50) Únava – aronie plod, šípek plod, klanopraška plod, máta nať, smetanka list, šalvěj nať, yzop nať
51) Vysoký tlak – hloh, meduňka nať, dobromysl nať, máta nať, přeslička nať, řebříček nať, měsíček
květ
52) Zácpa – krušina kůra, zlatobýl nať, bez květ, fenykl plod, jestřabina nať, levandule květ, lnice nať
53) Zdravé oči – světlík nať, borůvka nať, heřmánek květ, chrpa květ, meduňka nať, měsíček květ, ořešák list
54) Ženský – příprava k otěhotnění – kontryhel nať, řebříček nať, šalvěj nať
55) Žlučník – máta nať, řepík nať, třezalka nať, čekanka nať, měsíček květ, smetanka list, devětsil květ
BYLINNÉ LAHŮDKOVÉ ČAJE PRO BĚŽNÉ PITÍ
56) Krása květů – květy ibišku sudánského, růže, slézu maurského, pivoňky, prvosenky, chrpy, sedmikrásky
57) Kouzlo vánoc – jabloň plod, pomeranč kůra, bez plod, šípek plod, zázvor kořen, skořice , hřebíček
58) Lahodný – maliník list, šípek plod, jahodník list, ostružiník list, mateřídouška nať, růže květ, sedmikráska květ
59) Pamlsek – ibišek květ, šípek plod, jabloň plod, pomeranč kůra, bez púlod, citronová tráva, růže květ
60) Vánek od moře – ibišek květ, dobromysl nať, levandule květ, růže květ, saturejka nať, šalvěj nať,
yzop nať
61) Vůně lesa – maliník list, jahodník list, borovice výhony, borůvka nať, brusinka list, ostružiník list, smrk
výhony
BYLINNÉ ČAJE PRO NEJMENŠÍ
62) Imunita dětský – šípek plod, aronie plod, echinacea nať, borůvka nať, černý rybíz list
63) Nachlazení dětský – šípek plod, bez květ, heřmánek květ, mateřídouška nať, lípa květ
64) Nadýmání dětský – fenykl plod, anýz plod, bazalka nať, heřmánek květ, yzop nať
65) Spánek dětský – meduňka nať, heřmánek květ, mateřídouška nať, dobromysl nať, prvosenka květ
66) Trávení dětský – heřmánek květ, meduňka nať, sléz nať, třezalka nať, borůvka nať
67) Kašel dětský – jitrocel list, mateřídouška nať, černý bez květ, sléz květ, sedmikráska květ
Ceník bylinných sypaných čajů:

50 g.....45,- Kč

100 g.....80,- Kč
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