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Agát biely - kvet
Alchemilka obyčajná - vňať
Archangelika lekárska - koreň
Arnika horská - kvet
Baza čierna - kvet
Bazalka pravá - vňať
Bedrovník anízový - plod
Benedikt lekársky - vňať
Betonika lekárska - vňať
Borievka obyčajná - plod
Breza previsnutá - list
Cesnak medvedí - vňať
Čakanka obyčajná - vňať 
Čakanka obyčajná - koreň
Čistec rovný - vňať
Čučoriedka - vňať
Čučoriedka - plod
Divozel veľkokvetý - kvet
Dub letný - kôra 
Dúška tymiánová - vňať 
Echinacea purpurová - kvet
Echinacea purpurová - vňať
Fazuľa záhradná - plod
Fenikel obyčajný - plod
Fialka trojfarebná - vňať
Hloh obyčajný - list + kvet
Hluchavka biela - vňať 
Horec žltý - koreň
Chaluha bublinatá - stielka
Chmeľ obyčajný - šištice
Ibiš lekársky - koreň
Ibiš lekársky - list
Ibištek krvavý - kvet
Ihlica tŕnitá - koreň
Imelo biele - vňať
Jablčník obyčajný - vňať 
Jahoda obyčajná - list
Jarabina vtáčia - plod

Jastrabina lekárska - vňať
Komonica lekárska - vňať
Konopnica žltobiela - vňať
Koriander - plod
Kostihoj lekársky - koreň
Kotvičník - vňať
Kukurica siata - blizny
Levandula úzkolistá - kvet
Ligurček lekársky - koreň
Lipa malolistá - kvet
Lipkavec marinkový - vňať 
Lipkavec syridlový - vňať
Lopúch väčší - koreň
Ľanové semeno - plod
Ľubovník bodkovaný - vňať
Materina dúška - vňať
Mäta pieporná - vňať
Medovka lekárska - vňať
Medvedica lekárska - list 
Nátržník husí - vňať
Nátržník vzpriamený - koreň
Nechtík lekársky - kvet
Očianka rostkovová - vňať 
Oman pravý - koreň 
Orech kráľovský - list
Ostružina černica - list
Ostružina malina - list
Pagaštan konský - kvet
Pakost smradľavý - vňať
Palina pravá - vňať
Pamajorán obyčajný - vňať
Pastierska kapsička - vňať
Pestrec mariánsky - plod
Plavúň obyčajný - vňať
Pľuzgierka islandská - stielka
Pľúcnik lekársky - list
Podbeľ  liečivý - list
Praslička roľná - vňať

Prvosienka jarná - kvet
Púpava lekárska - list
Púpava lekárska - koreň
Puškvorec lekársky - koreň
Pýr plazivý - koreň
Rakytník rešetliakový -  plod
Rebríček obyčajný - vňať
Repík lekársky - vňať
Ríbezľa čierna - list
Rozmarín lekársky - list
Rumanček kamilkový - kvet
Ruža šípová - plod
Saturejka záhradná - vňať
Skorocel kopijovitý - list
Sladovka hladkoplodá
Slamiha piesočná - kvet
Slez lesný - list
Slez lesný - kvet
Srdcovník obyčajný - vňať
Stavikrv vtáčí - vňať
Šalvia lekárska - vňať
Túžobník brestový - vňať
Vachta trojlistá - vňať
Valeriána lekárska - koreň
Veronika lekárska - vňať
Vŕba biela - kôra
Vrbovka malokvetá - vňať
Vres obyčajný - kvet
Yzop lekársky - vňať
Zádušník brečtanovitý - vňať
Zázvor - koreň mletý
Zázvor - koreň rezaný
Zemedym lekársky - vňať
Zemežlč menšia - vňať
Zlatobyľ  obyčajná - vňať
Železník lekársky - vňať
Ženšen - koreň rezaný
Žihľava dvojdomá - vňať
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Jednozložkové byliny sypané Jednozložkové byliny sypané
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Jednozložkové byliny sypané Jednozložkové byliny sypané

Jednorazové vrecúška
1/60 ks
Vhodné na prípravu čaju, kávy alebo 
zmesi korenín pri varení polievok.
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Čistiaci čaj 40g
Čajová zmes napomáha vylučovaniu 
odpadových látok z tela, čím podporuje 
očistu a celkovú detoxikáciu organizmu.

Urologický čaj 40g
Čajová zmes sa používa pri zápalových 
ochoreniach močových ciest a močového 
mechúra. Pomáha vyplavovať piesok 
z močových ciest a toxické látky z tela. 
Zároveň pôsobí dezinfekčne a močopudne.

Prieduškový čaj 40g
Čajová zmes sa používa pri zápalových 
ochoreniach horných a dolných dýchacích 
ciest, sprevádzaných tvorbou hustého hlienu. 
Výrazne tlmí sekréciu v dýchacích cestách 
a v nose, má priaznivý účinok pri ochore-
niach spojených s kašľom. Má tlmiaci účinok 
na suchý a dráždivý kašeľ.

Detský čaj 40g
Čajová zmes sa používa ako bežný čaj 
pre kojencov a malé deti. Priaznivo 
ovplyvňuje najmä trávenie, pôsobí 
protikŕčovo a vetropudne. Má ukľudňújúci
účinok a pôsobí priaznivo na dýchacie cesty.

Ginko
Podpora pamäti
Ginko priaznivo pôsobí na 
krvný obeh v mozgu, má 
priaznivý vplyv na zlepšenie 
pamäti a koncentrácie.

Maté Green
Tajomstvo výkonnosti
Lístky Maté obsahujú veľké 
množstvo kofeínu, ktorý má 
v kombinácii s ostatnými 
zložkami výrazné povzbudzu-
júce účinky.

Gunpowder
Tajomstvo dobrého zdravia
Gunpowder upravuje krvný 
tlak, znižuje riziko kardiovasku-
lárnych chorôb a napomáha 
lepšiemu sústredeniu.

Pu-Erh
Spaľovač tukov
Pu-Erh podporuje látkovú 
výmenu a zbavuje telo 
škodlivých splodín. Výrazne 
pomáha v boji s nadváhou tým, 
že rozpúšťa tukové vankúšiky.

Lapacho
Podpora imunity
Lapacho má pozitívne 
zdravotné účinky, posilňuje 
a prečisťuje organizmus a 
výrazne zvyšuje imunitu tela.

Rooibos
Tajomstvo dlhej mladosti
Rooibos má antioxidačné 
účinky a posilňuje imunitný 
systém. Doporučuje sa pri 
bolestiach hlavy a tlmí napä-
tie.

Bylinné čaje sypané Bylinné zmesi sypané
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Ďalej ponúkame:

Afroditin čaj + Čistiaci čaj + hrnček
Čaj večnej mladosti + Prieduškový čaj + hrnček
Čistiaci čaj + Prieduškový čaj + hrnček

Zmena hrnčekov vyhradená!

Čistiaci čaj s cezmínou paraguajskou
bylinný čaj
Čaj s cezmínou paraguajskou napomáha očiste a 
celkovej detoxikácii organizmu a podporuje reguláciu 
telesnej hmotnosti.

Čaj večnej mladosti
bylinný čaj
Čaj pôsobí priaznivo na vyplavovanie 
škodlivých radikálov z organizmu a spomaľuje 
starnutie. Pôsobí priaznivo na tráviace ústro-
jenstvo, srdcovo cievny systém a u mužov pri 
poruchách funkcie prostaty. Má priaznivé 
účinky na dýchacie cesty a imunitný systém.

Prieduškový čaj s bazou
čaj z bylinnej zmesi
Čaj pôsobí priaznivo na horné a dolné dýchacie 
cesty a podporuje odkašliavanie. Má protizá-
palové účinky.

Afroditin čaj zdravia
čaj z bylinnej zmesi 
Čaj pôsobí priaznivo pri zápalových procesoch 
ženských orgánov, pri menštruačných bolestiach, 
výtokoch a v období klimaktéria. Má priaznivé 
účinky pri pooperačných stavoch.

4 čaje zdravia Kolekcie 4 čajov zdravia
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Babičkina záhrada
Jablká kocky nesírené 100g

Babičkina záhrada 100g
Hrušky kocky nesírené 100g

Šípky v mede 125g

Ochutnávka korenia
Karkade Ibištek 70g

Ochutnávka korenia 55g 
Šípka oplodie 70g 

Cejlónska škorica v mede 125g

Gunpowder
Šípka oplodie 70g

Škorica čínska mletá 30g
Gunpowder 70g

Vôňa orientu v mede 125g

Brusnicová lúka
Brusnicová lúka ovocný čaj 100g

Bylinky do polievky 100g
Šípka oplodie 70g

Kandizovaný zázvor 50g

Lesné plody
Lesné plody ovocný čaj 100g

Ceylon čierny čaj 70g
Trstinový cukor Very Dark 300g

Ovocná s echinaceou
Ovocný s echinaceou

ovocný čaj 100g
Čučoriedkový džbánok

ovocný čaj 100g
Trstinový cukor Very Dark 300g

Savana Green
Savana green zelený čaj 70g

Čučoriedkový džbánok
ovocný čaj 100g

Trstinový cukor Very Dark 300g
Kandizovaný zázvor 50g

Darčekové kolekcie Darčekové kolekcie - Jadrá a semená

CHIA semená 250g
Semená sú vhodné na pridávanie 
do cesta pri pečení chleba, 
pečiva, koláčov, pri príprave 
nápojov, štiav, čaju a do iných 
pokrmov, jedál a pochutín. 
Odporúčaná denná dávka sú 2 
čajové lyžičky.

Marhuľové jadierka 200g
Bohatý zdroj vitálnych látok v ich 
jedinečnej kombinácii. Obsahujú 
vitamín B17 - amygdalín, beta-
karotén, horčík, draslík, kyselinu 
salicylovú, kyselinu listovú.

Quinoa 250g
Quinoa je tradičná juhoamerická 
plodina. Patrí medzi pseudoobil-
niny, ktoré sa vyznačujú tým, 
že neobsahujú lepok a preto sú 
vhodné pre celiatikov. Má vysoký 
obsah hodnotových látok.
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Medy 125g – Džemy 320g
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100% prírodné šťavy 250ml

Arónia 
čiernoplodá    

BIO 

Brusnica pravá 
BIO 

Čučoriedka 
obyčajná 

BIO 

Rakytník 
rešetliakový  

Ríbezľa čierna  

MiJa ovocné detské šťavy 250ml

Brusnica Jablko
BIO

Malina Jablko

Čučoriedka Jablko 
BIO 

Rakytník Jablko  

Jahoda Jablko  

Ríbezľa Jablko  
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Konopný olej
250ml

Petržlenový olej
30ml

Avokádový olej
250ml

Olej z čierneho
korenia

30ml

Ľanový olej
250ml

Rascový olej
30ml

Kokosový MCT 
olej

250ml

Paprikový olej
30ml Orechový olej

250ml

Makový olej
250ml

Sezamový olej
250ml

Pestrecový olej
250ml

Mandľový olej
250ml

Tekvicový olej
250ml

Sójový olej
250ml

Marhuľový olej
 250ml

Nigella olej 
z čiernej rasce 

 100ml

Oleje za studena lisovanéOleje za studena lisované
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Ananás kúsky 
bez SO2 a pri-
daného cukru 

100g

Banán plátky 
100g

Hrozienka
nesírené 

200g

Mango kúsky bez 
SO2 a pridaného 

cukru 
100g

Goji - kustovnica 
čínska 
100g

Jablká kocky 
nesírené 

100g

Goji - kustovnica 
čínska 
250g

Jablká plátky 
nesírené 

50g

Brusnice kľukva 
veľkoplodá 

100g

Hrušky kocky 
nesírené 

100g

Papája kúsky bez 
SO2 a pridaného 

cukru 
100g

Lupienky 
Ovsené chrum-

kavé
 200g

Kešu natural 
75g

Lupienky 
Špaldové BIO 

200g

Mandle jadrá 
celé 
75g

Lupienky 
Pohánkové BIO 

200g

Lieskové jadrá 
celé 
75g

Vločky Ovsené 
bez lepku 

300g

Green ApothekeGreen Apotheke
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Cereálka Ovsená kaša 
Hruška so škoricou 

4x75g

Cereálka Ovsená kaša 
Papája s kustovnicou 

4x75g

Cereálka Ovsená kaša 
Mango s morušou 

4x75g

Cereálka Ovsená kaša 
Višňa s kakaom 

4x75g



Chipsy Červená 
repa 
100g

Chipsy Sezam 
čierny 
100g

Chrumkanie 
Šošovica 

180g

Chipsy Konope 
s chilli 
100g

Chipsy Chia 
100g

Chipsy s Tekvicovou 
múkou

100g

Chrumkanie 
Hrach 
180g

Green Apotheke Green Apotheke

Kaša Gaštanová 
200g

Chrumky 
Cirokové bez 

lepku 
75g

Kaša Ciroková 
200g

Krekry Špaldové 
s ostropestrecom 

BIO 
100g

Kaša Pohánková 
200g

Krekry Špaldové 
s chia BIO 

100g

Červená repa 
plátky 

50g

Kaša Kukuričná 
BIO 
250g

Kaša Pšenová 
200g

Kaša Ryžová 
180g
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Polievková zmes 
Čierne oko 
s hrachom 

150g

Hummus  BIO 
200g

Guličky do 
polievky 

bez lepku 
75g

Polievková zmes 
Pohánková 

so šošovicou 
150g

Pilaf Bulgurový 
500g

Polievková zmes 
Šošovicová 

s ryžou a krúpami 
150g

Polievková zmes 
Hrachová 
s mungom 

150g

Falafel 
200g

Himalájska soľ 
ružová hrubá 

500g

Himalájska soľ 
ružová jemná 

500g

Green Apotheke Green Apotheke

Múka Ciroková 
hladká bez lepku 

400g

Múka Pohánková 
hladká bez lepku 

 400g

Pohánka 
svetlé krúpy

500g

Strúhanka 
Kukuričná
bezlepková
 chrumkavá 

200g

Múka Ryžová
 hladká bez lepku 

400g

Múka z červenej
šošovice 

400g

Obalovacia zmes 
talianska bylinka

250g

Múka Ryžová 
celozrnná bez 

lepku 
400g

Pohánka 
svetlá lámanka 

500g
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KAŠE dĕTIPRO
plusplus

Mg

www.apotheke.cz

VÁPNÍK
Ca

VITAMIN
D

  100 % , certifikovaní dodavatelé surovin.

 Jedinečné na trhu a přirozeně bezlepkové.

 Obohacené o vitamíny a minerály.

Snadná a rychlá snídaně či svačina pro Vaše nejmenší i pro Vás.

Kaše jsou bez přídavku cukru i mléka. Můžete je doplnit podle 

vlastní chuti kousky čerstvého či sušeného ovoce. 

dĕTIPROplusplus
Mg

VÁPNÍK
Ca

VITAMIN
D

Připravili jsme pro Vás unikátní dětské těstoviny v certifi kované 

BIO kvalitě. Jsou vyrobeny z přirozeně bezlepkových surovin, dle 

vyvážených vlastních receptur, nutričně bohaté a chutné. Navíc jsou 

obohacené o vápník, hořčík a vitamín D. Naše šetrné zpracová-

ní a pomalé sušení zaručuje skvělou chuť těstovin a zachování živin. 

Pochutnají si na nich nejen ti nejmenší gurmáni, ale i jejich maminky. 

ní a pomalé sušení zaručuje skvělou chuť těstovin a zachování živin. 

Pochutnají si na nich nejen ti nejmenší gurmáni, ale i jejich maminky. 

ní a pomalé sušení zaručuje skvělou chuť těstovin a zachování živin. 
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ní a pomalé sušení zaručuje skvělou chuť těstovin a zachování živin. 

Pochutnají si na nich nejen ti nejmenší gurmáni, ale i jejich maminky. 

TĕSTOVINY

www.apotheke.cz

  100 % , certifikovaní dodavatelé surovin.

 Jedinečné na trhu a přirozeně bezlepkové.

 Obohacené o vitamíny a minerály.



Green Apotheke

Tekvica nelúpaná 
100g

Ľan hnedý 
semená 

350g

Sezam lúpaný 
semienka 

100g

Konopné 
semienka lúpané 

100g

Ľan zlatý semená 
300g

Tekvica nelúpaná 
250g

Ľan mletý 
natural

150g

Sezam čierny 
nelúpaný 

100g

Slnečnica lúpaná 
semená 

250g
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Green Apotheke

Zlaťáky máčané 
bez lepku 

150g

Krtkove 
jablkové 

sušienky BIO 
100g

Zlaťáky natur 
bez lepku 

120g

25



Cícer Rímsky 
hrach - klíčenie 

a varenie 
500g

Pšeno lúpané 
proso 
500g

Kuskus celozrn-
ný - bezvaječná 

cestovina 
500g

Bulgur pšeničný 
500g

Krúpy špaldové 
Kernotto 

500g

Hrach zelený - 
lúpaný polený 

500g

Kuskus semo-
linový - bezvaječná 

cestovina 
500g

Hŕstka struko- 
vinová zmes 

500g

Bulgur pšeničný 
tmavý 
500g

Fazuľa Adzuki - 
klíčenie a varenie 

500g

Fazuľa čierna - 
pestré varenie 

500g

Šošovica čierna 
drobnozrnná 

nelúpaná
300g

Fazuľa červená 
Ľadvina 

500g

Fazuľa Mungo – 
klíčenie a varenie 

500g

Šošovica žltá 
lúpaná polená 

500g

Šošovica červená 
lúpaná polená 

500g

Šošovica zelená 
tmavá drobnozrnná 

500g

Green Apotheke Green Apotheke
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Fliačky ražné 
celozrnné 

400g

Casarecce
z červenej 

šošovice 100% 
bez lepku 

250g

Vretená 
so žihľavou 

300g

Vretená 
cícerové 100% 

bez lepku
250g

Vretená 
hrachové 100% 

bez lepku
250g

Gigli z červenej
šošovice 100% 

250g

Vretená 
pohánkové BIO

250g

Vretená z červenej 
šošovice  100%

250g

Vretená žitné 
celozrnné 

350g

Vretená 
kukuričné 100% 

bez lepku
250g

Vretená špaldové 
celozrnné 

300g

Vretená zeleninový 
mix bez lepku 

300g

Vretená 
ryžové
250g

Vretená 
s červenou repou

bez lepku
300g

Ryža Basmati 
dlhozrnná lúpaná 

500g

Ryža Jazmínová 
dlhozrnná lúpaná 

500g

Ryža 
Trojfarebný MIX 

500g

Ryža Basmati 
dlhozrnná natural 

500g

Ryža Suschi 
strednozrnná 

lúpaná 
500g

Quinoa červená 
250g

Quinoa biela 
250g

Slzovka obecná 
200g

Green Apotheke Green Apotheke
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Regeneračné krémy z liečivých rastlín

VITAL krém
Použitie:
- na ošetrenie a masáže tela
- pri celkovej únave organizmu
- po fyzickej námahe
Obsahuje:
- výťažky rozmarínu, tymiánu 
  a nechtíka lekárského
Pomáha:
- pri bolestiach chrbtice, krížov
- pri reumatizme
- pri kŕčových žilách
- pri nedokrvených končatinách

VITAL krém 70g VITAL krém 60g

VITAL vena 70g
Použitie:
- na ošetrenie a masáže končatín
Obsahuje:
- výťažky pagaštanu konského, 
   komonice lekárskej a rumančeka  
   pravého
Pomáha:
- pri ťažobe a opuchoch nôh
- pri nedokrvených končatinách
- pri kŕčových žilách a ich prevencii
- pri vstrebávaní krvných podliatin
- po úrazových a zápalových stavoch
- pri hemoroidoch
- pri zhrubnutej a popraskanej pokožke

VITAL Nechtíková masť 55g
Regeneračná masť na suchú, podráždenú 
a popraskanú pokožku.
Je vhodná na ochranu pokožky pred 
nepriaznivými účinkami poveternostných 
vplyvov a na ošetrenie rúk po práci.

Konopný balzam 200ml
Masážny a regeneračný balzam z konopného 
oleja a minerálnej vody.
Obsahuje výťažky bylín z kostihoja, arniky, 
jedľový a eukalyptový olej, ktoré uľahčujú vyko-
nanie masáže svalov a končatín pri preťažení a 
únave. 
Balzam obsahuje panthenol a allantoin, ktoré 
v kombinácii s bylinnými výťažkami priaznivo 
pôsobia na pokožku, ktorú hydratujú.
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Antibakteriálne vlhčené 
obrúsky 15ks

Vlhčené obrúsky sú antibakteriálne s vita-
mínom E, s PH 5,5.  Špeciálne navrhnuté 
pre čistenie a ošetrovanie pokožky. Účinná 
antibakteriálna zložka 
je chlorhexidine digluconate.

Hygienum vlhčené utierky 
pre dospelých 72ks

Vlhčené hygienické vreckovky sú 
antibakteriálne, hypoalergénne, 
bez alkoholu, s PH 5,5. Sú špeciálne 
navrhnuté pre čistenie a ošetrovanie 
pokožky s obsahompanthenolu a 
allantoinu.

Antibakteriálne tekuté mydlo 
s glycerínom 500ml

Antibakteriálne ochranné tekuté mydlo s 
glycerínom zabezpečuje dôkladné umývanie 
rúk bez narúšania prirodzenej rovnováhy 
pokožky. Účinná antibakteriálna zložka je 
chlorhexidine digluco-
nate.
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Kozmetické produkty



Krtkove čaje a bylinné sirupy
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MEDIATE, s. r. o., Dolní Libchavy 325, 561 16 Libchavy, tel.: 465 524 547, e-mail: info@apotheke.cz, www.apotheke.cz

Z důvodu legislativních požadavků 
na označování výrobků a nařízení EU,
dochází ke změně názvů 
u následujících výrobků…

Shodné složení i EAN

Původní název

Nový název
Shodné složení i EAN

Původní název

Nový název

Původní název

Shodné složení i EAN

Nový název

Původní název

Shodné složení i EAN

Nový název

Prodej ukončen

NOVINKA
Nová receptura

Prodej ukončen

Nová receptura

NOVINKA

Původní název

Shodné složení i EAN

Nový název

Původní název

Shodné složení i EAN

Nový název
Shodné složení i EAN

Původní název

Nový název

Shodné složení i EAN

Původní název

Nový název
Shodné složení i EAN

Původní název

Nový název
Shodné složení i EAN

Původní název

Nový název

ZMĚNA
NÁZVUPO

ZO
R 



Detské čaje
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Ženské čaje

Psyllium

Zelené čaje a Rooibos
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BIO Psyllium 150g 
rozpustná indická 

vláknina

Psyllium 100g
čistiace 

s Červenou repou

Psyllium 100g
na chudnutie
s Ananásom

- účinný prostriedok na ochranu pred zápchou a preháňaním
- čistí tráviace ústrojenstvo a reguluje stolicu
- podporuje vylučovanie odpadových látok z tela
- reguluje hladinu cholesterolu v krvi
- priaznivo pôsobí pri nadváhe a obezite
- zaháňa pocit hladu



Čajové zmesi

37

Čajové zmesi

38



Porciované jednozložkové byliny

39

Porciované jednozložkové byliny
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Premier Selection čaje

41

Premier Selection čaje
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Premier Selection čaje
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Čajové kolekcie

Kolekcia Chuť, ktorá má meno 
96ks 

Šálka chutí a vôní 
30ks

Bylinkový hrnček 
30ks

Čas na ovocný čaj 
48ks
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Bio Selection čaje
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Bio Selection čaje
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Čaje bylinkára Čaje bylinkára

4847
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Devätoro bylín porciovanéČaje bylinkára

49



Devätoro bylín porciované
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Devätoro bylín porciované
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Devätoro bylín sypané zmesi 50g

Alerstop - pri alergiách
Anticholest - na zníženie cholesterolu v krvi
Antiurin - pri zvýšenej hladine kyseliny 
                       močovej, pri dne
Cievny - pre dobrý stav ciev 
Čistiaci s červenou repou - k očistnej kúre
Dečínska zmes - blahodárne pôsobí na 
                                     dýchacie cesty
Diaherb - vhodný ako doplnok diabetickej 
                      diéty
Dobré trávenie - zvyšuje chuť do jedla, pod-
                                      poruje trávenie
Dobrú noc - napomáha k zdravému
                            a kvalitnému spánku
Flegmatik - pôsobí pri neurózach a 
                          podráždenosti
Hapčík - vhodný pri nachladnutí a nádche
Hemopur - vhodný ako doplnok pri hemoroi-
                          doch
Hypertonik - užíva sa pri vysokom krvnom 
                              tlaku
Imunostim - podporuje obranyschopnosť 
                             organizmu
Klimakterin - pre ženy v prechode, v klimak-
                               tériu
Kĺbový - pre dobrý stav kĺbov
Laktačný - pre kojace matky, podporuje 
                        tvorbu mlieka
Lymfatický - priaznivo pôsobí na lymfatické 
                             cesty

Ľadvinový - pre dobrý stav obličiek
Metabolik - podporuje látkovú výmenu 
                            metabolizmus
Migstop - pri bolestiach hlavy, proti 
                       migréne
Mykotin - pri kandidózach, plesniach
Pečeňový - podporuje funkciu pečene pri 
                          užívaní liekov
Pleťový - pri problémovej pleti
Pľúcny - pre dobrý stav pľúc
Pre tehotné ženy - pre kľudné bruško
Prieduškový - pre dobrý stav priedušiek
Prostatin - čaj na prostatu
Proti poteniu - znižuje nadmerné potenie
Reustop - pri problémoch reumatického 
                        charakteru
Slinivkový - pre dobrú činnosť slinivky
Štíhla línia - odbúravanie tukov, zníženie 
                              hmotnosti
Urologický - priaznivo vplýva na močové 
                              cesty
Vitakremík - pre dobrý stav kostí, kĺbov, 
                               vlasov a nechtov, obsahuje    
                               prírodný kremík
Vetrový - pri nadúvaní
Žalúdočný - pre ukľudnenie žalúdka, pri 
                             pálení záhy
Ženský - pre úpravu menštruačného cyklu
Žlčníkový - podporuje funkciu žlčníka
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Sypané  jednozložkové  byliny

Aloe kapská

Arónia - plod

Artyčok - vňať

Brusnica - list

Ďatelina červená - kvet

Eleutherokok - koreň

Eukalyptus - list

Gotu kola - vňať

Guarana - semeno mleté

Horčica - semeno

Jazmín - kvet

Kapucínka - semeno

Kondurango - kôra

Kosatec - koreň

Kotvičník - vňať

Kôpor - plod

Mučenka - vňať

Mydlica - koreň

Mydlica - vňať

Pečeňovník - vňať

Ploštičník - koreň

Pohánka - vňať

Prietržník - vňať

Pyštek - vňať

Rakytník  - plod

Rimbaba  - vňať

Sarsaparila - koreň

Sedmikráska - kvet

Sennovka grécka - semeno

Schizandra - plod

Šafrán - blizny

Šišák bajkalský - vňať
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Ovocno - bylinné čaje porciované

Arónia & Šípka 
& Čierna ríbezľa

Arónia & Rakytník 
& Jahoda

Šípkový s rumančekom

Šípkový s medom

Ovocný s EchinaceouMalinová šálka

Brusnicová lúka

Indiánske leto

Zázvor & Citrón & Med Zahrievací so zázvorom
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Slez maurskýGinko Smolíček porciovaný ŽivotabudičSmolíček 
sypaný

Životabudič

Yerba maté

Genius

Kotvičník Materina dúška Zlatobyľ

Dračia sila

Yerba maté

Rakytníkový Sedmikvietok

Bylinné čaje porciované a sypané
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Čaje štyroch svetadielov

Dračie perly

Japan GenmaichaChun Mee

Milky Oolong

Japan BanchaChina Sencha

Lung Ching

China Oolong
Se Chung

Le Touareg

China Jasmine
Chung Hao

Japan Sencha

Green & ŽenšenGreen & Jazmín

Zelené čaje sypané

Gunpowder
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Zelené a biele čaje sypané a porciované

Savana GreenOrganic Fog Tea

Zelený čaj s Echinacou

Green Jasmine

Divine Temple

Zelený čaj
s Echinaceou

Zelený čaj s Ginkom

White Monkey

Zelený čaj s Chaluhou

Gunpowder

Pai Mu Tan

Zelené čaje
porciované

Zelený čaj
s Ginkom
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Citrón -Med Čierna ríbezľa Malina

Citrón

Memory of Tea

Zelený rooibosVišňa-Smotana

Argentínsky čierny čaj Pu-Erh Pu-Erh citrón

Ceylon Pu-ErhEarl GreyDarjeeling

Čaje štyroch svetadielov
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Ovocné čaje sypané

Babičkina 
záhrada 100g

Brusnicová 
lúka 100g

Divoká 
višňa 90g

Čučoriedkový 
džbánok 100g

Malinová 
šálka 100g

Lesné 
plody 100g

Jahodový 
pohár 100g

Indiánske 
leto 90g

Hawai 
koktejl 120g

Slivková 
jeseň 100g

Ovocný
s Echinaceou 100g

Ovocné 
 pohladenie 100g
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Bylinné čaje sypané

Lapacho
s jahodami 70g

Zázvor
Citrón 70g

Šípka 
oplodie 70g

Karkade
Ibištek 70g

Vianočný
ovocný 100g

Vianočný
čierny 70g

Brusnica - Pomaranč 
Čakanka 50g
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Čajové kolekcie

Veľká čajová kolekcia
9 druhov po 10 ks

Darčeková kolekcia
Kandizovaný zázvor 50g

Korenie na varené víno 50g
Trstinový cukor Dry Demerara 300g 

Vianočný ovocný čaj 100g

Kolekcia bylinných čajov
5 druhov po 4 ks

Kolekcia zelených čajov
5 druhov po 4 ks

Kolekcia ovocných čajov
5 druhov po 4 ks

Kolekcia čiernych čajov
5 druhov po 4 ks
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Levanduľový 20g
Pri stavoch 

vyčerpanosti, úzkosti a 
psychickom napätí.

Ovsená slama 30g
Na problematickú pleť, 
najmä pri atopickom 

ekzéme.

Dry Demerara 300g
prírodný svetlý

Very Dark 300g
prírodný tmavý

Relaxačný 20g
Po namáhavej fyzickej a 

psychickej práci.

Kandizovaný zázvor 50g

Agar 20g

Bylinné kúpele - Trstinový cukor - Ostatné
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Kvitnúce čaje - ručne viazaný zelený čaj

Červánky
4 ks

Červánky
7 ks

Orientálna Krása
4 ks

Orientálna Krása
7 ks

Vychádzajúce Slnko
7 ks

Vychádzajúce Slnko
7 ks
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Sušené ovocie

Brusnica plod 20g Dráč plod 70g

Kustovnica čínska
plod - Goji 400g

Kustovnica čínska
plod - Goji 100g

Rakytník plod 70g
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Dobré korenie

Zmesi

Adžika 30g
Bruschetta  30g
Bylinkové maslo  30g
Bylinky do polievky  100g
Bylinky s cibuľkou  60g
Čínske korenie 30g
Čubrica 30g
Garam masala 30g
Grilovacie byliny  40g
Grilovaná zelenina 30g
Hríbové korenie 20g
Korenie na varené víno 50g
Maďarské korenie  40g
Na Ryby  30g
Na špagety 30g
Ochutnávka korenia 55g
Peperoncino  40g
Piri - piri 30g
Provensálske korenie 15g
Zmes korenia  30g
Thajské kari  30g

Jednozložkové bylinky

Chilli krúžky  20g
Kardamon celý 10g
Kardamon mletý 20g
Koriander plod mletý 40g
Kôpor list  20g
Kurkuma mletá  50g
Paprika lahôdková 100g
maďarská mletá
Rímska rasca celá  30g
Škorica čínska mletá 30g
Škorica ceylónska celá  15g
Škorica ceylónska mletá  50g
Vanilka plod celý   1ks

Soli

Himalájska soľ biela 600g
Himalájska soľ červená 600g
Himalájska soľ ružová 600g
Morská soľ hrubá 500g



Kapucínka
Kvapky zvyšujú 

odolnosť proti zápalom, 
hlavne proti zápalom 

močových ciest.

Benevit
Kvapky s tonizujúcim 
účinkom. Užívajú sa v 
chrípkovom období.

Cievne
Kvapky sú vhodné 

pre normálnu činnosť 
cievnej sústavy

Echinacea
Kvapky podporujú imunitu 
organizmu. Sú výborným  

prostriedkom na prevenciu 
proti chorobám.

Guarana
Kvapky pôsobia pri-

aznivo pri psychickom  a 
fyzickom vypätí.  
Obsahuje kofeín.

Hloh
Kvapky upravujú krvný 
tlak a pôsobia priaznivo 

na cievy.

Imelo
Kvapky priaznivo 

pôsobia na srdcovú 
činnosť a obehový 

systém.

Balderiánske
Kvapky sú vhodné pri 
nervovom vyčerpaní,

srdcovej úzkosti. Majú 
ukľudňujúci účinok.

Alchemilka
Kvapky sú vhodné 

pre predmenštruačný 
a menštruačný komfort

Ginko
Kvapky priaznivo 
ovplyvňujú cievny 

systém, zlepšujú pamäť 
a prekrvenie mozgu.

Bylinné kvapky
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Bylinné kvapky

Ostropestrec
Kvapky priaznivo

pôsobia na činnosť
pečene a žlčníka.

Na spanie
Kvapky sú vhodné

k navodeniu spánku.

Karmelitánske
Kvapky sú vhodné
pri stavoch úzkosti

a žalúdočných
ťažkostiach.

Ľubovník
Kvapky majú vplyv na 

normálne trávenie, 
spánok a prispievajú 

k dobrej nálade

Mätové žalúdočné
Kvapky sú vhodné pri 
nechutenstve a zlom 

zažívaní, zlepšujú sekré-
ciu žalúdočných štiav.

Mučenka
Kvapky sú vhodné pri 
psychickom vypätí a 

prepracovanosti. Majú 
ukľudňujúce účinky.
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Bylinné kvapky

Ženšen
Kvapky významne

harmonizujú telesné 
a duševné funkcie.

Vrbovka
Kvapky majú 

priaznivý účinok 
na činnosť prostaty 
a močových ciest.

Zlatobyľ
Kvapky podporujú lát-
kovú výmenu. Pôsobia 
priaznivo na močové

ústrojenstvo a obličky.

Rhodiola
Kvapky pozitívne

ovplyvňujú sexuálne
funkcie, povzbudzujú

telo i ducha.

Rimbaba
Kvapky sú vhodné na 
zníženie rizika vzniku 

migrén a v období 
menštruácie.

Šišák
Kvapky majú mimo-
riadne dobrý účinok 
na ochranu nervovej 

sústavy.
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Bylinné kvapky

Anticholest
Kvapky sú vhodným 

doplnkom
pri zvýšenom obsahu
cholesterolu v krvi.

Dračia sila
Kvapky sú prírodným

afrodiziakom.

Čistiace
Kvapky priaznivo pôsobia 

na látkovú výmenu a 
podporujú vylučovanie 
škodlivých látok z orga-

nizmu.

Imunostim
Kvapky podporujú 

prirodzenú
imunitu organizmu.

Dobré trávenie
Kvapky zlepšujú trávenie.  

Sú vhodné po ťažších 
jedlách, tiež zvyšujú chuť 

do jedla.

Klimakterin
Kvapky sú vhodné v 

období
menopauzy.

Na dobrú noc
Kvapky sú vhodné na 

skorý spánok a pokojné 
sny.

Ľadvinové
Kvapky priaznivo pôso-
bia na močové cesty a 

obličky.

70

Pagaštanové
Kvapky majú

pozitívny účinok 
na cievy.

Rakytník
Kvapky zvyšujú odolnosť 
organizmu. Rakytník je 
prirodzeným zdrojom

vitamínov a minerálov.



Bylinné kvapky

Pečeňové
Kvapky priaznivo pôso-
bia na činnosť pečene, 

zlepšujú
vylučovanie žlče.

Metabolik
Kvapky pôsobia na 
normálnu činnosť 

pečene, žlčníka a moč.
sústavy.

Ženské
Kvapky pôsobia na 

menštruačný cyklus, 
znižujú nepríjemný pocit.

Prieduškové
Kvapky priaznivo pôsobia

na dýchacie cesty. Sú 
vhodné v chrípkovom 

období.

Životabudič
Kvapky podporujú 

psychickú
a fyzickú aktivitu orga-

nizmu.

Prostatin
Kvapky priaznivo 

pôsobia 
na činnosť prostaty.

Žlčníkové
Kvapky pdporujú činnosť

žlčníka a zvyšujú 
produkciu žlče, majú 
ukľudňujúci účinok.

Štíhla línia
Kvapky znižujú chuť do 

jedla a priaznivo pôsobia
na metabolizmus tukov.
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Bylinné maste 50ml

Kostihojová masť

Rebríčková masť

Lipkavcová masť Lopúchová masť Masť z kvetov 
pagaštana

Pyšteková masť

Kostihojová masť 
s gáfrom

Repíková masť

Nechtíková masť

Žindavová masť



Bylinné cukríky
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Alpské bylinné
100g bez cukru
500g bez cukru

Skorocelové
100g s cukrom
500g s cukrom

Eukalyptové
s mentolom

100g s cukrom/bez cukru
500g s cukrom/bez cukru

Rakytníkové
100g s cukrom
500g s cukrom

Mätové s citrónom
100g s cukrom

Pečené jablko
100g s cukrom

Rakytníkové
s medom

100g s cukrom

Bylinné cukríky

Šalviové s medom
100g s cukrom

Šípkové s vitamínom C
100g s cukrom

Tymiánové
100g s cukrom

Zázvorové
100g s cukrom

Valeriánové
100g s cukrom

Zelený čaj
100g s cukrom

Zázvorové
s pomarančom

100g s cukrom

74

Šalviové
100g s cukrom/bez cukru
500g s cukrom/bez cukru



Spevňovač
nechtov

Nechtová 
oprava 

s hodvábom

Multilak
s vit. E

Spevňovač nechtov s 
diamant. práškom

Nechtový gél 
s vápnikom

Lak proti ohrý-
zaniu nechtov

Posilňovač vysu- 
šených nechtov

Nechtový
olej

Zmäkčovač 
kožičky

okolo nechtov

Regenerátor
nechtov

Vápnik
na nechty

Vybielovač
nechtov

Vytvrdzovač
laku na nechty

Regeneračné a ošetrujúce laky
pre zdravé a krásne nechty

75 76

Vitamin E
Jemné detské vlhčené hygienické obrúsky 
bez alkoholu s pH 5,5. Vysoká kvalita 
zabraňuje vysušovaniu pokožky, chráni 
pred iritáciou. Obrúsky sú ideálne 
na čistenie detskej pokožky pri výmene 
plienok a príjemne pôsobia na dotyk. 
Obsahujú Vitamín E.

Aloe Vera
Jemné detské vlhčené hygienické obrúsky 
bez alkoholu s pH 5,5. Vysoká kvalita 
zabraňuje vysušovaniu pokožky, chráni 
pred iritáciou. Obrúsky sú ideálne
na čistenie detskej pokožky pri výmene 
plienok a príjemne pôsobia na dotyk. 
Obsahujú Aloe Vera.

Detské vlhčené hygienické 
obrúsky - 80ks

Petroleum Jelly 220ml
kozmetická vazelina 
na ochranu pokožky

Therapeutic Ice Gel 220ml
masážny therapeutický gel
(analgetický)

Vaporizing Rub 150ml
prsný balzam na uvoľnenie 
dýchacích ciest
(gáfor, menthol, eucalyptus)
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CECE MED Šampón
proti vypadávaniu vlasov

300ml

CECE MED  Lotion
na pokožku hlavy

75ml

CECE MED Kondicionér
proti vypadávaniu vlasov

300ml

CECE MED Ampula
pre vlasovú pokožku

 5 x 7ml a 30 x 7ml

Placentový šampón
500ml

CECE MED BOX

Šampónový program

PNEUMOVIT SEPT 
aerosól do hrdla 35 ml

PNEUMOVIT 
nosový sprej  35 ml 

AURIX 
kvapky do uší 35 ml 

APHTIHELP Gél
ústny gél

10g

Gél s očiankou
a kolagénom

20ml
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Rašelinová masť
130ml
Rašelinová masť je určená na natieranie a masáž celého tela, najmä nadmerne 
vysušenej a podráždenej pokožky so sklonom k alergiám.Výťažky z rašeliny, 
cédrového a jedľového oleja a liečivej minerálnej vody obsiahnutej v masti 
stimulujú prirodzenú regeneráciu tkanív, kostného systému a pokožky. 
Vyznačujú sa silným sťahujúcim, protiopuchovým a antioxidačným účinkom. 
Prinášajú úľavu pri chronických a poúrazových ťažkostiach v oblasti pohybové-
ho ústrojenstva (kĺby, chrbtica). Masť sa dobre vstrebáva a prírodný alantoín 
a D-panthenol dodatočne zvlhčujú a vyživujú pokožku.

Gaštanová masť
130ml 
Bylinné výťažky z pagaštanu a komonice lekárskej so sťahujúcim a protizá-
palovým účinkom pôsobia proti opuchnutiu a zlepšujú krvný obeh, čím pred-
chádzajú vzniku krvných zrazenín v cievach. Spevňujú steny vlásočníc znížením 
ich krehkosti. Prípravok sa odporúča najmä na ošetrovanie kože pri kŕčových 
žilách, opuchnutí nôh a kĺbov a miest s rozšírenými cievkami. Pravidelné 
používanie predchádza macerácii pokožky, prírodné látky alantoín a D-panthe-
nol dobre vyživujú, hydratujú pokožku a robia ju pružnou.

Kostihojová masť
130ml
Osvedčená masť z bylinných výťažkov roky používaná na ošetrovanie pokožky 
podráždenej vonkajšími faktormi ako sú zlomeniny, vyvrtnutia, vykĺbenia 
a opuchy s nimi súvisiace. Urýchľuje proces regenerácie úbytku kostnej hmoty, 
kožného tkaniva a regenerácie epidermy pri zápalových stavoch, po popále
ninách a omrzlinách. Prírodné látky alantoín a D-panthenol dobre vyživujú, 
hydratujú pokožku a robia ju pružnou.

ALOE VERA gél
150ml
Prípravok je vyvinutý z prírodných zložiek, odporúčaný najmä na každodennú 
starostlivosť o citlivú pokožku náchylnú na alergiu. Výťažok z aloe je roky používaný 
ako prirodzený a účinný prostriedok pri problémoch s pokožkou, stimuluje rege
neráciu kožného tkaniva podráždeného mnohými vonkajšími faktormi. Biologicky 
aktívne zložky v géle prenikajú hlboko do štruktúry pokožky, ktorej prinavracajú 
pevnosť a primeranú hydratáciu. Účinok aloe posilňuje liečivá minerálna voda z 
kúpeľov Rabka s vysokým obsahom mikročastíc a bioprvkov, najmä jód a kyselina 
metaboritá s čistiami, baktericídnymi a protizápalovými účinkami. Prípravok 
sa doporučuje používať najmä po spálení slnkom a kontaktnom popálení, po bodnutí 
hmyzom, pri opare, akné, na preležaniny, podliatiny, jazvy, pri alergických zmenách 
na koži, pri mykózach, psoriáze, na každodennú starostlivosť o pleť.
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Výber produktov z iných firiem
ďalšie môžete nájsť v cenníku

ACE náplasti Herpíky

REG placenta 
balzam

Vitalos balzamyHapči

HanasakiSayonara

Hanus silice
ďalšie v ponuke v cenníku
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Poznámky
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JUVAMED s. r. o. 
Cukrovarská 2, 979 01 Rim. Sobota
www.juvamed.sk
e-mail: juvamed@juvamed.sk
tel./fax:   047 / 56 319 01
                  047 / 56 317 65

OR zastúpenie
BA kraj                    0917 416 552
TN a NR kraj       0918 962 464
TN a ZA kraj         0917 149 335
BB kraj                  0917 560 424
PO a KE kraj         0917 416 551

Výrobky firmy JUVAMED hľadajte vo svojich lekárňach a predajniach zdravej výživy.


