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Sypané čaje obrázky
KATALOG

www.srdecnizalezitost.com e-mail:srdecni-zalezitost@centrum.cz

tel:608171097

-kolekce MANDALY-

-očistný-

-harmonizační-

-posilující-

-meditativní-

-prosvětlující-

PŘEHLED ČAJŮ
velký sypaný čaj

objem 50-70g  

malý čajík 

objem 3 cl
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Sypané čaje obrázky
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19.2.-20.3.

BERAN

21.4.-20.5.

BÝK

22.6.-22.7.

RAKBLÍŽENCI

21.5.-21.6.

24.10.-22.11.

ŠTÍR

23.7.-22.8.

LEV PANNA
23.8.-22.9.

VÁHY

23.9.-23.10.

23.11.-21.12.

STŘELEC

22.12.-20.1.

KOZOROH
21.1.-18.2.

VODNÁŘ

19.2.-20.3.

RYBY

www.srdecnizalezitost.com e-mail:srdecni-zalezitost@centrum.cz

tel:608171097
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Přehled druhů čajů

KATALOG
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-kolekce MANDALY-

Mandala Art

Emilie Didi Bertová

Složení:                jahodník list, maliník list, šípek plod, 

                fenykl plod, heřmánek květ 

BYLINNÁ SMĚS 

-PROSVĚTLUJÍCÍ-
Lahodný čaj vhodný na celodenní 

pitný režim. Navodí pocit bezpečí, pohody
a láskyplné nálady... 

Příprava

 vody. Nechte 3-5 min. přikryté odstát.  

 

: 1-2 lžičky čaje přelijete 1/4 l vroucí

Hmotnost: 50g 

Příprava

 vody. Nechte 2-3 min. přikryté odstát.  

 

: 1-2 lžičky čaje přelijete 1/4 l vroucí

Složení: meduňka, mateřídouška,heřmánek,třezalka,

pomeranč květ, kozlík        kořen, chmelová šištice

   Směs obsahuje třezalku - může dojít k interakci
 s některými zklidňujícími léky.  

Hmotnost: 50g 

 BYLINNÁ SMĚS 

-MEDITAČNÍ-

pomáhá se uvolnit a relaxovat 

Mandala Art

Emilie Didi Bertová

Mandala Art

Emilie Didi Bertová

Složení:
meduňka, citronová tráva,levandule,mučenka

třezalka, měsíček květ,

 
 ZKLIDŇUJÍCÍ BYLINNÁ SMĚS 

-HARMONIZUJÍCÍ-
pomáhá pro zklidnění při duševním vypětí

   Směs obsahuje třezalku - může dojít k interakci

 s některými zklidňujícími léky.  

Příprava

 vody. Nechte 2-3 min. přikryté odstát.  

 

: 1-2 lžičky čaje přelijete 1/4 l vroucí

Hmotnost: 50g 
Mandala Art

Emilie Didi Bertová
Hmotnost: 50g 

Složení:                   máta,rybíz list,červená řepa, kopřiva

 měsíček květ,fazolové oplodí,

 

BYLINNÁ SMĚS
-OČISTNÁ- 

pomáhá očištění a 
 povzbuzení organismu

   Směs není vhodná pro děti do 6 let.  
sedmikráska květ, máta

Příprava

 vody. Nechte 2-3 min. přikryté odstát.  

 

: 1-2 lžičky čaje přelijete 1/4 l vroucí

Mandala Art

Emilie Didi Bertová
Hmotnost: 50g 

Bylinná směs s guaranou a ženšenem

POSILUJÍCÍ ČAJ

Příprava

 vody. Nechte 2-3 min. přikryté odstát.  

 

: 1-2 lžičky čaje přelijete 1/4 l vroucí

Povzbuzující a stimulující bylinná čajová směs. 

Osvěží a dodá organizmu potřebnou energii.

Není vhodné pro děti a mládež,

 těhotné a kojící ženy.

Složení: kotvičník, maté zelené, guarana

         lékořice, máta, ostružník, ženšen.
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