Dary Natury
to firma działająca w branży zielarskiej oraz zdrowej żywności od
1990 roku. Położona jest w południowej części województwa podlaskiego w małej,
ukrytej wśród lasów wiosce Koryciny. Rejon wokół firmy charakteryzuje się wyjątkową
lesistością oraz zróżnicowaniem terenu. Warunki te sprzyjają występowaniu
dużej ilości roślin, które są zbierane jako surowiec zielarski.
W tej okolicy od wielu pokoleń istnieje również tradycja zbierania roślin zielarskich
ze stanu naturalnego. Tereny z których pozyskujemy surowce zielarskie, zostały
objęte certyfikatem ekologicznym, co w sumie stanowi kilkanaście tysięcy hektarów.
Dzięki temu nasza działalność, polegająca m.in. na pozyskaniu roślin z natury,
nie ma ujemnego wpływu na otaczające nas środowisko. O czystości powietrza,
gleby oraz pozyskiwanych przez nas surowców świadczy bogactwo flory i fauny,
jaka występuje obok nas, a także sędziwe kilkusetletnie drzewa.
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Ekologiczne zioła jednorodne sypane
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Żywokost korzeń EKO
Żywokost korzeń EKO
Żeń-szeń EKO
Złocień maruna ziele EKO
Yerba mate EKO
Yerba mate EKO
Wrzos kwiat EKO
Wiesiołek nasiona EKO
Wierzbówka kiprzyca ziele EKO
Wierzbownica drobnokwiatowa EKO
Wierzbownica drobnokwiatowa EKO
Wierzba kora EKO
Wiązówka kwiat EKO
Werbena cytrynowa liść EKO
Uczep ziele EKO
Tatarak kłącze EKO
Tarnina owoc EKO
Tarnina kwiat EKO
Świetlik ziele EKO
Ślaz kwiat EKO
Szałwia liść EKO
Stokrotka kwiat EKO
Sosna pączki EKO
Skrzyp ziele EKO
Skrzyp ziele EKO
Siedmiopalecznik błotny EKO
Serdecznik ziele EKO
Rzepik ziele EKO
Rzepień ziele EKO
Rumianek kwiat EKO
Rumianek koszyczek EKO
Rumianek koszyczek EKO
Różeniec górski kłącze EKO
Róża płatki EKO
Róża pączki EKO
Róża owoc EKO
Rdest ptasi ziele EKO
Przywrotnik ziele EKO
Przytulia ziele EKO
Przetacznik ziele EKO
Przelot kwiat EKO
Prawoślaz korzeń EKO
Poziomka owoc EKO
Poziomka liść EKO
Poziewnik ziele EKO
Porzeczka liść EKO
Pokrzywa liść EKO
Pokrzywa liść EKO
Pokrzywa korzeń EKO
Płatki słonecznika EKO
Pięciornik kurze ziele kłącze EKO
Pięciornik gęsi ziele EKO
Pięciornik biały kłącze EKO

100 g
250 g
20 g
50 g
50 g
200 g
25 g
100 g
50 g
50 g
200 g
100 g
25 g
25 g
50 g
50 g
100 g
25 g
50 g
20 g
25 g
25 g
50 g
25 g
100 g
100 g
50 g
50 g
25 g
50 g
25 g
100 g
50 g
20 g
50 g
50 g
50 g
25 g
50 g
50 g
25 g
50 g
100 g
25 g
50 g
50 g
25 g
100 g
50 g
25 g
100 g
50 g
100 g

Perz kłącze EKO
Piołun ziele EKO
Owies ziele EKO
Ostrożeń ziele EKO
Ostrożeń ziele EKO
Ostropest plamisty ziarno EKO
- suplement diety
Ostropest plamisty ziarno EKO
- suplement diety
Ostropest plamisty mielony EKO
- suplement diety
Ostropest plamisty mielony EKO
- suplement diety
Opuncja kwiat EKO
Oman korzeń EKO
Ogórecznik ziele EKO
Odtłuszczone nasiona lnu EKO
Nawłoć ziele EKO
Nasturcja ziele EKO
Nagietek płatki EKO
Mydlnica korzeń EKO
Morwa biała liść EKO
Moringa liść EKO
Mniszek liść EKO
Mniszek kwiat EKO
Mniszek korzeń EKO
Miodunka ziele EKO
Mięta liść EKO
Mięta liść EKO
Melisa liść EKO
Melisa liść EKO
Marzanka ziele EKO
Marchew nasiona EKO
Malwa czarna kwiat EKO
Malina owoc EKO
Malina liść EKO
Macierzanka ziele EKO
Lukrecja korzeń EKO
Lipa kwiat EKO
Len nasiona EKO
Lawenda kwiat EKO
Kuklik kłącze EKO
Krwawnik ziele EKO
Kozłek korzeń EKO
Kopytnik ziele EKO
Koper włoski owoc EKO
Koniczyna czerwona kwiat EKO
Koniczyna biała kwiat EKO
Komosa piżmowa ziele EKO
Kokorycz ziele EKO
Kocimiętka ziele EKO
Kocanka kwiatostan EKO
Kobylak korzeń EKO

50 g
50 g
40 g
100 g
25 g
100 g

5902741006042
5903246868333
5902741005021
5902581618207
5902741004697
5903246862997

200 g

5903246862973

100 g

5903246862980

200 g

5903246862966

25 g
50 g
50 g
100 g
50 g
50 g
25 g
100 g
50 g
80 g
25 g
25 g
100 g
25 g
25 g
100 g
25 g
100 g
25 g
40 g
25 g
50 g
25 g
25 g
50 g
30 g
250 g
50 g
25 g
50 g
100 g
50 g
50 g
25 g
25 g
25 g
25 g
25 g
25 g
50 g

5902741006011
5903246866506
5902741003454
5902741006158
5902741000323
5903246862782
5902741006110
5902741000156
5902741009395
5902741009166
5903246860863
5902741000682
5902741005984
5902741004680
5902741005380
5902741007865
5902741005953
5902741007872
5902768527193
5902741000941
5902741003942
5902741005045
5902741004673
5902741006059
5902741000286
5902741004215
5902741005830
5902741001191
5902741005014
5902741005809
5902741007513
5902768527414
5902741007230
5902741000170
5902741000187
5903246866285
5903246865660
5903246863062
5902741005038
5902741004659

5902741007575
5903246863901
5902741006943
5902741003782
5902741008909
5902741008923
5902741004796
5902741004970
5903246866513
5902741004789
5902741005946
5902741004833
5902741000194
5902741003799
5902741004772
5902741004017
5902741004765
5902741004819
5903246866520
5902741004758
5902741005977
5902741003928
5902741004024
5902741005335
5902741007858
5902741009715
5902741004239
5902741004741
5903246866261
5902741009791
5902741005960
5902741007889
5902741003775
5902741004406
5902741000699
5902741004826
5902741007544
5902741001733
5902741005878
5902741004734
5902741004949
5903246865011
5902741002563
5902741004727
5902741004710
5902741001160
5902741004222
5902741005939
5902741004703
5902741005489
5902741007551
5902741004963
5903246866254
-
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Ekologiczne zioła jednorodne sypane
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Klitoria ternateńska kwiat EKO
Karczoch ziele EKO
Karbieniec ziele EKO
Jeżyna liść EKO
Jeżówka purpurowa EKO
Jemioła ziele EKO
Jemioła ziele EKO
Jasnota biała kwiat EKO
Jarzębina owoc EKO
Jarząb kwiat EKO
Janowiec ziele EKO
Hyzop ziele EKO
Guz brzozy EKO
Grindelia ziele EKO
Gojnik ziele EKO (pęczek)
Gojnik ziele EKO
Głóg owoc EKO
Głóg kwiat EKO
Glistnik ziele EKO
Dziurawiec ziele EKO
Dziewanna kwiat EKO
Dąb kora EKO
Czyściec leśny ziele EKO
Czystek ziele EKO - suplement diety
Czystek ziele EKO - suplement diety

10 g
50 g
25 g
25 g
50 g
50 g
200 g
25 g
50 g
25 g
25 g
50 g
50 g
50 g
25 g
50 g
100 g
50 g
50 g
50 g
25 g
100 g
20 g
50 g
200 g

Czosnek niedźwiedzi mielony EKO
Czosnek niedźwiedzi EKO
Czosnek niedźwiedzi EKO
Czernica liść EKO
Chmiel szyszki EKO
Chaga EKO
Bylica ziele EKO
Bukwica ziele EKO
Brzoza pączki EKO
Brzoza liść EKO
Bratek ziele EKO
Borówka czernica owoc EKO
Bodziszek cuchnący ziele EKO
Bławatek płatki EKO
Bławatek kwiat EKO
Bluszczyk ziele EKO
Biedrzeniec korzeń EKO
Bez czarny owoc EKO
Bez czarny kwiat EKO
Babka zwyczajna liść EKO
Babka lancetowata liść EKO
Ashwagandha korzeń EKO
Arcydzięgiel korzeń EKO
Acmella ziele EKO

120 g
25 g
100 g
25 g
20 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
100 g
25 g
25 g
25 g
25 g
25 g
100 g
50 g
50 g
25 g
50 g
100 g
50 g

5903246867619
5902741006097
5903246866278
5902741004642
5902741001597
5902741007315
5902741007803
5902741005823
5902741004635
5902741004802
5902741005007
5902741000545
5902741004628
5903246861433
5902741003836
5902741002518
5902741004208
5902741004192
5902741000200
5902741005816
5902768527025
5902741004031
5903246864472
5902741009487
5902741009470

5903246860030
5902741004994
5902741007841
5902741009272
5903246865424
5903246866841
5902741000163
5902741004598
5903246865097
5902741004185
5903246862799
5902741007520
5902741004581
5902741006721
5902741009982
5902741004574
5902741004567
5902741004178
5902741004161
5902741007537
5902741006615
5903246866537
5902741007568
5903246863123

Zioła jednorodne sypane
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Buzdyganek ziele
Chmiel szyszki
Cytryniec chiński owoc
Dymnica ziele
Eleuterokok korzeń
Grindelia ziele
Karbieniec ziele
Krwiściąg ziele
Lawenda kwiat
Leuzea korzeń
Lukrecja korzeń
Lukrecja korzeń
Mak płatki
Malina owoc
Nagietek płatki
Oman korzeń

50 g
25 g
100 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
300 g
25 g
50 g
25 g
50 g

Opuncja kwiat
Pierwiosnek kwiat
Piołun ziele
Róża owoc
Ruta ziele
Skrzyp ziele
Tarczyca bajkalska korzeń
Traganek korzeń
Traganek ziele
Werbena ziele
Widłak ziele
Wielosił korzeń
Wrotycz balsamiczny ziele
Wrotycz kwiat
Żeń-szeń

25 g
25 g
50 g
50 g
50 g
25 g
100 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
20 g

5902741009173
5902581617644
5903246866629
5902741003911
5903246862836
5902741003737
5902741003720
5902741003881
5903246864144
5902741003744
5903246864984
5903246865004
5902768527001
5902741000279
5902581617149
5902741003447

-
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5902741009739
5902768527018
5903246862805
5902741000262
5902741003560
5902741006707
5903246867312
5902581616371
5902741003713
5902741001115
5902741003577
5902741003751
5902741003812
5903246862812
5903246865080

Ekologiczne herbatki owocowe i ziołowe - sypane
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Aroniowa EKO
Bądź optymistą EKO - suplement diety
Bądź zdrów z zielem jeżówki EKO
Berberysowa EKO
Bio-energia EKO
Body line EKO
Bomba witaminowa EKO
Bomba witaminowa EKO
Borówkowa EKO
Ciśnienie krwi EKO - suplement diety
Ciśnienie krwi EKO - suplement diety
Dereniówka EKO
Dla żołądkowców EKO
Dla babci EKO
Dla dziadka EKO
Dla dzieci krasnoludek EKO
Dla kobiet w ciąży EKO
Dla mamy EKO
Menopauza EKO - suplement diety
Dla nerwusów EKO
Dla niejadka EKO
Dla pań EKO
Dla serduszka EKO - suplement diety
Dla taty EKO
Dobry humor EKO
Dzika róża EKO
Dzika śliwa EKO
Ekologiczny Ogród EKO
Familijna EKO
Globus EKO
Gripoherbs EKO - suplement diety
Herbatka świąteczna EKO
Herbatka z korzeniem mniszka EKO
Herbatka z kurkumą EKO
Herbatka z werbeną cytrynową EKO
Herkules EKO
Hibiskus EKO
Jabłkowo-miętowa EKO
Jagodowa EKO
Jelitowa EKO
Krążenie EKO
Krzemionkowa EKO
Leśna Polana EKO
Łyk natury EKO
Malinowa EKO
Malinowa kresowa EKO
Malinowo różana EKO
Malinowo-lipowa EKO
Na chrypkę EKO

100 g
50 g
50 g
100 g
50 g
50 g
100 g
200 g
100 g
50 g
200 g
100 g
50 g
80 g
100 g
50 g
40 g
80 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
50 g
50 g
50 g
120 g
100 g
100 g
50 g
50 g
50 g
100 g
100 g
50 g
50 g
50 g
100 g
100 g
80 g
50 g
100 g
80 g
50 g

Na dobranoc EKO
Na dzień dobry EKO
Na tarczycę EKO
Oczyszczanie EKO - suplement diety
Oczyszczanie EKO - suplement diety
Odkwaszająca EKO
Odporność EKO
Owoce lasu EKO
Owocowy raj EKO
Pasożyty EKO - suplement diety
Pitagoras EKO
Polecana przy alergii EKO
Polecana przy cukrzycy EKO
Polecana przy cukrzycy EKO
Polecana przy miażdżycy EKO
Polecana przy nadmiarze
cholesterolu EKO
Polecana przy nadmiarze
cholesterolu EKO
Polecana przy odtruwaniu EKO
Polecana przy trądziku EKO
Polecana przy zaparciach EKO
Porzeczkowa EKO
Poziomkowa EKO
Preventus EKO
Przeciwreumatyczna lumbago EKO
Rasputin EKO
Regulująca trawienie EKO
Regulująca trawienie EKO
Rozgrzewająca EKO
Różana EKO
Samo zdrowie EKO
Sokoli wzrok EKO
Starosłowiańska EKO
Tarniówka EKO
Truskawkowo-malinowo-różana EKO
Trzustkowa EKO
Wiosenna EKO
Witaminka EKO
Wspomagająca pracę wątroby EKO
Wspomagająca pracę wątroby EKO
Z czarnej porzeczki EKO
Zdrowe nerki EKO - suplement diety
Zdrowe nerki EKO - suplement diety
Zdrowe płuca EKO - suplement diety
Zdrowe tętnice EKO
Zefirek EKO
Zgagoherbs EKO

50 g
50 g
50 g
50 g
200 g
50 g
50 g
100 g
100 g
50 g
50 g
50 g
50 g
150 g
50 g
50 g

5903246865172
5903246861488
5903246864502
5902581618351
5903246863857
5902741000453
5903246864069
5902741000354
5902741000965
5903246866858
5902741002891
5902741005113
5902741005212
5902741007940
5902741005083
5902741005175

200 g

5902741007896

50 g
50 g
50 g
100 g
100 g
50 g
50 g
50 g
50 g
150 g
50 g
100 g
100 g
50 g
50 g
100 g
100 g
50 g
50 g
100 g
50 g
200 g
100 g
50 g
200 g
50 g
50 g
50 g
50 g

5902741005311
5902741005120
5902741005250
5902741007476
5902741000972
5903246869590
5902741005069
5902741002907
5902741002839
5902741007957
5902741004123
5903246862522
5902741004413
5903246864496
5902741005298
5902741000316
5902741005793
5902741002792
5903246864717
5903246860290
5902741005205
5902741007902
5902741000507
5902581618344
5903246860023
5903246865851
5903246864076
5902741005304
5903246864403

5902741000514
5902581618320
5902741002846
5902741000958
5902741005144
5902581616579
5902741004062
5902741007834
5902741000361
5902581618337
5903246860009
5903246863024
5902741005274
5903246865219
5903246865240
5902741005229
5903246864199
5903246865233
5903246868524
5902741005236
5902741005090
5902741005076
5902581617118
5903246865226
5903246861495
5902768527209
5902741004079
5902741000347
5902741004086
5903246863956
5902581617101
5903246861075
5903246863864
5903246861464
5903246863871
5902741002884
5902741007247
5902741002785
5902768527308
5902741002815
5903246864151
5902741005366
5902768527100
5902741000927
5902741007506
5902741004116
5902741009722
5902741001054
5902741005168
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Ekologiczne Domowe Zielniki
Każdy Domowy Zielnik składa się z ozdobnego opakowania, w którego wnętrzu znajdziemy najwyższej jakości mieszanki ziół, kwiatów i owoców.
Niewielkie rozdrobnienie surowców, optymalna temperatura ich suszenia oraz staranny dobór składników sprawiają, że powstałe herbatki
są nie tylko smaczne, ale także bardzo estetyczne. Do każdego opakowania dołączony jest ręcznie robiony, ozdobny bukiecik ziół.

Domowy Zielnik – Herbatka Bukiet Kwiatowy EKO
Składniki: nagietek płatki*, chaber płatki*, rumianek kwiat*, ślaz kwiat*, dziewanna kwiat*,
malwa kwiat*, lipa kwiat*, kocanka kwiat*, poziomka liść*, hibiskus kwiat*.
*produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 80 g
Ean: 5903246864007

Domowy Zielnik – Herbatka Miętowy Ogród EKO
Składniki: werbena cytrynowa* 30%, mięta pieprzowa* 20%, dzikie gatunki mięt* 20%,
kocimiętka* 20%, trawa cytrynowa*.
*produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 80 g
Ean: 5903246863178

Domowy Zielnik – Herbatka Odprężająca EKO
Składniki: melisa liść* 35%, głóg kwiatostan* 25%, wrzos kwiat* 15%, chmiel szyszki* 10%,
lawenda kwiatostan* 5%, rozmaryn*.
*produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 120 g
Ean: 5903246863185

Domowy Zielnik – Herbatka Różany Ogród EKO
Składniki: róża owoc* 80%, róża płatki* 10%, ślaz kwiat* 10%.
*produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 200 g
Ean: 5903246863192

Domowy Zielnik – Herbatka Sielskie Aromaty EKO
Składniki: bukwica ziele*, melisa liść*, pysznogłówka kwiat*, rumianek kwiat*, lebiodka*,
róża płatki*, macierzanka ziele*.
*produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 100 g
Ean: 5903246864014

Domowy Zielnik – Herbatka Ziołowy Detox EKO
Składniki: chaber kwiat*, bratek kwiat*, mniszek korzeń*, krwawnik kwiatostan*, bez kwiat*,
pokrzywa liść*, porzeczka czarna liść*, srebrnik ziele*, kocanka kwiat*.
*produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 150 g
Ean: 5903246864021

-
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Ekologiczne herbatki premium - sypane
Wraz z rosnącą popularnością ziołowych herbat, spotkać można coraz więcej ciekawych, nieoczywistych kompozycji wśród produktów tego typu.
Rozmaryn z trawą cytrynową, nagietek z szafranem, czy oregano z gojnikiem, to wyśmienite, warte wypróbowania połączenia. Herbatki premium
Dary Natury, to seria najwyższej jakości mieszanek polskich i egzotycznych ziół, kwiatów, owoców oraz przypraw. Każdy z eleganckich kartoników
kryje w sobie moc unikatowych, wyrafinowanych aromatów. To idealna propozycja dla smakoszy oraz tych, którzy pragną ofiarować komuś
wyjątkowy, piękny i zdrowy upominek.
Herbatka Dary Natury EKO
Składniki: róża owoc liofilizowany 18%*, mięta liść*, tarnina owoc*, werbena cytrynowa liść*,
pomarańcza skórka*, poziomka liść*, malina owoc liofilizowany*, borówka owoc liofilizowany*, krwawnik
kwiatostan*, bławatek kwiat*, stokrotka kwiat*, kocanka kwiatostan*, nagietek kwiat*, róża płatki*.
*produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 80 g
Ean: 5903246866643

Herbatka Powiew Wschodu z Szafranem EKO
Składniki: gruszka owoc*, pomarańcza skórka*, cynamon laska*, goździki*, śliwka*, nagietek płatki*,
wanilia laska*, miód*, szafran* 0,3%. *produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 80 g
Ean: 5903246864588

Herbatka Romeo i Julia EKO
Składniki: Herbatka Romeo: szałwia*, oregano*, poziomka liść*, brusznica owoc*, borówka owoc*,
gojnik*, chaber płatki*, żeń-szeń*. Herbatka Julia: krwawnik ziele*, żurawina owoc*, rumianek*,
przywrotnik ziele, nagietek płatki*, werbena cytrynowa*, róża płatki*, szafran*.
*produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 2x20 g
Ean: 5903246864595

Herbatka Rozmarynowa EKO
Składniki: rozmaryn* 51%, róża owoc*, cytryna skórka*, oregano*, trawa cytrynowa*.
*produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 80 g
Ean: 5903246864571

Herbatka Tymiankowa EKO
Składniki: tymianek* 51%, róża owoc*, sosna pączki*, grindelia*, malwa czarna*.
*produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 80 g
Ean: 5903246864564

Ziołowy Zakątek EKO
Składniki: porzeczka czarna owoc*, pigwowiec owoc*, mięta dzika liść*, oregano ziele*, bukwica ziele*,
macierzanka ziele*, jabłko dzikie owoc*, pysznogłówka liść*, bez czarny kwiat*, tarnina owoc*, wielosił
kwiat*, dzika róża płatki*. *produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 80 g
Ean: 5903246865301
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Ekologiczne zioła jednorodne - ekspresowe
Niezmiennie, najpopularniejszymi ziołowymi herbatkami obecnymi w większości polskich domów, są te z suszonej melisy, mięty, lipy, rumianku,
szałwii czy owoców maliny i czarnego bzu. By skorzystać ze wspaniałych właściwości tych ziół szybko i wygodnie, możemy sięgnąć po wersję
herbatek w saszetkach. Koniecznie z naturalnej, niebielonej i niechlorowanej celulozy.

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Bez czarny kwiat EKO
Bez czarny owoc EKO
Czystek ziele EKO
- suplement diety
Dziurawiec ziele EKO
Głóg kwiat EKO
Głóg owoc EKO
Guz brzozy EKO
Herbatka Ivan Chai EKO
Hibiskus EKO
Jemioła ziele EKO
Jeżówka purpurowa EKO
- suplement diety
Koper włoski owoc EKO
Lipa kwiat EKO
Malina owoc EKO
Melisa liść EKO
Mięta liść EKO
Morwa biała liść EKO
Nagietek kwiat EKO
Pokrzywa liść EKO
Rumianek koszyczek EKO
Skrzyp ziele EKO
Szałwia liść EKO
Wierzbownica drobnokwiatowa EKO
Yerba mate EKO

25x2 g
25x2 g
25x2 g

5903246862041
5903246860337
5902741004895

25x2 g
25x2 g
25x2 g
25x2 g
15x3 g
25x2,5 g
25x2 g
25x2 g

5903246862157
5903246862256
5903246862010
5903246860344
5903246868500
5902581617866
5902741006660
5903246866797

25x2 g
25x2 g
25x3 g
25x1,5 g
25x1,5 g
25x2 g
25x1 g
25x1,5 g
25x2 g
25x1,5 g
25x1,5 g
25x2,5 g
25x2 g

5902741003102
5903246860542
5902581618047
5902741001368
5902741005922
5902741004888
5903246866780
5902741001375
5902741006240
5902741003089
5902741003072
5902581617842
5902741004932

Mięta pieprzowa Mentha piperita - Surowcem leczniczym pozyskiwanym z rośliny są jej liście, zbierane w okresie kwitnienia,
rzadziej całe ziele. Wykorzystuje się także olejek eteryczny miętowy, mający zastosowanie w aromaterapii oraz w przemyśle
spożywczym, farmaceutycznym czy kosmetycznym.
Smaczna i orzeźwiająca herbatka z liści mięty wspiera prawidłowe trawienie, pomaga się zrelaksować oraz wspomaga układ
oddechowy i odporność organizmu. Polecana jest do codziennego spożywania nie tylko do posiłku, ale również w postaci
orzeźwiającego napoju, który doskonale ochładza, nawadnia i gasi pragnienie.
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Ekologiczne herbatki owocowe i ziołowe - ekspresowe
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Bądź optymistą EKO
- suplement diety
Bio-energia EKO
Body line EKO
Bomba witaminowa EKO
Ciśnienie krwi EKO
- suplement diety
Dereniówka EKO
Dla żołądkowców EKO
Dla dzieci i niemowląt EKO
Dla dzieci krasnoludek EKO
Dla kobiet w ciąży EKO
Dla nerwusów EKO
Dla niejadka EKO
Dla pań EKO
Dla serduszka EKO
- suplement diety
Dobry humor EKO
Dzika róża EKO
Dzika śliwa EKO
Globus EKO
Gripoherbs EKO
- suplement diety
Herbatka na dzień dobry EKO
Herbatka na dobranoc EKO
Herbatka poobiednia EKO
Herbatka fitness EKO
Herbatka dla dziadka EKO
Herbatka seniorita EKO
Herbatka z korzeniem mniszka EKO
Herbatka z kurkumą EKO
Herbatka z owoców borówki
amerykańskiej EKO
Herbatka z pigwowcem EKO
Herbatka z zielem szczeci EKO
Herkules EKO
Jabłkowo-miętowa EKO
Jagodowa EKO
Jelitowa EKO
Krążenie EKO
Krzemionkowa EKO
Laktacyjna EKO
Leśna polana EKO
Łyk natury EKO

25x2 g

5902581618283

25x2 g
25x2 g
25x3 g
25x2 g

5903246862027
5902581618030
5903246861921
5902581618276

Malinowa EKO
Malinowa kresowa EKO
Malinowo - imbirowa EKO
Malinowo - lipowa EKO
Menopauza EKO
- suplement diety
Na chrypkę EKO
Na tarczycę EKO
Niejadek EKO
Oczyszczanie EKO
- suplement diety
Odkwaszająca EKO
Odporność EKO
Owoce lasu EKO
Owocowy raj EKO
Pasożyty EKO
- suplement diety
Pitagoras EKO
Polecana przy alergii EKO
Polecana przy cukrzycy EKO
Polecana przy nadmiarze
cholesterolu EKO
Polecana przy odtruwaniu EKO
Polecana przy trądziku EKO
Polecana przy zaparciach EKO
Preventus EKO
Przeciwreumatyczna lumbago EKO
Rasputin EKO
Rozgrzewająca EKO
Rumiankowo-imbirowa EKO
Sokoli wzrok EKO
Starosłowiańska EKO
Trzustkowa EKO
Witaminka EKO
Wspomagająca pracę wątroby EKO
Zdrowe nerki EKO
- suplement diety
Zdrowe płuca EKO
- suplement diety
Zdrowe tętnice EKO
Zgagoherbs EKO
Ziołowy Zakątek EKO
Żurawinowa EKO

25x3 g
25x2 g
25x3 g
25x2,5 g
25x2 g

5903246862300
5903246862072
5903246861518
5902741004871
5903246868517

25x2 g
25x2 g
25x2 g
25x1,5 g

5903246861945
5903246864519
5903246864397
5902581618313

25x2 g
25X2 g
25x2,5 g
25x2,5 g
25x2 g

5902741003126
5903246863840
5903246861631
5902581618108
5903246866865

25x1,5 g
25x2 g
25x2 g
25x1,5 g

5902741002624
5903246862096
5902741005281
5902741005762

25x2 g
25x2 g
25x2 g
25x2 g
25x2 g
25x1,5 g
25x2 g
25x1 g
25x2 g
25x2 g
25x2 g
25x2,5 g
25x1,5 g
25x1,5 g

5903246862249
5903246861907
5902741005755
5903246869583
5903246862232
5902741002631
5903246862034
5903246863628
5903246864687
5903246862317
5903246861969
5903246860986
5902741001221
5902581618306

25x2 g

5903246865769

25x2 g
25x2 g
25x2 g
25x2,5 g

5903246864366
5903246864410
5903246868296
5902581617873

25x3 g 5903246862102
25x2 g 5902741005892
25x2 g 5902581617859
25x2 g 5903246861976
25x2 g 5903246864205
25x1,5 g 5902741005328
25x2 g 5903246862270
25x2 g 5903246862058
25x2 g 5902581618290
25x2 g
25x2,5 g
20x3 g
25x2 g
25x2 g

5902581617620
5902581618085
5902741004284
5903246864373
5902581618061

25x1,5 g
25x2 g
25x2 g
25x2 g
25x2 g
25x2 g
25x3 g
25x2 g
25x3 g

5902581618177
5902741006103
5902741005915
5903246862003
5902741004901
5903246862287
5903246863611
5902741002877
5903246862119

25x3 g
25x2 g
25x1,5 g
25x2,5 g
25x3 g
25x2 g
25x2 g
25x2 g
25x2 g
25x2,5 g
20x2.5 g

5902581617958
5903246862294
5902741002617
5903246862065
5903246860320
5903246861952
5903246864359
5903246861891
5902741006066
5902581618092
5902768527339

Herbatki owocowe i ziołowe - ekspresowe
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Eukaliptusowa
Herbatka miłorzębowa

25x2 g
25x2 g

5903246860375
5903246860368
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Herbatki zodiakalne - ekspresowe
Każda z herbatek Zodiakalnych Dary Natury ma inny, wyjątkowy skład i każda stanowi harmonijną, aromatyczną kompozycję, doskonałą
do codziennego delektowania się zdrowym, ziołowym naparem.

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Herbatka “Zodiakalna”- Baran
Herbatka “Zodiakalna”- Bliżnięta
Herbatka “Zodiakalna”- Byk
Herbatka “Zodiakalna”- Koziorożec
Herbatka “Zodiakalna”- Lew
Herbatka “Zodiakalna”- Panna
Herbatka “Zodiakalna”- Rak
Herbatka “Zodiakalna”- Ryby
Herbatka “Zodiakalna”- Skorpion
Herbatka “Zodiakalna”- Strzelec
Herbatka “Zodiakalna”- Waga
Herbatka “Zodiakalna”- Wodnik

20x2.5 g
20x2.5 g
20x2.5 g
20x2.5 g
20x2.5 g
20x2.5 g
20x2.5 g
20x2.5 g
20x2.5 g
20x2.5 g
20x2.5 g
20x2.5 g

5902741003409
5902741003218
5902741003201
5902741002969
5902741003232
5902741003249
5902741003225
5902741003300
5902741003263
5902741003270
5902741003256
5902741003294

Mnogość dostępnych na rynku ciekawych, wysokiej jakości ziół, daje możliwość łączenia ich ze sobą pod kątem walorów
smakowych, konkretnych funkcjonalności, czy np. indywidualnych zaleceń dietetycznych. Wyróżniającą się koncepcją są
mieszanki tworzone zgodnie ze wskazaniami diety zodiakalnej. Wedle jej założeń, w zależności od tego spod jakiego znaku
zodiaku jesteśmy, naszemu ciału służą inne napoje i pokarmy, a my sami różnimy się osobowością, temperamentem,
talentami. Dbałość o organizm zgodnie z dietą zodiakalną ma zagwarantować równowagę sfery fizycznej i duchowej.

Herbatka BARAN (21.03 – 19.04) Składniki: mniszek kwiat, pokrzywa liść, jałowiec owoc, kolendra owoc, dziurawiec ziele, bylica ziele, świetlik ziele,
różeniec kłącze, aronia owoc, poziomka owoc.
Herbatka BYK (20.04 – 20.05) Składniki: werbena ziele, mięta liść, tymianek ziele, nagietek kwiat, krwawnik ziele, rozmaryn liść, dereń owoc.
Herbatka BLIŹNIĘTA (21.05 - 20.06) Składniki: cykoria podróżnik ziele, koper włoski owoc, róża owoc, ślaz ziele, przytulia ziele, lubczyk korzeń,
bez czarny owoc.
Herbatka RAK (21.06 – 22.07) Składniki: rumianek kwiat, lipa kwiat, jasnota ziele, prawoślaz liść, werbena ziele, tarnina owoc, czernica owoc.
Herbatka LEW (23.07 – 22.08) Składniki: dziurawiec ziele, głóg owoc, róża owoc, rumianek koszyczek, biedrzeniec kwiat, mniszek kwiat, cykoria
ziele, rozmaryn ziele.
Herbatka PANNA (23.08 – 22.09) Składniki: lawenda kwiat, lnica ziele, cykoria ziele, rdest ptasi ziele, rzepik ziele, werbena ziele, dziurawiec ziele,
jarzębina owoc, poziomka owoc.
Herbatka WAGA (23.09 – 22.10) Składniki: babka zwyczajna liść, krwawnik ziele, wrzos kwiat, ślaz liść, skrzyp ziele, poziomka liść, bez czarny owoc,
poziomka owoc.
Herbatka SKORPION (23.10 – 21.11) Składniki: bylica ziele, pokrzywa liść, werbena cytrynowa ziele, ostrożeń ziele, malina liść, dereń owoc, róża owoc,
jasnota kwiat.
Herbatka STRZELEC (22.11 – 21.12) Składniki: perz kłącze, aronia owoc, głóg owoc, żeń-szeń korzeń, wierzba kora, skrzyp ziele.
Herbatka KOZIOROŻEC (22.12 – 19.01) Składniki: bratek ziele, babka zwyczajna ziele, gryka ziele, rdest ptasi ziele, perz kłącze, róża owoc.
Herbatka WODNIK (20.01 – 18.02) Składniki: melisa liść, hyzop ziele, macierzanka ziele, melisa ziele, szałwia liść, głóg owoc, tarnina owoc,
pokrzywa liść.
Herbatka RYBY (19.02 – 20.03) Składniki: lebiodka ziele, tawuła ziele, wierzbówka ziele, babka zwyczajna liść, mniszek korzeń, poziomka liść, dereń
owoc, bez czarny owoc.
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Ekologiczne kolekcje herbatek - ekspresowe
Kolekcja Herbatek Ziołowych EKO (90 saszetek)
W skład Kolekcji wchodzą:
Herbatka Dobry humor EKO 10×2 g | Składniki: imbir kłącze*, melisa liść*, pigwowiec owoc*,
trawa cytrynowa*, werbena cytrynowa liść*, kocimiętka ziele*, róża owoc*, róża płatki*.
Herbatka Melisa liść EKO 10×1,5 g | Składniki: melisa liść* 100%.
Herbatka Na dzień dobry EKO 10×1,5 g | Składniki: mięta liść*, pokrzywa liść*, mniszek liść*,
yerba mate liść*, przytulia ziele*, nagietek kwiat*, macierzanka ziele*.
Herbatka Na dobranoc EKO 10×2 g | Składniki: dzika róża owoc*, głóg owoc*, melisa liść*,
chmiel szyszka*, koper włoski owoc*, lawenda kwiat*.
Herbatka Oczyszczanie EKO 10×1,5 g | Składniki: pokrzywa liść*, perz kłącze*, brzoza liść*,
czernica liść*, poziomka liść*, jarzębina owoc*, bez czarny owoc*, uczep ziele*,
pięciornik kurze ziele kłącze*, wrzos kwiat*, karczoch ziele*.
Herbatka Odkwaszająca EKO 10×2 g | Składniki: pokrzywa liść*, dzika róża owoc*, trawa cytrynowa*,
szałwia liść*, lukrecja korzeń*, koper włoski owoc*, malina liść*, podagrycznik liść*, hyzop ziele*,
marchew nasiona*, marchew korzeń*.
Herbatka Pokrzywa liść EKO 10×1,5 g | Składniki: pokrzywa liść* 100%.
Herbatka Z kurkumą EKO 10×2 g | Składniki: kurkuma kłącze* 40%, lukrecja korzeń*, rumianek kwiat*,
mniszek korzeń*, trawa cytrynowa*, kardamon*, cynamon*, pieprz czarny*.
Herbatka Ziołowy Zakątek EKO 10×2 g | Składniki: jabłko owoc*, czarna porzeczka owoc*, mięta liść*,
lebiodka ziele*, bukwica ziele*, macierzanka ziele*, bez czarny owoc*, tarnina owoc*, pigwowiec owoc*.
*produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 90 saszetek
Ean: 5903246862553

Kolekcja herbatek EKO Premium (90 saszetek)
W skład Kolekcji wchodzą:

Herbatka Na dzień dobry EKO 10×1,5 g | Składniki: mięta liść*, pokrzywa liść*, mniszek liść*,
yerba mate liść*, przytulia ziele*, nagietek kwiat*, macierzanka ziele*.
Herbatka Dobry humor EKO 10×2 g | Składniki: imbir kłącze*, melisa liść*, pigwowiec owoc*,
trawa cytrynowa*, werbena cytrynowa*, kocimiętka ziele*, róża owoc*, róża płatki*.
Herbatka Na dobranoc EKO 10×2 g | Składniki: dzika róża owoc*, głóg owoc*, melisa liść*,
chmiel szyszka*, koper włoski owoc*, lawenda kwiat*.
Herbata Zielona EKO 10×1,5 g | Składniki: herbata zielona cejlońska* 100%.
Herbata Zielona z miętą EKO 10×2 g | Składniki: herbata zielona cejlońska* 90%, mięta liść* 10%.
Herbata Zielona z pokrzywą EKO 10×2 g | Składniki: herbata zielona cejlońska* 80%, pokrzywa liść* 20%.
Herbata Czarna EKO 10×1,5 g | Składniki: herbata czarna cejlońska* 100%.
Herbata Czarna Odkwaszająca EKO 10×2 g | Składniki: herbata czarna cejlońska* 90%, sok z pigwowca* 10%.
Herbata Czarna Waniliowa EKO 10×2 g | Składniki: herbata czarna cejlońska* 92%, pomarańcza
suszona*, wanilia laska* 3%. *produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 90 saszetek
Ean: 5903246862690
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Ekologiczne herbatki owocowe i ziołowe - w piramidkach
Herbatki ekspresowe są wygodną formą codziennego korzystania z dobrodziejstwa ziół. Powstają one poprzez umieszczenie odpowiednio
rozdrobnionego surowca w celulozowych saszetkach lub tzw. „piramidkach”. Wybierając tego rodzaju rozwiązania należy zwrócić szczególną
uwagę na tworzywo, z którego zrobione jest dane opakowanie. Współczesne technologie dają możliwość sięgnięcia po tworzywa biodegradowalne,
które nie wykazują niekorzystnego wpływu na ludzki organizm i środowisko.
Klasyczna saszetka, czyli ta wyprodukowana z celulozy, powinna być możliwie jak najbardziej naturalna, czyli niebielona i niechlorowana
oraz pozbawiona dodatków utrwalających jej formę.
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Body line EKO
- herbatka w piramidkach
Bomba witaminowa EKO
- herbatka w piramidkach
Dla dzieci krasnoludek EKO
- herbatka w piramidkach
Dobry humor EKO
- herbatka w piramidkach
Pokrzywa liść EKO
- herbatka w piramidkach
Porzeczkowa EKO
- herbatka w piramidkach
Różana EKO
- herbatka w piramidkach

15x2 g

5902741004390

15x3 g

5902581618641

15x3 g

5902741004369

15x3 g

5902581618634

15x1 g

5902581618672

15x3 g

5902581618658

15x3 g

5902741004321

„Piramidki” tworzone są zazwyczaj z wykorzystaniem polimerów syntetycznych, głównie pochodnych ropy naftowej.
Jeżeli mamy wybór, tych unikajmy. Sięgajmy po te biodegradowalne, pochodzenia roślinnego, np. ze skrobi kukurydzianej,
ziemniaczanej czy ryżowej. Plusem takich skrobiowych „piramidek” jest to, że nie wydzielają szkodliwych substancji
w kontakcie z gorącą wodą oraz możliwość wyrzucenia ich po zużyciu na kompost.
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Ekologiczne herbatki na patyku
Herbatki na patyku Dary Natury, to wielokrotnie wyróżniane wśród ekologicznych produktów, jedyne tego typu kompozycje najwyższej jakości ziół,
kwiatów i owoców. Każda z nich wykonywana jest ręcznie z surowców pozyskiwanych ze stanu naturalnego oraz ekologicznego ogrodu ziołowego.
Rośliny zbierane są według kalendarza biodynamicznego i dobierane w kompozycje jednorodnych ziół oraz mieszanek smakowych i funkcjonalnych.
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Herbatka na patyku Dwie królowe EKO
Herbatka na patyku Dziki las EKO
Herbatka na patyku Melisa EKO
Herbatka na patyku Mięta EKO
Herbatka na patyku Nagietek EKO
Herbatka na patyku Oregano EKO
Herbatka na patyku Rumianek EKO
Herbatka na patyku Szałwia EKO
Herbatka na patyku Tymianek EKO
Herbatka na patyku Dzikie zioła EKO
Herbatka na patyku Dzikie zioła EKO
Herbatka na patyku Gardłowa sprawa EKO
Herbatka na patyku Gojnik i czystek EKO
Herbatka na patyku Kolekcja EKO
Herbatka na patyku Kwiatowa EKO
Herbatka na patyku Love tea EKO
Herbatka na patyku Łąka motyli EKO
Herbatka na patyku Łąka motyli EKO
Herbatka na patyku Miętowe
orzeźwienie EKO
Herbatka na patyku Oczyszczająca EKO
Herbatka na patyku Oczyszczająca EKO
Herbatka na patyku Relaks EKO
Herbatka na patyku Relaks EKO
Herbatka na patyku Rozgrzewająca EKO
Herbatka na patyku Rozgrzewająca EKO
Herbatka na patyku Rumiankowe pola EKO
Herbatka na patyku Trawienie EKO
Herbatka na patyku Ziołowy ogród EKO
Herbatka na patyku Ziołowy ogród EKO

8x6,3 g
8x4,4 g
2x4,85 g
2x4,1 g
2x6,4 g
2x4,6 g
2x2,35 g
2x4,95 g
2x4,35 g
2x2,9 g
8x2,9 g
8x4,6 g
8x4,9 g
8x3,4 g
8x5,12 g
8x3,5 g
8x4,5 g
2x4,5 g
8x3 g

5903246863925
5903246862577
5903246864847
5903246864823
5903246864762
5903246864786
5903246864748
5903246864809
5903246864861
5903246863260
5903246862430
5903246863949
5903246862584
5903246862706
5903246863918
5903246864526
5903246862560
5903246863246
5903246862454

2x2,5 g
8x2,5 g
2x2,3 g
8x2,3 g
2x6 g
8x2,5 g
8x3,12 g
8x3,25 g
2x2,4 g
8x2,4 g

5903246863239
5903246862416
5903246863222
5903246862447
5903246863253
5903246862409
5903246863932
5903246862775
5903246863215
5903246862423

Kalendarz biodynamiczny, to kalendarz życia w harmonii z przyrodą, bazujący na rytmie słońca, księżyca i gwiazd.
Jest zbiorem zasad odrzucających wszelkie zbędne ingerencje oraz inne niż naturalne formy wspierania i ochrony upraw.
Wskazuje on m.in. kiedy nastaje najlepszy czas na wysiew nasion, nasadzenia czy zbiór plonów.
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Ekologiczne herbatki liofilizowane
Liofilizacja, czyli suszenie sublimacyjne, jest obecnie najdoskonalszym sposobem konserwowania surowców spożywczych. Dzięki zastosowaniu
takiego rodzaju obróbki, owoce, warzywa czy zioła, zachowują w niemal niezmienionej formie swój naturalny kolor, aromat, smak i cenne wartości
odżywcze.

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Liofilizowana herbatka Melisa EKO
Liofilizowana herbatka Melisa pokrzywa EKO
Liofilizowana herbatka Mięta EKO
Liofilizowana herbatka Mięta z cytryną EKO
Liofilizowana herbatka Oczyszczanie EKO
Liofilizowana herbatka Odporność EKO
Liofilizowana herbatka Owocowe witaminki EKO
Liofilizowana herbatka Płatki róży EKO
Liofilizowana herbatka Pokrzywa EKO
Liofilizowana herbatka Pokrzywa mięta EKO
Liofilizowana herbatka Pokrzywa z borówką wysoką EKO
Liofilizowana herbatka Słoneczna polana EKO
Liofilizowana herbatka Trzy mięty EKO
Liofilizowana herbatka Wiosnny detox EKO
Liofilizowana herbatka Zdrowie z natury EKO
Liofilizowana herbatka Zielarza EKO
Liofilizowana herbatka Ziołowa ambrozja EKO
Liofilizowana herbatka Ziołowe aromaty EKO

10x1 g
10x1 g
10x1 g
25 g
10x2 g
10x3 g
80 g
10 g
10x1 g
10x1 g
20 g
5x2,5 g
10x2 g
10 g
80 g
5x2 g
15 g
10 g

5903246865868
5903246866575
5903246865684
5904538030254
5903246866544
5903246866568
5903246867015
5903246869675
5903246865653
5903246865691
5904538030261
5904538030278
5903246866551
5903246867022
5903246869651
5904538030735
5903246869668
5903246867039

Na czym polega liofilizacja?
Jest to suszenie zamrożonego wcześniej surowca, w niskiej temperaturze i przy obniżonym ciśnieniu. Zgromadzona w jego
wnętrzu woda przechodzi bezpośrednio w stan pary, z pominięciem stanu ciekłego. Pozwala to na ograniczenie utraty
witamin i innych wartościowych substancji odżywczych, likwiduje zaś większość zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
Poddane liofilizacji produkty mogą być bezpiecznie przechowywane przez długi czas.
Dlaczego warto wybrać produkt liofilizowany?
Produkt liofilizowany lepiej smakuje i pachnie, wygląda atrakcyjniej, a przede wszystkim jest zdrowszy, niż produkt
np. suszony. Zachowuje w 90% swój naturalny kształt, barwę, aromat oraz cenne witaminy. Jest to szczególnie istotne
przy suszeniu surowców termolabilnych, czyli wrażliwych na wysokie temperatury, takich jak np. owoc róży.
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Ekologiczne herbaty cejlońskie - sypane
Herbata jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie. Otrzymuje się ją z liści wieczniezielonego krzewu gatunku Camellia Sinensis, czyli
herbaty chińskiej. Uprawiana jest w wielu krajach o zróżnicowanych warunkach atmosferycznych i glebowych, co ma wpływ na walory smakowe
herbacianego naparu. Najczęściej spotykaną i najbardziej cenioną jest herbata cejlońska. Pochodzi ona z Azji Południowej, a dokładnie ze Sri Lanki,
położonej na wyspie Cejlon. Znaczną część wytwarzanej tam herbaty stanowi herbata czarna.
Liście herbaty, zgodnie z tamtejszą tradycją, zbierane są ręcznie, głównie przez kobiety. Pozyskuje się 2-3 listki oraz pączek ze szczytu gałązki,
co gwarantuje właściwy smak napoju oraz prawidłowy, dalszy wzrost krzewu. To, czy mamy do czynienia z herbatą czarną, zieloną czy też białą,
zależy od rodzaju obróbki, jakiej poddawane są liście.

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Herbata biała liściasta EKO
Herbata czarna bajeczna EKO
Herbata czarna korzenna EKO
Herbata czarna liściasta EKO
Herbata czarna odkwaszająca EKO
Herbata czarna rozgrzewająca EKO
Herbata czarna różana EKO
Herbata czarna szkolna EKO
Herbata czarna waniliowa EKO
Herbata czarna z cynamonem
i goździkami EKO
Herbata czarna z polską bergamotką EKO
Herbata czarna z trawą cytrynową EKO
Herbata zielona liściasta EKO
Herbata zielona odkwaszająca EKO
Herbata rooibos EKO
Herbata zielona relaksująca EKO
Herbata zielona z imbirem EKO
Herbata zielona z jeżówką EKO
Herbata zielona z miętą EKO
Herbata zielona z opuncją EKO
Herbata zielona z pokrzywą EKO
Herbata zielona z yerba mate EKO
Herbata zielona z zielem konopi EKO
Herbata zielona z żeń-szeniem EKO
Herbata zielona z żurawiną, maliną i różą EKO

80 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g

5902581618450
5902581616913
5902581616951
5902581618443
5902581616920
5902581616968
5902581616937
5902581616982
5902581616975
5902581617583

100 g
100 g
80 g
80 g
100 g
80 g
80 g
80 g
80 g
80 g
80 g
80 g
80 g
80 g
80 g

5902581616944
5902581617569
5902581618467
5902581616999
5903246865462
5902581617040
5902581617002
5902581617057
5902581617019
5903246866803
5902581617064
5902581617026
5902581617071
5902581617033
5902581617088

Herbata czarna cejlońska
By otrzymać herbatę czarną, świeżo zebrane liście rozkłada się równomiernie i pozostawia do czasu, aż delikatnie
zwiędną. Następnie poddaje się je rolowaniu, zgniataniu lub rozdrabnianiu, w zależności od tego, jaki finalnie produkt
ma z nich powstać. Tak naruszona struktura surowca rozpoczyna trwający nawet 20 godzin proces utleniania/ fermentacji,
podczas którego liście nabierają coraz ciemniejszego koloru. Ostatnim etapem jest suszenie ich w podwyższonej
temperaturze, co zatrzymuje proces utleniania. Powstała w tej sposób herbata, zwana czarną, charakteryzuje się ciemną,
intensywnie czerwono-brązową barwą oraz mocnym smakiem.
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Ekologiczne herbaty cejlońskie - ekspresowe
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Herbata biała liściasta EKO
Herbata czarna EKO
Herbata czarna korzenna EKO
Herbata czarna odkwaszająca EKO
Herbata czarna rozgrzewająca EKO
Herbata czarna szkolna EKO
Herbata czarna waniliowa EKO
Herbata honeybush EKO
Herbatka rooibos EKO
Herbata zielona EKO
Herbata zielona relaksująca EKO
Herbata zielona z imbirem EKO
Herbata zielona z jeżówką EKO
Herbata zielona z miętą EKO
Herbata zielona z opuncją EKO
Herbata zielona z pokrzywą EKO
Herbata zielona z yerba mate EKO

25x1,5 g
25x1,5 g
25x2 g
25x2 g
25x2 g
25x2 g
25x2 g
25x1,5 g
25x1,5 g
25x1,5 g
25x2 g
25x2 g
25x2 g
25x2 g
25x2 g
25x2 g
25x2 g

5903246861884
5902581617613
5902581617354
5902581617316
5902581617378
5902581617415
5902581617392
5903246865509
5903246865486
5902581617279
5902581617514
5902581617446
5902581617521
5902581617460
5903246866810
5902581617538
5902581617484

Herbata zielona cejlońska
Herbata zielona powstaje z pominięciem etapu fermentacji, która odpowiedzialna jest za wyostrzanie barwy i smaku.
Listki zbierane są i rozkładane do wyschnięcia jak najdelikatniej, właśnie po to, by nie naruszyć ich struktury i nie rozpocząć
utleniania. Następnie nadaje się im określony kształt, od spiczastego po kulisty, poprzez rolowanie lub zwijanie, a na koniec
suszy. Herbata zielona ma jasną, zielonkawo-złocistą barwę, subtelny smak i charakterystyczny, łagodny zapach.
Napar z zielonej herbaty zawiera polifenole, flawonoidy, kwasy fenolowe, pochodne kwasu kawowego, alkaloidy
purynowe (w tym kofeinę), aminokwasy, witaminę B i C, niewielkie ilości witaminy K oraz jony potasu, glinu i fluoru.
Stężenie poszczególnych substancji zależy od wielu czynników, m.in. pory zbioru, wieku rośliny czy długości
zastosowanej fermentacji.
Liczne badania wykazują, że obecne w zielonej herbacie związki mają działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne,
przeciwbakteryjne i przeciwmiażdżycowe.
Picie zielonej herbaty jest szczególnie polecane osobom z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi, a także
żołądkowo-jelitowymi. Wskazana jest także do stosowania w dietach odchudzających i oczyszczających.
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Ekologiczne herbaty cejlońskie - w piramidkach
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Herbata czarna bajeczna EKO
- w piramidkach
Herbata czarna EKO
- w piramidkach
Herbata czarna odkwaszająca EKO
- w piramidkach
Herbata czarna rozgrzewająca EKO
- w piramidkach
Herbata czarna różana EKO
- w piramidkach
Herbata czarna waniliowa EKO
- w piramidkach
Herbata zielona EKO
- w piramidkach
Herbata zielona odkwaszająca EKO
- w piramidkach
Herbata zielona relaksująca EKO
- w piramidkach
Herbata zielona z imbirem EKO
- w piramidkach
Herbata zielona z miętą EKO
- w piramidkach
Herbata zielona z yerba mate EKO
- w piramidkach
Herbata zielona z żeń-szeniem EKO
- w piramidkach

15x2 g

5902581617293

15x2 g

5902581617255

15x2 g

5902581617309

15x2 g

5902581617361

15x2 g

5902581617323

15x2 g

5902581617385

15x2 g

5902581617262

15x2 g

5902581617422

15x2 g

5902581617507

15x2 g

5902581617439

15x2 g

5902581617453

15x2 g

5902581617477

15x2 g

5902581617491

Herbata biała cejlońska
Herbata biała uważana jest za najcenniejszy typ herbaty. Cechuje ją wysoka zawartość polifenoli oraz silne działanie
antyoksydacyjne. Wynika to z faktu, iż do jej wytworzenia wykorzystywane są najmłodsze listki oraz pączki krzewu
herbacianego, które zbierane są wyłącznie wczesną wiosną. To wtedy stężenie substancji odżywczych jest w nich najwyższe.
Po zebraniu, listki poddawane są procesowi więdnięcia, a następnie suszenia, z pominięciem etapu fermentacji oraz zmieniania
ich naturalnego kształtu poprzez zwijanie czy rolowanie, jak ma to miejsce w przypadku odmiany czarnej czy zielonej.
Herbata ta nazywana jest białą przez wzgląd na jasny meszek pokrywający młode listki i pączki krzewu herbacianego.
Napar białej herbaty nie jest jednak biały, a bladożółty. Smak zaś jest bardzo delikatny i pozbawiony goryczy. Herbata biała
często nazywana jest eliksirem młodości, a jej regularne picie może wykazywać bardzo korzystny wpływ na zdrowie.

Jak długo zaparzać herbatę?
Herbata czarna: 2-5 minut, w ok. 95 stopniach.
Herbata zielona: 1-3 minuty, w ok. 70-80 stopniach.
Herbata biała: 2-5 minut, w ok. 75-85 stopniach.
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Ekologiczne Kawy
Kawa, to obecnie już nie tylko intensywnie pobudzający napój na bazie ziaren kawowca. Zastosowanie podobnego procesu obróbki, jednak przy
wykorzystaniu ziaren różnych odmian zbóż, owoców czy korzeni, pozwala uzyskać napoje równie wartościowe, o ciekawych smakach i cennych
właściwościach. Tego typu roślinne kawy, to idealne rozwiązanie dla osób dbających o zdrową dietę, czy też unikających kofeiny.

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Kawa arabica (ziarno) EKO w tubie
Kawa cykoria late EKO
- rozpuszczalna w tubie
Kawa czarna mielona z chagą w tubie
Kawa orkiszowa EKO w tubie
Kawa z cykorii EKO w tubie
Kawa z korzenia mniszka lekarskiego
EKO w tubie
Kawa z nasion chia EKO w tubie
Kawa z nasion konopi EKO w tubie
Kawa z topinamburu z korzeniem
mniszka EKO
Kawa ziołowo-zbożowa EKO w tubie
Kawa ziołowo-zbożowa EKO
Kawa żołędziówka EKO
Kawa żołędziówka EKO - rozpuszczalna
Kawa żołędziówka EKO w tubie
Kawa żołędziówka z żeń-szeniem EKO

150 g
150 g

5902741009418
5903246867268

200 g
200 g
200 g
200 g

5902581617965
5902768527131
5902581617095
5903246866650

200 g
200 g
200 g

5902741000538
5902741000491
5902741007582

200 g
100 g
100 g
10x7 g
200 g
100 g

5902741001498
5902741004925
5902741004512
5902741002402
5902741000910
5902741007322

Kawa z topinamburu - Ta naturalna kawa o delikatnym smaku powstała w wyniku prażenia kłącza topinamburu i korzenia
mniszka lekarskiego. Do mieszanki dodano szczyptę przypraw korzennych, które idealnie dopełniają jej wyśmienity aromat.
Kłącze topinamburu jest naturalnym źródłem inuliny, żelaza, potasu, witaminy C i B1. Ma bardzo niski indeks glikemiczny,
dlatego polecana jest cukrzykom. Kawa z topinamburu jest bezpieczna dla kobiet w ciąży, matek karmiących oraz dzieci.
Kawa z nasion konopi - Kawa z prażonych nasion konopi siewnej charakteryzuje się delikatnym, ziołowo-orzechowym
smakiem i herbacianą barwą. Zawartość dobrze przyswajalnego białka, błonnika i innych, cennych substancji odżywczych,
czyni ją wartościowym uzupełnieniem codziennej diety. Polecana jest do picia w ciągu dnia w formie gorącego lub zimnego
napoju, z dodatkiem roślinnego mleka lub w klasycznej formie. Daje uczucie sytości i wpływa korzystnie na układ
pokarmowy.
Kawa żołędziówka - Dawniej, kawa żołędziowa była jednym z podstawowych napojów dnia codziennego. Posiada
wyrazisty, przyjemny aromat i prozdrowotne właściwości. Nie zawiera kofeiny, ani żadnych innych alkaloidów,
dlatego jest bezpieczna dla kobiet w ciąży, matek karmiących oraz dzieci. Reguluje pracę układu pokarmowego, wspiera
funkcjonowanie żołądka, wątroby i śledziony. Polecana jest przy kuracjach odchudzających, ponieważ daje uczucie sytości.
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Ekologiczne suplementy diety w kapsułkach
W asortymencie suplementów marki Dary Natury znajdują się wyłącznie w pełni naturalne produkty, wytwarzane na bazie surowców
z certyfikowanych upraw ekologicznych. Wszystkie z nich produkowane są w Polsce.
Nazwa:

Masa netto:

Ean:

Ashwagandha EKO - suplement diety
Bio power EKO - suplement diety
Body line EKO - suplement diety
Czosnek plus EKO - suplement diety
Dla diabetyków EKO - suplement diety
Dzika róża EKO - suplement diety
Guz brzozy chaga EKO
- suplement diety
Karczoch EKO - suplement diety
Kurkuma + pieprz EKO - suplement diety
Lukrecja korzeń EKO - suplement diety
Menopauza EKO - suplement diety
Na mdłości EKO - suplement diety
Odporność EKO - suplement diety
Ostropest plamisty EKO - suplement diety
Prostata EKO - suplement diety
Uspokojenie EKO - suplement diety
Zdrowa Cera EKO - suplement diety

60 Kapsułek
60 Kapsułek
60 Kapsułek
60 Kapsułek
60 Kapsułek
60 Kapsułek
60 Kapsułek

5903246861778
5903246862492
5903246861747
5903246861723
5903246861754
5903246862478
5903246861662

60 Kapsułek
60 Kapsułek
60 Kapsułek
60 Kapsułek
60 Kapsułek
60 Kapsułek
60 Kapsułek
60 Kapsułek
60 Kapsułek
60 Kapsułek

5903246861693
5903246861679
5903246865042
5903246861716
5903246861686
5903246861730
5903246869712
5903246861709
5903246862485
5903246861761

Suplementy diety są to środki spożywcze, będące skoncentrowanym źródłem witamin, składników mineralnych i innych, których
celem jest uzupełnienie normalnej, codziennej diety w niezbędne substancje odżywcze. Oferta tego typu preparatów stale się
poszerza, dlatego warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę planując ich zakup.

•

Przede wszystkim nie należy ulegać modzie, ale dokonywać wyborów świadomie, znając swój organizm i jego realne potrzeby.
Nie zawsze to, co przynosi korzyści jednej osobie, okaże się zdrowe dla innej.

•

Warto sięgać po preparaty ze sprawdzonego źródła, produkowane przez firmy o znanym pochodzeniu i pozyskujące surowce
do produkcji swoich suplementów od zweryfikowanych dostawców.

•

Należy uważnie czytać opisy na opakowaniu, a przede wszystkim składy. Prawo regulujące kwestię suplementów nie jest
doskonałe, przez co na niedoświadczonego konsumenta czyha wiele pułapek.

•

Jeśli mamy wybór, wybierajmy suplementy certyfikowane, np. te oznaczone zielonym listkiem oznaczającym wykorzystanie
w produkcie surowców z upraw ekologicznych.

•

Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, skonsultujmy się ze specjalistą, np. dietetykiem lub farmaceutą. Spożycie suplementów
o niejasnym składzie i pochodzeniu może być fatalne w skutkach.
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Ekologiczne przyprawy jednorodne
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Agar-agar EKO
Anyż EKO
Anyż gwiazdkowy EKO
Bazylia EKO
Cebula suszona EKO
Chili EKO
Chrzan EKO
Cynamon cejloński laska EKO
Cynamon cejloński mielony EKO
Cynamon cejloński mielony EKO
Czarnuszka EKO
Czarnuszka EKO
Cząber EKO
Czosnek mielony EKO
Czosnek płatki EKO
Czosnek niedźwiedzi EKO
Czosnek niedźwiedzi EKO
Czosnek niedźwiedzi mielony EKO
Galangal EKO
Gałka muszkatołowa cała EKO
Gałka muszkatołowa mielona EKO
Gorczyca biała EKO
Goździki EKO
Goździki mielone EKO
Hyzop EKO
Imbir EKO
Imbir EKO
Jałowiec owoc EKO
Kardamon czarny ziarno EKO
Kardamon mielony EKO
Kardamon ziarno EKO
Kmin rzymski EKO
Kmin rzymski mielony EKO
Kminek EKO
Kolendra EKO

20 g
30 g
30 g
25 g
40 g
30 g
40 g
30 g
50 g
200 g
50 g
200 g
20 g
50 g
50 g
100 g
25 g
125 g
30 g
30 g
30 g
90 g
30 g
30 g
30 g
60 g
200 g
30 g
40 g
50 g
40 g
30 g
30 g
60 g
30 g

Kolendra liść EKO
Kolendra mielona EKO
Koperek EKO
Kozieradka EKO
Kozieradka mielona EKO
Kurkuma EKO
Kurkuma EKO
Kurkuma plastry EKO
Kwiat muszkatołowy EKO
Liść laurowy EKO
Liść laurowy EKO
Lubczyk EKO
Majeranek EKO
Majeranek EKO
Natka pietruszki EKO
Oregano EKO
Papryka czerwona słodka - mielona EKO
Papryka czerwona słodka - płatki EKO
Papryka ostra EKO
Papryka wędzona słodka EKO
Papryka zielona EKO
Pieprz biały ziarno EKO
Pieprz cayenne EKO
Pieprz czarny mielony EKO
Pieprz czarny ziarno EKO
Pieprz długi EKO
Pieprz kubeba EKO
Pomidory suszone na słońcu EKO
Rozmaryn EKO
Szafran EKO
Trawa cytrynowa EKO
Trawa żubrówka mielona EKO
Tymianek EKO
Wanilia laska EKO
Ziele angielskie EKO

20 g
30 g
30 g
60 g
60 g
50 g
200 g
30 g
25 g
10 g
50 g
20 g
15 g
80 g
20 g
20 g
50 g
50 g
90 g
50 g
30 g
30 g
60 g
50 g
50 g
50 g
30 g
50 g
30 g
0,5 g
20 g
20 g
20 g
3g
50 g

5902741006639
5902741007001
5903246865752
5902768527902
5902768527919
5902741007018
5902741008466
5902581618214
5902741007025
5903246860399
5902741007032
5903246860405
5902768527926
5902741008534
5902741007049
5902741007841
5902741004994
5903246860030
5903246862126
5902741007056
5902741007063
5902768527933
5902741007070
5902741007087
5903246862164
5902741007094
5903246860412
5902768527940
5903246864052
5902741007100
5902741008978
5902741006035
5903246860252
5902768527957
5902741007117

5902741008459
5902741007124
5902741007209
5902741007131
5902741007148
5902741007162
5903246860382
5902741000101
5902581618023
5902741007155
5903246860436
5902768527964
5902768527971
5903246860979
5902741007193
5902768527988
5902741006394
5902741007216
5902741007186
5902741006318
5902741008480
5902741007179
5903246866438
5902768527872
5902768527865
5903246862140
5903246862133
5902741006622
5902768527889
5903246862751
5902741007223
5902741008473
5902768527995
5902581618191
5902768527896

Ekologiczne mieszanki przyprawowe
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Nazwa:

Bulion warzywny EKO w proszku
Curry EKO
Dosmaczka Babuni EKO
Kapuśniak EKO
Łyżka smaków EKO
Ogród warzywny EKO
Pieprz cytrynowy biały EKO
Pieprz cytrynowy czarny EKO
Pieprz kolorowy EKO
Pieprz ziołowy EKO
Porcja smaków EKO

200 g
60 g
250 g
170 g
150 g
230 g
50 g
50 g
30 g
60 g
120 g
(15 szt.)

Posypka do kanapek EKO
30 g
Posypka do pieczonego chleba EKO
50 g
Przyprawa do dań wegetariańskich EKO 40 g
Przyprawa w diecie bezsolnej EKO
60 g
Przyprawa w diecie wątrobowej EKO 60 g
Przyprawa do dań z fasoli, soi, soczewicy EKO 30 g
Przyprawa do dań z ziemniaków EKO 30 g
Przyprawa do drobiu EKO
30 g
Przyprawa do grzańca EKO
50 g
Przyprawa do indyka EKO
50 g
Przyprawa do kaczki EKO
40 g

5902581616814
5902768527599
5904538030445
5902581618252
5903246865257
5902581618269
5903246860481
5903246860498
5902741002280
5902741007261
5903246865349
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Masa netto: Ean:

5902768527469
5902768527506
5902768527513
5903246868548
5903246868531
5902768527476
5902741000125
5902768527421
5902741006295
5903246861112
5903246861129

Ekologiczne mieszanki przyprawowe
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Przyprawa do karkówki EKO
Przyprawa do karpia EKO
Przyprawa do kawy EKO
Przyprawa do masła ziołowego
i twarogu EKO
Przyprawa do mięsa pieczonego EKO
Przyprawa do mięsa wieprzowego EKO
Przyprawa do pierników EKO
Przyprawa do pizzy i zapiekanek EKO
Przyprawa do rosołu EKO
Przyprawa do ryb i owoców morza EKO
Przyprawa do sałatek EKO
Przyprawa do sosów ciemnych EKO
Przyprawa do sosów jasnych EKO
Przyprawa do szarlotki EKO
Przyprawa do wołowiny, baraniny
i dziczyzny EKO
Przyprawa do zup warzywnych EKO
Przyprawa do żurku i barszczu białego EKO
Przyprawa garam masala EKO
Przyprawa pomidorowo-bazyliowa
z czosnkiem niedźwiedzim EKO
Przyprawa pomidorowo-czosnkowa
z czarnuszką EKO
Przyprawa prowansalska EKO
Przyprawa złoty kurczak EKO
Sól z EKO - ziołami
Susz warzywny EKO
Uniwersalna przyprawa do zup EKO
Uniwersalna przyprawa z dzikich ziól EKO
Zielony ogród - przyprawa do zup
i innych dań EKO
Złote mleko EKO

40 g
40 g
50 g
30 g

5902741004505
5903246861136
5902741008961
5902768527452

50 g
40 g
60 g
30 g
50 g
40 g
30 g
60 g
25 g
50 g
40 g

5902768527445
5902768527605
5903246861044
5902741000118
5902768527575
5902768527438
5902768527520
5902768527643
5902768527650
5902741004482
5902768527490

40 g
50 g
60 g
40 g

5902768527629
5903246861099
5902768527582
5902741000132

40 g

5902741000149

20 g
60 g
100 g
190 g
50 g
40 g
150 g

5902768527537
5903246861105
5902768527483
5902581618238
5902768527636
5902741004475
5902581618245

100 g

5903246865592

Przyprawa Do kawy EKO
Mieszanka wzmacnia naturalny smak i aromat kawy. Przyprawy korzenne wchodzące w jej skład rozgrzewają organizm i pozwalają
na rozkoszowanie się znanym napojem w nieco innej, korzennej wersji.
Składniki: cynamon*, kardamon*, imbir*, kuklik*, goździki*. *produkt rolnictwa ekologicznego
Przyprawa Do grzańca EKO
Idealnie zbilansowana kompozycja przypraw korzennych, takich jak goździki, imbir, cynamon i gałka muszkatołowa. Wystarczy 1 łyżka mieszanki
do przygotowania intensywnego, aromatycznego grzańca na bazie piwa lub wina.
Składniki: goździki*, cynamon*, imbir*, pigwowiec owoc*, kardamon*, gałka muszkatołowa*. *produkt rolnictwa ekologicznego
Przyprawa Do mięsa pieczonego EKO
Mieszankę można wykorzystać do marynat, sosów lub dodać bezpośrednio do potrawy przed pieczeniem. Dla wydobycia intensywniejszego
aromatu, porcję przyprawy należy uprzednio rozdrobnić lub rozetrzeć w dłoniach.
Składniki: cebula*, gorczyca*, czosnek*, pieprz czarny*, tymianek*, kolendra*, kminek*, papryka czerwona*, papryka zielona*, chrzan korzeń*.
*produkt rolnictwa ekologicznego
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Przyprawy jednorodne - bez chemii
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Anyż gwiazdkowy
Anyż gwiazdkowy mielony
Anyż nasiona
Bazylia
Cebula suszona
Chili
Cynamon ceyloński mielony
Cynamon kora
Cynamon laski
Cynamon mielony
Czarnuszka
Cząber
Czosnek mielony
Czosnek płatki
Estragon
Gałka muszkatołowa cała
Gałka muszkatołowa mielona
Gorczyca biała
Gorczyca czarna
Goździki
Goździki mielone
Imbir
Imbir kłącze
Jałowiec
Kardamon mielony
Kardamon ziarno
Kmin rzymski
Kmin rzymski mielony
Kminek
Kminek mielony
Kolendra
Kolendra liść
Kolendra mielona
Koper ogrodowy nasiona
Koperek

30 g
30 g
30 g
25 g
60 g
60 g
50 g
60 g
40 g
60 g
50 g
20 g
50 g
40 g
20 g
30 g
30 g
90 g
70 g
30 g
30 g
60 g
30 g
30 g
50 g
40 g
30 g
30 g
60 g
60 g
30 g
20 g
30 g
30 g
30 g

Kozieradka
Kozieradka mielona
Kurkuma
Liść laurowy
Liść laurowy
Lubczyk
Majeranek
Majeranek
Mielone nasiona czarnuszki
Natka pietruszki
Oregano
Papryka czerwona - susz
Papryka ostra
Papryka ostra suszona cała
Papryka słodka
Papryka zielona - susz
Pieprz biały
Pieprz biały mielony
Pieprz cayenne
Pieprz czarny mielony
Pieprz czarny ziarnisty
Pieprz czerwony ziarnisty
Pieprz zielony
Pomidory - susz
Pomidory mielone
Rozmaryn
Sól kłodawska biała
Sól kłodawska różowa
Sól morska
Szafran
Tymianek
Wanilia laska
Ziele angielskie
Ziele angielskie mielone

60 g
60 g
50 g
10 g
70 g
20 g
15 g
100 g
50 g
20 g
20 g
50 g
60 g
30 g
60 g
50 g
30 g
50 g
60 g
50 g
50 g
20 g
20 g
50 g
50 g
30 g
500 g
500 g
150 g
0.5 g
20 g
3g
50 g
50 g

5902741000422
5902741003157
5902741002853
5902741001436
5902741001610
5902741000378
5903246867558
5902741001276
5902741002525
5902741001245
5902741000392
5902741001443
5902741003058
5902741003997
5902741001450
5902741003317
5902741001900
5902741001306
5902741002921
5902741001771
5902741001764
5902741001658
5902741001917
5902741001467
5902741001924
5902741003041
5902768527841
5903246860191
5902741001290
5902741001931
5902741001634
5902581618054
5902741001627
5902741002938
5902741001795

5902741000415
5902741001887
5902741000385
5902741001894
5903246862744
5902741001856
5902741001238
5902741003195
5902741008985
5902741001788
5902741001849
5902741002990
5902741001344
5902741006905
5902741001337
5902741003003
5902741003010
5902741001948
5902741003034
5902741002709
5902741001207
5902741001177
5902741003027
5902741002983
5903246863031
5902741000408
5903246866582
5903246866599
5902741002761
5902741003133
5902741001474
5902741000897
5902741001313
5902741009807

Cynamonowiec jest drzewem należącym do rodziny wawrzynowatych. Z jego wysuszonej i startej na aromatyczny proszek kory,
otrzymujemy znaną na całym niemal świecie przyprawę - cynamon. Znanych jest kilka jego odmian, jednak w powszechnym
zastosowaniu są dwie - cynamon kasja, zwany po prostu cynamonem oraz cynamon cejloński. Czym się różnią?
Cynamonowiec kasja Cinnamomum cassia - Tę odmianę spotkać można na sklepowych półkach najczęściej.
Ma ciemniejszą niż cynamon cejloński, osiągającą bardziej czerwone tony barwę, oraz intensywniejszy, bardziej pikantny aromat.
Kora cynamonu kasja jest również dużo bardziej zwarta i twarda, dzięki temu często, w formie cynamonowej laski, dodawana jest
do napojów i wykorzystywana do tworzenia aromatycznych ozdób.
Cynamonowiec cejloński Cinnamomum verum - Jego łacińska nazwa oznacza dokładnie „cynamon prawdziwy”.
Odmiana ta jest bardziej słodka, a jej aromat delikatniejszy. Cynamon cejloński charakteryzuje się też niższym poziomem kumaryn,
które nie są wskazane do spożywania w dużych ilościach. Jeżeli więc korzystamy z cynamonu często i intensywnie, wybierzmy
tę odmianę. Kolejną różnicą jest również cena - odmiana cejlońska, uważana za cenniejszą, będzie zauważalnie droższa.
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Podlaskie mieszanki przyprawowe - bez chemii
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Curry
Czubryca
Czubryca czerwona
Dla wegetarian
Do bigosu
Do dań ciężkich
Do dań z fasoli
Do dań z jaj
Do drobiu
Do flaków
Do grilla
Do gulaszu
Do mięs pieczonych i sosów
Do mięsa mielonego
Do mięsa wieprzowego
Do mięsa wołowego
Do ogórków kiszonych
Do ogórków konserwowych
Do pasztetów
Do peklowania mięsa
Do pierników i innych ciast
Do pizzy
Do rosołu
Do ryb
Do sałatek
Do szaszłyków
Do zapiekanek
Do ziemniaków
Do zupy fasolowej i grochowej
Do zupy grzybowej i innych dań
Do zupy jarzynowej
Do zupy pomidorowej
Grill wegetariański
Myśliwska
Orientalna
Pieprz cytrynowy biały
Pieprz cytrynowy czarny
Pieprz kolorowy
Pieprz ziołowy

60 g
30 g
50 g
50 g
50 g
30 g
30 g
30 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
100 g
70 g
30 g
40 g
60 g
30 g
50 g
50 g
50 g
50 g
30 g
30 g
60 g
50 g
50 g
40 g
30 g
50 g
50 g
50 g
50 g
30 g
60 g

Pieprz ziołowy
Posypka do kanapek
Prowansalska
Przeciw kolkom jelitowym
Przyprawa 5 smaków
Przyprawa do grzańca
Przyprawa do indyka
Przyprawa do kaczki
Przyprawa do karkówki
Przyprawa do karpia
Przyprawa do kawy
Przyprawa do kiełbasy
Przyprawa do kuchni włoskiej
Przyprawa do makaronu
Przyprawa do ryżu
Przyprawa do szarlotki
Przyprawa do śledzi
Przyprawa do twarogu
Przyprawa do żeberek
Przyprawa do żurku i barszczu białego
Przyprawa na pieczywo
Przyprawa pomidorowo – bazyliowa
z czosnkiem niedźwiedzim
Przyprawa pomidorowo – czosnkowa
z czarnuszką
Przyprawa pomidorowo paprykowa
Przyprawa szczypiorkowo
- pomidorowa
Przyprawa złoty kurczak
Ryba z grilla
Sól czosnkowa
Sól morska z witaminami
Sól ziołowa
Sól ziołowa
Sól ziołowa
Staropolska przyprawa
Susz warzywny z dodatkiem ziół
Szczypiorkowa posypka
Warz.-ziołowa przyprawa do potraw

200 g
40 g
30 g
50 g
50 g
50 g
50 g
40 g
40 g
40 g
50 g
80 g
40 g
30 g
50 g
50 g
30 g
30 g
40 g
50 g
50 g
40 g

5902741003287
5902741001801
5902741002099
5902741002259
5902741002211
5902741006301
5903246861013
5903246861020
5902581618603
5903246861037
5902741004529
5903246861235
5903246863048
5902741002754
5902741002747
5902581618627
5902581618597
5902741002730
5902581618610
5903246860993
5902741002723
5902768527346

40 g

5902768527353

50 g
20 g

5903246863055
5903246864663

60 g
30 g
90 g
100 g
90 g
700 g
500 g
50 g
100 g
10 g
50 g

5903246861006
5902741000439
5902741002716
5902741002778
5902741002228
5902741008077
5902581618580
5902741002167
5902741001320
5903246864670
5902741002105

5902741001412
5902741000231
5902741003829
5902741002174
5902741002044
5902741001863
5902741002242
5902741003508
5902741002075
5902741002006
5902741002082
5902741002112
5902741000224
5902741002273
5902741002068
5902741002013
5903246866834
5902741000477
5902741002266
5902741003522
5902741003546
5902741002037
5902741002150
5902741002129
5902741002143
5902741002051
5902741003515
5902741002204
5902741003461
5902741003492
5902741003485
5902741003478
5902741000446
5902741002020
5902741001870
5903246860276
5903246860283
5902741002235
5902741001269
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Ekologiczne przyprawy w młynkach
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Pieprz czarny ziarno EKO - młynek
Pieprz czarny ziarno EKO - uzupełniacz
Pieprz kolorowy ziarno EKO - młynek
Pieprz kolorowy ziarno EKO - uzupełniacz
Przyprawa do grilla wegetariańskiego EKO
- młynek
Przyprawa do grilla wegetariańskiego EKO
- uzupełniacz
Przyprawa do warzyw z grilla EKO - młynek
Przyprawa do warzyw z grilla EKO
- uzupełniacz
Sól himalajska z EKO ziołami - młynek
Sól himalajska z EKO ziołami - uzupełniacz
Sól himalajska z EKO ziołami chili - młynek
Sól himalajska z EKO ziołami chili
- uzupełniacz
Sól himalajska z EKO ziołami czosnkowa
- młynek
Sól himalajska z EKO ziołami czosnkowa uzupełniacz
Sól himalajska z EKO ziołami do grilla
- młynek
Sól himalajska z EKO ziołami do grilla
- uzupełniacz
Sól himalajska z EKO ziołami do mięs
i sosów - młynek
Sól himalajska z EKO ziołami do mięs
i sosów - uzupełniacz
Sól himalajska z EKO ziołami do sałatek
- młynek
Sól himalajska z EKO ziołami do sałatek
- uzupełniacz
Sól z EKO sokami - młynek

90 g
180 g
80 g
160 g
35 g

5902581616449
5902581618481
5902581616456
5902581618474
5902581616388

70 g

5902581618542

50 g
100 g

5902581616395
5902581618535

90 g
180 g
160 g
320 g

5902741003591
5902741003669
5902741003706
5902741003645

140 g

5902741003614

290 g

5902741003676

120 g

5902741003621

250 g

5902741003683

125 g

5902741003584

250 g

5902741003652

95 g

5902741003638

190 g

5902741003690

200 g

5903246860818

Przyprawy w młynkach
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Sól himalajska biała - młynek
Sól himalajska biała - uzupełniacz
Sól himalajska czarna - młynek
Sól himalajska czarna - uzupełniacz
Sól himalajska różowa - młynek
Sól himalajska różowa - uzupełniacz
Sól morska gruba - młynek
Sól morska gruba - uzupełniacz
Sól wędzona ziołami - młynek
Sól wędzona ziołami - uzupełniacz

190 g
380 g
200 g
400 g
180 g
360 g
190 g
380 g
200 g
400 g

5902581616418
5902581618511
5902581616425
5902581618504
5902581616401
5902581618528
5902581616432
5902581618498
5903246860856
5903246861082
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Ekologiczne oleje tłoczone na zimno
Oleje tłoczone na zimno powstają poprzez mechaniczne wyciskanie nasion roślin oleistych w ściśle kontrolowanej temperaturze, która
nie przekracza 50°C. Cechują się żywą barwą oraz intensywnym, charakterystycznym dla surowca z którego są pozyskiwane, zapachem i smakiem.
Ogromną wartością tego typu olejów jest bogactwo substancji odżywczych, szczególnie zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Posiadają jednak niską odporność na wysokie temperatury i krótszy termin przydatności do spożycia.
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Olej z nasion chia EKO
Olej z nasion chia EKO
Olej kokosowy EKO
Olej kokosowy EKO
Olej kokosowy EKO
Olej kokosowy EKO
Olej lniany EKO
Olej lniany EKO
Olej lniany EKO
Olej rzepakowy EKO
Olej sojowy EKO
Olej z dzikiej róży EKO
Olej z dzikiej róży EKO
Olej z nasion czarnuszki EKO
Olej z nasion czarnuszki EKO
Olej z nasion konopi siewnych EKO
Olej z nasion konopi siewnych EKO
Olej z nasion konopi siewnych EKO
Olej z nasion kozieradki EKO
Olej z nasion lnianki EKO
Olej z nasion lnianki EKO
Olej z nasion marchwi EKO
Olej z nasion marchwi EKO
Olej z nasion pokrzywy EKO
Olej z nasion pokrzywy EKO
Olej z nasion wiesiołka EKO
Olej z nasion wiesiołka EKO
Olej z pestek dyni EKO
Olej z pestek dyni EKO
Olej z pestek dyni EKO

0,1 l
0,25 l
0.23 l
0,44 l
0,9 l
2,5 l
0,1 l
0,25 l
0,5 l
0,5 l
0,25 l
0,1 l
0,25 l
0,1 l
0,25 l
0,1 l
0,25 l
0,5 l
0,1 l
0,1 l
0,5 l
0,1 l
0,25 l
0,1 l
0,25 l
0,1 l
0,25 l
0,1 l
0,25 l
0,5 l

5902581616043
5902581616159
5902741009760
5902741009753
5902741006387
5902741006325
5902581616081
5902581616180
5902581616272
5902581616258
5902581616210
5902581616074
5902581616173
5902581616012
5902581616135
5902581616098
5902581616197
5902581616302
5902581617910
5902581616269
5902581616241
5902581616036
5902581616142
5902581616111
5902581616227
5902581616104
5902581616289
5902581616340
5902581616203
5902581616265

Oleje tłoczone na zimno
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Olej z nasion czarnuszki
Olej z nasion kozieradki
Olej z nasion wiesiołka
Olej z rokitnika

0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l

5902581616029
5903246862768
5902581616661
5902581616050
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Ekologiczne oleje suplementy diety
Tłoczone na zimno oleje posiadają szereg cennych, korzystnych dla zdrowia właściwości, odmiennych zależnie od gatunku rośliny olejowej od której
pozyskano nasiona. Swoją popularność zawdzięczają obecności nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 oraz Omega-6, a także szeregu
dobrze przyswajalnych witamin. Mieszając ze sobą w odpowiedni sposób wysokiej jakości oleje, o potwierdzonym badaniami działaniu, można
uzyskać produkty będące niezwykle wartościowym uzupełnieniem zdrowej, zbilansowanej diety.
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Olej dla mam EKO - suplement diety
Olej junior EKO - suplement diety
Olej kobieta dojrzała EKO
- suplement diety
Olej senior EKO - suplement diety
Olej z nasion ostropestu plamistego EKO
- suplement diety
Olej z nasion ostropestu plamistego EKO
- suplement diety

0,25 l
0,25 l
0,25 l

5902581617804
5902581617828
5902581617811

0,25 l
0,1 l

5902581617835
5903246862928

0,25 l

5903246862904

Olej Senior powstał w wyniku tłoczenia na zimno oleju z mieszaniny specjalnie skomponowanych nasion dyni, lnu, rzepaku
i pokrzywy, oraz ekstraktu z korzeni pokrzywy i ziela wierzbownicy drobnokwiatowej. Produkt polecany jest mężczyznom w wieku
dojrzałym. Mieszanka olejowa zawiera wit. E, która pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, a także jest źródłem
kwasów tłuszczowych Omega-3, pomagających w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.
Olej Kobieta Dojrzała powstał w wyniku tłoczenia na zimno oleju z mieszaniny najwyższej jakości nasion soi, czarnuszki, lnianki
i ostropestu, oraz ekstraktu z kwiatów i owoców głogu. Produkt polecany jest kobietom dojrzałym oraz w okresie menopauzy.
Mieszanka olejowa dostarcza organizmowi wit. C, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz wit. E
o właściwościach antyoksydacyjnych. Jest także źródłem kwasów tłuszczowych Omega-3, pomagających w utrzymaniu
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.
Olej Junior powstał w wyniku tłoczenia na zimno oleju z mieszaniny starannie dobranych nasion wiesiołka, czarnuszki,
oraz ekstraktu z owoców dzikiej róży i rokitnika. Produkt polecany jest szczególnie dzieciom w wieku szkolnym.
Składniki mieszanki olejowej skomponowano w taki sposób, by osiągnąć optymalną zawartość kwasów tłuszczowych, witamin,
związków polifenolowych i steroli roślinnych. Produkt zawiera wysokie stężenie wit. C wspierającej układ odpornościowy, wit. D,
która wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój kości oraz wit. E, pomagającą w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Olej Dla Mam powstał w wyniku tłoczenia na zimno oleju z mieszaniny specjalnie wyselekcjonowanych nasion lnianki, dzikiej róży,
wiesiołka, owoców kminku i kopru włoskiego. Olej polecany jest kobietom w ciąży oraz mamom karmiącym piersią.
Składniki suplementu olejowego skomponowano w taki sposób, by osiągnąć optymalne stężenie kwasów tłuszczowych, witamin
(w tym wysoką zawartość witaminy E), steroli roślinnych oraz związków polifenolowych. Produkt uzupełnia dietę
w wielonienasycone kwasy tłuszczowe EPA (eikozapentaenowy) i DHA (dokozaheksaenowy). Spożywanie kwasu DHA
przez matkę wspomaga prawidłowy rozwój mózgu oraz oczu u płodu i niemowląt karmionych piersią.

-

53

-

Ekologiczne oleje smakowe
Tłoczony na zimno, ekologiczny olej rzepakowy, jest doskonałym nośnikiem dla naturalnych aromatów ziół i przypraw. Dodając do dobrej jakości
oleju takie składniki, jak na przykład czosnek, rozmaryn, bazylia, pomidory czy pikantna papryka, otrzymujemy wspaniały dodatek do sosów,
kanapek, sałatek i wielu innych dań. Tego typu smakowy olej jest nie tylko bardzo smaczny, ale także zdrowy i polecany do spożywania na co dzień.
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Olej Bazylia EKO
Olej Czosnek EKO
Olej Czosnek Bazylia EKO
Olej Czosnek Pomidor Bazylia EKO
Olej Pomidor Ostra papryka Bazylia EKO
Olej Trawa cytrynowa Bazylia EKO

0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l

5903246862614
5903246862638
5903246862621
5903246862645
5903246862652
5903246862669

Olej rzepakowy jest jednym z najczęściej stosowanych w Polsce. Tłoczony na zimno i nierafinowany, dostarcza organizmowi cennych, nienasyconych
kwasów tłuszczowych i rozpuszczalnych w tłuszczach witamin. Posiada złocistą barwę, delikatny zapach, słodki smak i doskonale komponuje się
z potrawami, nie zaburzając ich aromatu.
Jednym z jego głównych walorów prozdrowotnych jest obecność nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 i Omega-6. Ich odpowiednia ilość
w diecie jest niezwykle istotna, ponieważ wpływają na właściwe funkcjonowanie układu krążenia, rozwój i działanie mózgu oraz układu nerwowego
czy siatkówki oka. Pełnią także istotną rolę w profilaktyce wielu chorób i są niezbędnym wręcz składnikiem diety kobiet ciężarnych oraz karmiących
piersią. Dobrej jakości olej rzepakowy dostarcza także innych, istotnych związków, takich jak tokoferole, sterole, związki fenolowe, karotenoidy,
fosfolipidy, a także cenną witaminę E, wykazującą silne działanie antyoksydacyjne.
Dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka na nienasycone kwasy tłuszczowe, to 8-10 g. Bardzo istotna jest jednak nie tylko ich ilość w diecie,
ale przede wszystkim proporcja Omega-3 do Omega-6. Ta idealna, z perspektywy zdrowego żywienia, to 1:2.
Wybierając olej rzepakowy warto zwrócić uwagę na proces obróbki ziarna zastosowany podczas produkcji oraz gatunek rzepaku od którego
pozyskano surowiec. Szlachetne, tradycyjne odmiany rzepaku zawierają w swoich nasionach wiele cennych składników odżywczych, ale także,
co bardzo istotne, niskie stężenie kwasu erukowego, czyli Omega-9. Ten jednonienasycony kwas tłuszczowy, w stężeniu przekraczającym 2%,
jest niekorzystny dla ludzkiego organizmu.

Regularne stosowanie wysokiej jakości olejów roślinnych może w znacznym stopniu wspomóc organizm w walce z wieloma
chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak miażdżyca, cukrzyca czy nadciśnienie.
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Ekologiczne soki tłoczone
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Sok z Czarnej rzepy EKO
Sok Jabłko Marchew Pomarańcza EKO
Sok Jabłko Marchew Pomarańcza EKO
Sok Jabłko Mięta EKO
Sok Jabłko Tarnina EKO
Sok Jabłkowy EKO
Sok Jabłkowy EKO
Sok Owocowy ogród EKO
Sok Owocowy ogród EKO
Sok Pomidorowy pikantny EKO
Sok Rekonwalescenta EKO
Sok Wielowarzywny EKO
Sok z Aronii EKO
Sok z Białej kapusty EKO
Sok z Białej kapusty EKO
Sok z Brzozy EKO
Sok z Brzozy EKO
Sok z Brzozy z dodatkiem pietruszki EKO
Sok z Brzozy z pigwowcem EKO
Sok z Brzozy z pigwowcem EKO
Sok z Buraka EKO
Sok z Buraka EKO
Sok z Buraka kiszonego EKO
Sok z Buraka kiszonego EKO
Sok z Buraka z żurawiną EKO
Sok z Buraka z maliną EKO
Sok z Cytryny EKO

0,25 l
0,27 l
3l
0,27 l
0,27 l
0,27 l
3l
0,27 l
3l
0,27 l
0,27 l
0,27 l
0,27 l
0,27 l
3l
0,27 l
3l
0,27 l
0,27 l
3l
0,27 l
3l
3l
0,27 l
3l
3l
0,1 l

Sok z Czarnego bzu EKO
Sok z Czarnej porzeczki EKO
Sok z Czosnku niedźwiedziego EKO
- suplement diety
Sok z Fenkułu EKO
Sok z Imbiru EKO
Sok z Jagody kamczackiej EKO
Sok z Jarmużu EKO
Sok z Karczocha EKO
- suplement diety
Sok z Kiszonej kapusty EKO
Sok z Kiszonej kapusty EKO
Sok z Malin EKO
Sok z Młodego jęczmienia EKO
Sok z Młodego owsa EKO
Sok z Mniszka lekarskiego EKO
- suplement diety
Sok z Natki pietruszki EKO
Sok z Ogórków kiszonych EKO
Sok z Ostrożenia EKO
Sok z Owoców dzikiej róży EKO
Sok z Owoców dzikiej róży EKO
Sok z Pigwowca EKO
Sok z Pigwowca EKO
Sok z Pokrzywy EKO
- suplement diety
Sok z Ziela nasturcji EKO

0,27 l
0,27 l
0,25 l

5902741002334
5903246860795
5903246860115

0,25 l
0,1 l
0,27 l
0,25 l
0,25 l

5903246862546
5903246865677
5903246864656
5902581616753
5903246860139

0,27 l
3l
0,27 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l

5902741001641
5902741002600
5902581616326
5903246864083
5903246864625
5903246860146

0,25 l
0,27 l
0,25 l
0,25 l
3l
40x5m l
0,27 l
0,25 l

5903246864458
5903246862942
5902581618009
5903246863130
5903246865448
5902741006738
5902741008527
5903246860160

0,1 l

5903246865035

5903246864090
5903246866223
5903246866216
5903246864557
5903246860696
5902741002310
5902581617675
5903246865813
5903246865806
5902741006363
5902741002594
5902741003966
5902741002327
5902741004277
5902581617682
5903246862676
5903246864632
5903246865066
5903246862683
5903246864649
5902741002587
5902581617651
5902581617668
5902581618153
5903246865790
5903246865783
5903246865127

Ekologiczne syropy
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Syrop Ogród Ziołowy EKO
Syrop Imbirowy z miodem EKO
Syrop Piernikowy EKO
Syrop z Aronii EKO
Syrop z Berberysu EKO
Syrop z Borówki wysokiej EKO
Syrop z Buraka cukrowego EKO
Syrop z Cebuli EKO
Syrop z Czarnego bzu EKO
Syrop z Czarnej porzeczki EKO

0,27 l
0,27 l
0,27 l
0,27 l
0,27 l
0,27 l
0,27 l
0,27 l
0,27 l
0,27 l

Syrop z Głogu EKO
Syrop z Kwiatu czarnego bzu EKO
Syrop z Malin EKO
Syrop z Mięty EKO
Syrop z Pączków sosny EKO
Syrop z Pigwowca EKO
Syrop z Poziomki EKO
Syrop z Róży EKO
Syrop z Truskawki EKO

0,27 l
0,27 l
0,27 l
0,27 l
0,27 l
0,27 l
0,27 l
0,27 l
0,27 l

5902741008329
5903246865820
5903246865837
5902741009067
5902741008565
5902581616784
5903246862591
5902581617897
5902741009074
5902741009081

5902741008558
5902581618115
5903246866445
5903246860870
5902741008503
5902741008510
5902741008541
5902741008497
5903246860184

Ekologiczne napoje
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Napój Alco-detox EKO
Napój Body line EKO
Napój Detox EKO
Napój Green power EKO
Napój Imbirowy EKO

0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l

Napój Kurkumowy EKO
Napój pH+ EKO
Napój Relax EKO
Napój Yerba mate strong EKO
Napój z Czystka EKO

0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l

5902741009234
5902741004840
5902741009210
5902741009012
5902741003898
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5902741003904
5902741004000
5902741009265
5902741009005
5902741006400

Ekologiczne przetwory
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Bigos wegetariański z grzybami EKO
Botwinka EKO - do zup
Brukiew kiszona EKO
Buraczki - domowe zasmażane EKO
Buraczki - przecierane
pasteryzowane EKO
Cebula marynowana EKO
Czarna rzepa kiszona EKO
Czosnek marynowany z papryką EKO
Czosnek marynowany
z prowansalską EKO
Czosnek niedźwiedzi kiszony
pasteryzowany EKO
Czosnek niedźwiedzi solony EKO
Ćwikła z chrzanem EKO
Dynia marynowana EKO
Fenkuł kiszony EKO
Jabłka do szarlotki EKO
Kapusta kiszona EKO
Kapusta kiszona z jarmużem EKO
Ketchup pomidorowy łagodny EKO
Ketchup pomidorowy pikantny EKO
Ketchup z owocami róży łagodny EKO
Ketchup z owocami róży pikantny EKO
Musztarda EKO
Musztarda chrzanowa EKO
Musztarda dla dzieci EKO
Musztarda miodowa EKO
Ogórki kiszone EKO
Ogórki konserwowe EKO
Ogórki konserwowe EKO
Ogórki krokodylki EKO

500 g
150 g
440 g
370 g
270 g

Papryka czerwona - ostra
marynowana EKO
Papryka konserwowa EKO
Papryka zielona - ostra
marynowana EKO
Paprykarz warzywny z fenkułem EKO
Pasta czosnkowa EKO
Pasta jarmużowa EKO
Pasta paprykowo-czosnkowa EKO
Pasta różano-paprykowa EKO
Pasta warzywna z kalarepą EKO
Pasta warzywna z papryką EKO
Pesto z bazylii EKO
Pesto z czosnku niedźwiedziego EKO
Pesto z jarmużu EKO
Pesto z portulaki EKO
Pomidory marynowane ostre EKO
Pomidory marynowane słodkie EKO
Przecier z ogórków kiszonych EKO
Przecier z portulaki EKO
Przysmak z buraka liściowego EKO
Salsa pomidorowa EKO
Sałatka z kapusty czerwonej EKO
Seler marynowany EKO
Sos do spaghetti EKO
Sos paprykowy - łagodny eko
Sos paprykowy - pikantny eko
Sos mirabelkowy - do mięs EKO
Sos z ostrej papryki chilli EKO
Szczaw konserwowy EKO
Topinambur kiszony
pasteryzowany EKO

290 g

5903246860658

490 g
290 g

5902741009777
5903246860887

200 g
200 g
200 g
170 g
200 g
180 g
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
800 g
900 g
280 g
270 g
380 g
200 g
370 g
305 g
550 g
200 g
200 g
300 g
220 g
180 g
490 g

5903246866247
5903246867244
5902581617217
5902741009869
5902741006332
5903246862393
5903246862386
5903246866230
5902741001061
5902581616739
5903246860214
5903246863963
5903246863970
5902581618122
5903246860221
5903246861853
5902581617224
5902581617989
5902581617781
5902741006356
5903246863109
5903246863116
5903246860627
5902741006370
5903246860238
5902741001085

5902581617774
5903246860702
5903246864618
5903246869880
5902741007612

460 g
440 g
190 g
190 g

5903246862515
5903246864601
5903246862348
5903246862355

430 g

5902741001078

200 g
270 g
510 g
450 g
900 g
850 g
800 g
300 g
300 g
300 g
300 g
200 g
200 g
200 g
200 g
800 g
410 g
890 g
440 g

5903246869552
5902741007636
5903246862539
5903246863987
5902741002303
5903246861228
5903246864120
5902581617200
5902741006349
5903246869811
5903246869828
5902741004857
5904538030292
5904538030346
5904538030285
5902581618146
5903246863086
5903246863079
5903246869569

Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum L.
Czosnek niedźwiedzi, nazywany inaczej dzikim czosnkiem, czosnkiem leśnym lub cygańskim, występuje naturalnie w Europie
oraz Azji. Spotkać go można w wilgotnych lasach, cienistych zaroślach i na brzegach potoków. Nazwa rośliny wywodzi się z historii
mówiącej o niedźwiedziach, które przebudzone z zimowego snu szukały jego liści, by zregenerować organizm i nabrać sił na nowy
sezon.
Czosnek niedźwiedzi aromatem przypomina czosnek pospolity, nie pozostawia jednak charakterystycznego dla niego, ostrego
zapachu i smaku. Podobne są również właściwości obu roślin, które tradycyjnie poleca się szczególnie w chwilach wzmożonych
zachorowań na choroby przeziębieniowe oraz przy osłabieniu organizmu lub rekonwalescencji.
Współczesne badania dowodzą, że świeże liście czosnku niedźwiedziego cechują się wysoką zawartością pierwiastków niezbędnych
dla prawidłowego funkcjonowania organizmu (głównie siarki, manganu oraz żelaza). Wykazują działanie antyoksydacyjne oraz
przeciwdrobnoustrojowe, wpływają korzystnie na serce i naczynia krwionośne, wspomagają usuwanie z organizmu metali ciężkich,
a także wspierają pracę jelit i pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi.
Czosnek niedźwiedzi wykorzystuje się kulinarnie, w formie świeżej, marynowanej oraz suszonej. Stanowi on doskonały dodatek
do zup, sosów, sałatek, kanapek i wielu innych dań.
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Ekologiczne galaretki, konfitury i musy
Ekologiczne galaretki, konfitury i musy Dary Natury, wytwarzane są z najwyższej jakości owoców i płatków kwiatów, bez syntetycznych dodatków.
Ich wyjątkowy smak przywołuje wspomnienia dawnych, tradycyjnych przetworów.

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Galaretka z Czarnej porzeczki EKO
Galaretka z Nagietka EKO
Konfitura z Borówki wysokiej EKO
Konfitura z Czarnej jagody EKO
Konfitura z Czerwonej cebuli EKO
Konfitura z Owoców dzikiej róży EKO
Konfitura z Papryki EKO
Konfitura z Płatków róży EKO
Konfitura z Poziomki EKO
Konfitura z Truskawki EKO
Konfitura z Żurawiny EKO
Mus Dla serduszka EKO
Mus Dyniowo-jabłkowy EKO
Mus Różano-dyniowy EKO
Przecier z Owoców róży EKO

180 g
180 g
180 g
180 g
170 g
180 g
200 g
180 g
170 g
170 g
180 g
190 g
200 g
200 g
200 g

5903246860245
5903246860634
5902741009043
5902741006462
5902581617880
5902581617187
5902741009852
5902741008572
5902741009036
5903246860177
5902581617170
5903246860641
5903246865073
5903246862379
5903246862362

Róża dzika Rosa canina L.
Owoce dzikiej róży stanowią naturalne źródło witaminy C. Polecane są do stosowania szczególnie podczas infekcji dróg oddechowych
oraz jako wsparcie odporności organizmu. Wykazują korzystny wpływ na układ pokarmowy, a także na ruchomość i giętkość
stawów. Płatki róży polecane są jako składnik aromatycznych konfitur, herbatek ziołowych, piękna ozdoba ciast i innych deserów,
a także dodatek do naturalnych mieszanek zapachowych. Intensywny, szlachetny zapach kwiatów róży pomaga się odprężyć.

Jagoda czarna, inaczej borówka czernica Vaccinium myrtillus L.
Owoce czarnej jagody są cenionym antyoksydantem. Wpływają korzystnie na zdrowie oczu, w tym na stabilizację kolagenu w oku,
stan naczyń krwionośnych i żył. Obniżają także poziom cukru we krwi, poprawiają trawienie, regulują metabolizm, chronią śluzówkę
żołądka oraz wzmacniają włosy i paznokcie. Liście borówki czernicy doceniane są przede wszystkim ze względu na właściwości
przeciwutleniające. Stosowane w formie ziołowych naparów wspierają zdrowie naczyń krwionośnych i żył, wspomagają
funkcjonowanie układu pokarmowego, chronią jelita i błonę śluzową żołądka oraz obniżają poziom cukru we krwi.
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Ekologiczne kisiele
Zastosowanie innowacyjnej i coraz popularniejszej ostatnio metody suszenia soków i ekstraktów roślinnych dało możliwość stworzenia produktów
pozbawionych syntetycznych aromatów i barwników. Naturalne, delikatne smaki i wartościowe składy, to cechy wyróżniające ekologiczne kisiele
firmy Dary Natury.
Produkty nie zawierają glutenu.

Kisiel Dzika róża EKO
Składniki: skrobia ziemniaczana*, cukier trzcinowy*, sok z owoców dzikiej róży* 2%, ekstrakt z owoców
dzikiej róży* 2%, sok z cytryny*, maltodekstryna*, ekstrakt z hibiskusa*, płatki dzikiej róży* 0,2%.
*produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 30 g
Ean: 5903246866353

Kisiel Dzikie owoce lasu EKO
Składniki: skrobia ziemniaczana*, cukier trzcinowy*, sok z borówki wysokiej*, sok z owoców bzu
czarnego*, maltodekstryna*. *produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 30 g
Ean: 5903246866315

Kisiel Pokrzywa z miętą EKO
Składniki: skrobia ziemniaczana*, cukier trzcinowy*, sok z pokrzywy*, sok z cytryny*, mięta liść*,
maltodekstryna*. *produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 30 g
Ean: 5903246866339

Kisiel Mniszek z pomarańczą EKO
Składniki: skrobia ziemniaczana*, cukier trzcinowy*, sok z pomarańczy*, sok z liści mniszka*,
maltodekstryna*, skórka pomarańczy*, cynamon*, kardamon*, imbir*, kuklik*, goździki*.
*produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 30 g
Ean: 5903246866322

Kisiel Kurkuma z dynią EKO
Składniki: skrobia ziemniaczana*, cukier trzcinowy*, ekstrakt z kurkumy*, sok z dyni*, sok z cytryny*,
maltodekstryna*, cynamon*, kardamon*, imbir*, kuklik*, goździki*. *produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 30 g
Ean: 5903246866346
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Ekologiczne miody
Miody Dary Natury, to produkty najwyższej jakości, pochodzące wyłącznie z pasiek znajdujących się na terenach podlegających ścisłej kontroli
na obecność pestycydów, metali ciężkich i innych zagrażających zdrowiu zanieczyszczeń. Pszczoły, w okresie gdy pozyskiwany jest miód
na potrzeby produkcji, nie są dokarmiane cukrem, ani żadnymi innymi dodatkowymi odżywkami.

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Miód Akacjowy EKO
Miód Lipowy EKO
Miód Wielokwiatowy EKO

400 g
400 g
400 g

5903246866452
5903246866469
5903246866476

Miody i produkty pszczele
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Miód Gryczany
Miód Leśny
Miód Lipowo-malinowy
Miód Nektarowo-spadziowy
Miód Rzepakowy
Miód Spadziowy
Miód Wielokwiatowy
Miód Wiosenny mniszkowo-malin.
Miód z Ogrodu Botanicznego
- wieloziołowy
Pierzga pszczela
Pyłek kwiatowy

400 g
400 g
400 g
400 g
400 g
400 g
400 g
400 g
230 g

5902741001672
5902741008169
5902741006974
5902741002693
5902741001696
5902741001726
5902741001702
5902741001719
5902741001184

250 g
220 g

5903246862607
5902741001504

Miody, w obrębie jednego rodzaju, np. lipowe, mogą różnić się od siebie kolorem, stopniem krystalizacji oraz szybkością postępowania tego procesu.
Jest to zależne od wielu czynników, przede wszystkim jednak od jakości i dostępności danego gatunku kwiatów, z których pszczoły pozyskują pyłek,
oraz od panujących w sezonie warunków atmosferycznych.

Proces krystalizacji, czyli przechodzenia miodu ze stanu ciekłego (patoki) w stan stały (krupiec), jest naturalnym dla niego
zjawiskiem, wynikającym z wysokiej zawartości cukrów. Tempo krystalizacji zależne jest od ilości wody w miodzie (ta związana
jest z tym, czy sezon był suchy czy też obfity w opady), a także od sposobu przechowywania produktu. Zmętnienie miodu
jest naturalnym stanem będącym etapem przejściowym pomiędzy patoką, a krupcem i nie ma ono wpływu na smak i wartości
odżywcze.
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Ekologiczne sosy sałatkowe w proszku
Sos sałatkowy Kwiatowy EKO
Składniki: pigwowiec*, płatki słonecznika* 11%, płatki nagietka* 11%, sól kamienna, płatki bławatka* 6%, płatki dzikiej róży* 6%, papryka słodka*,
marchew*, cukier trzcinowy*, pomidory suszone*, bazylia*, koper włoski*, rozmaryn*, goździki*, pieprz czarny*, sok z pigwowca*,
skórka z cytryny*, trawa cytrynowa*. *produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 15x10 g Ean: 5903246861839
Sos sałatkowy Staropolski EKO
Składniki: pigwowiec*, kozieradka*, kolendra*, sól kamienna, bazylia*, cukier trzcinowy*, gałka muszkatołowa*, rozmaryn*, cynamon*, goździki*,
pieprz czarny*, sok z pigwowca*, skórka z cytryny*, trawa cytrynowa*. *produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 15x10 g Ean: 5903246861822
Sos sałatkowy Paprykowy EKO
Składniki: papryka* 39%, pigwowiec*, marchew*, sól kamienna, cebula*, cukier trzcinowy*, czosnek*, pietruszka*, oregano*, pieprz czarny*,
sok z pigwowca*, skórka z cytryny*, trawa cytrynowa*. *produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 15x10 g Ean: 5903246861792
Sos sałatkowy Pomidorowo – czosnkowy EKO
Składniki: pomidory* 24%, pigwowiec*, czosnek niedźwiedzi* 9%, papryka słodka*, sól kamienna, bazylia*, oregano*, jarmuż*, pietruszka*,
cebula*, cukier trzcinowy*, czosnek* 3%, pieprz czarny*, sok z pigwowca*, skórka z cytryny*, trawa cytrynowa*. *produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 15x10 g Ean: 5903246861846
Sos sałatkowy Koperkowo – ziołowy EKO
Składniki: koperek* 22%, pigwowiec*, natka pietruszki*, cebula*, sól kamienna, koper włoski*, cukier trzcinowy*, oregano*, bazylia*,
pieprz czarny*, sok z pigwowca*, skórka z cytryny*, trawa cytrynowa*. *produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 15x10 g Ean: 5903246861815
Sos sałatkowy z Czosnkiem niedźwiedzim EKO
Składniki: czosnek niedźwiedzi* 22%, pigwowiec*, czosnek*, natka pietruszki*, sól kamienna, papryka słodka*, jarmuż*, oregano*,
cukier trzcinowy*, papryka ostra*, pieprz czarny*, sok z pigwowca*, skórka z cytryny*, trawa cytrynowa*. *produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 15x10 g Ean: 5903246861808

Ekologiczne sosy sałatkowe z olejem
Sos do sałatek Kminkowy EKO
Składniki: olej z lnianki*, miód wielokwiatowy*, ocet*, sok z pigwowca*, przyprawy 7%: chilli*, papryka ostra*, cebula*, liść laurowy*, cząber*,
majeranek*, oregano*, jałowiec*, czosnek*, bylica*, melisa*, bluszczyk*, pieprz czarny*, kminek*, nasiona kopru włoskiego*, mąka gorczycowa*,
sól morska. *produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 10x15 ml Ean: 5902741006592
Sos do sałatek Dyniowy EKO
Składniki: olej z pestek dyni* 60%, miód wielokwiatowy*, ocet*, sok z pigwowca*, cząber*, majeranek*, tymianek*, pieprz biały*, sól morska.
*produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 10x15 ml Ean: 5902741008084
Sos do sałatek Czosnkowy EKO
Składniki: olej rzepakowy*, miód wielokwiatowy*, ocet*, sok z pigwowca*, czosnek niedźwiedzi* 3%, czosnek pospolity* 3%, pomidory*, bazylia*,
pieprz czarny*, sól morska. *produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 10x15 ml Ean: 5902741006608
Sos do sałatek Kwiatowy EKO
Składniki: olej rzepakowy*, ocet*, miód wielokwiatowy*, kwiaty suszone 6%: chaber*, róża*, nagietek*, pieprz biały*, sól morska.
*produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 10x15 ml Ean: 5902741006585
Sos do sałatek Orientalny EKO
Składniki: olej rzepakowy*, miód wielokwiatowy*, przyprawy 9%: papryka słodka*, papryka ostra*, czosnek*, chilli*, imbir*, kurkuma*, cynamon*,
ocet*, sok z pigwowca*, sól morska. *produkt rolnictwa ekologicznego
Masa netto: 10x15 ml Ean: 5902741006578
-
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Ekologiczne ciastka i inne przekąski
Dawniej, szczególnie w okresie powojennym, żołędzie stanowiły surowiec powszechnie wykorzystywany w celach kulinarnych. Niegdyś głównie
z braku alternatywy, dzisiaj jednak w wyniku rosnącej świadomości na temat ich walorów odżywczych. Żołędzie zawierają bowiem
m.in. wartościowy błonnik, witaminy z grupy B, a także mangan, miedź, magnez, potas i fosfor.
Odpowiednio przetworzone, mogą służyć do wyrobu żołędziowej kawy o intensywnej barwie i zdecydowanym aromacie, lub też mąki. W porównaniu
z mąką zbożową, jest ona bogatsza w kluczowe dla zdrowia substancje. Co ważne, nie zawiera glutenu, więc może stanowić ciekawy dodatek dla
osób ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi.
Mąka żołędziowa charakteryzuje się ciemną barwą i intensywnym, goryczkowym, orzechowo-korzennym aromatem. Można wykorzystać ją jako
uszlachetniający dodatek do mąki zbożowej (w proporcji 2/3 mąki zbożowej i 1/3 mąki żołędziowej) i wypiekać chleby, bułki czy ciasteczka.
Mąka żołędziowa nadaje się do wyrobu większości dań w których stosujemy mąkę zbożową, czyli np. makaronu, omletów czy placków.

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Ciastka żołędziowe z czarnuszką,
kminkiem i anyżem EKO
Ciastka żołędziowe z nasionami
pokrzywy EKO
Ciastka żołędziowe EKO
Ciastka żołędziowe na miodzie EKO
Ciastka żołędziowe z nasionami
konopi EKO
Chrupki owocowe EKO
Chrupki owocowe z pigwowca EKO
Liofilizowane chrupki owocowe EKO
Liofilizowane chrupki warzywne EKO
Groszki z borówki wysokiej EKO
Gruszka suszona EKO
Jabłko suszone EKO
Łuskane nasiona konopi EKO
Mieszanka studencka EKO
Pestki dyni bezłuskowe EKO
Pestki dyni EKO
Pestki dyni prażone EKO
Rodzynki sułtańskie EKO
Śliwka suszona EKO
Chipsy jabłkowe

100 g

5902741008121

100 g

5902741008138

100 g
100 g
100 g

5902741008060
5902741008145
5902741001528

100 g
50 g
40 g
20 g
150 g
150 g
100 g
100 g
200 g
100 g
100 g
150 g
200 g
250 g
40 g

5902741007964
5903246862713
5903246866605
5903246866612
5902741002914
5903246865615
5903246860849
5902741000460
5903246866308
5902768527124
5902741000095
5903246869859
5903246867008
5903246865622
5902741009692

Przygotowanie żołędzi do celów kulinarnych
Surowe żołędzie cechują się wysoką zawartością garbników, które spożyte w nadmiarze są szkodliwe i wpływają niekorzystnie na
układ pokarmowy. Dlatego też zanim przerobi się je na kawę czy też mąkę, należy odpowiednio je przystosować. Najpierw obiera
się je z łupin, rozdrabnia i poddaje bardzo dokładnemu, długotrwałemu płukaniu. Po takiej obróbce oraz starannemu wysuszeniu,
żołędzie nadają się do dalszego przetwarzania.
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Ekologiczne produkty spożywcze
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Barszcz czerwony EKO - w piramidkach
Borowik szlachetny suszony cały EKO
Cukier chabrowy - drobno mielony EKO
Cukier chabrowy EKO
Cukier cytrynowy EKO
Cukier różany - drobno mielony EKO
Cukier różany EKO
Cukier z wanilią EKO
Guarana mielona EKO
Jęczmień młody mielony EKO
Mąka kokosowa EKO
Mąka z perzu EKO
Mąka z topinamburu EKO
Mąka z żołędzi EKO
Nasiona Pokrzywy EKO
Ocet balsamiczny miodowy EKO 5%
Ocet jabłkowy EKO 5%
Ocet winny różany EKO
Podgrzybek suszony cały EKO
Podgrzybek suszony krojony EKO
Proszek do pieczenia EKO
Proszek grzybowy EKO
Proszek owocowy “Witaminka” EKO
Proszek z jarmużu EKO
Susz wigilijny EKO
Świąteczny niezbędnik
Świąteczny zestaw
Wiórki kokosowe EKO
Zupa barszcz czerwony
z majerankiem EKO
Zupa grzybowa z lejkowcem EKO
Zupa kapuśniak z kminkiem EKO
Zupa ogórkowa z bluszczykiem EKO
Zupa paprykowa z kolendrą EKO

15x5 g
70 g
140 g
150 g
15x15 g
120 g
150 g
15x15 g
100 g
90 g
500 g
250 g
500 g
500 g
50 g
0,25 l
0,25 l
0,25 l
50 g
40 g
15x15 g
50 g
200 g
180 g
200 g
1 szt.
1 szt.
150 g
25 g

5902581617767
5903246864038
5903246865417
5903246865370
5903246865363
5903246867541
5902741006479
5903246865295
5903246860269
5903246865387
5902741009845
5903246863000
5902741008268
5902768527087
5902741009814
5903246861068
5903246861051
5902581618573
5903246864045
5903246864137
5903246862225
5902581617743
5903246860306
5903246864892
5903246860832
5903246863994
5903246864182
5903246861655
5904538030643

35 g
35 g
35 g
35 g

5904538030650
5904538030667
5904538030674
5904538030681

Produkty spożywcze
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Agar agar - roślinna żelatyna
Ksylitol - cukier brzozowy
Mak niebieski

30 g
400 g
250 g

5902768527216
5902741007308
5902741000071
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Ekologiczne nasiona na kiełki
Kiełki to nic innego, jak wczesne stadium rozwoju roślin. Powstają z nasion, które magazynują wszystkie substancje odżywcze, niezbędne
do właściwego rozwoju młodej rośliny. Kiełki stanowią skoncentrowane źródło m.in. wit. A, E, C, witamin z grupy B oraz białka, błonnika, magnezu,
potasu, wapnia, cynku, selenu i żelaza, a także antyoksydantów. Warto spożywać je na co dzień, aby uzupełnić swoją dietę o wartościowe składniki.
Kiełki można dodawać do owsianek, jogurtów oraz koktajli czy wszelkich sałatek, zup i kanapek. Ich smaki i barwy różnią się od siebie w zależności
od gatunku rośliny, dlatego są doskonałym, różnorodnym, apetycznym i dekoracyjnym dodatkiem do wielu dań.

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Brokuł EKO
Burak EKO
Dynia EKO
Fasola mung EKO
Konopia EKO
Groch EKO
Gryka EKO
Len EKO
Pszenica EKO
Rzeżucha EKO
Rzodkiew EKO
Słonecznik EKO
Soczewica EKO
Soja EKO
Wiesiołek EKO
Żyto EKO

30 g
30 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
30 g
50 g
30 g
30 g
50 g
50 g
50 g
30 g
50 g

5902741007780
5902741001825
5902741005441
5902768527148
5903246867237
5902741005472
5902741005427
5902741005526
5902741005403
5902741005496
5902768527254
5902741005458
5902768527230
5902741005465
5902741005434
5902741005410

Jak hodować kiełki
Zakładając własną hodowlę należy uważać, aby nasiona nie były wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz
aby nie pozostawały przez dłuższy czas w stojącej wodzie, co sprzyja procesom gnilnym. Najprostszą i najszybszą metodą jest
oczywiście zastosowanie kiełkownicy. W przypadku jej braku, do produkcji większości kiełków można wykorzystać zwykły słoik.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Do słoika wsypujemy porcję nasion.
Nasiona zalewamy przegotowaną wodą w temperaturze pokojowej.
Słoik zakrywamy kawałkiem gazy i przewiązujemy sznurkiem lub gumką recepturką.
Odstawiamy na kilka godzin.
Po tym czasie wylewamy całą wodę przez gazę (nie zdejmując jej).
Słoik z wilgotnymi kiełkami odstawiamy, najlepiej w pozycji pochyłej, tak aby były w miarę równomiernie rozłożone i miały dostęp
powietrza.
7. Minimum 3 razy dziennie przepłukujemy dokładnie kiełki, wlewając i wylewając wodę przez gazę. Jest to bardzo istotne,
by nie dopuścić do ich wyschnięcia i popsucia.
8. Czas kiełkowania jest zależny od gatunku rośliny. Zazwyczaj pierwsze kiełki widoczne są po 3-4 dniach.
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Zaprawki do alkoholu - sypane i w płynie
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Anyżówka
Benedyktynka
Benedyktynka
Dereniówka
Dla spokojności
Dla zdrowotności
Dzięgielówka
Gorzka żołądkowa
Korzenno-ziołowa
Krupnik staropolski
Miłosna
Miodownik melisowaty
Nalewka leśniczego
Nalewka miłosna
Orzechówka
Pępkówka
Pigwówka
Podnosząca odporność organizmu
Rozgrzewająca -przeciwgrypowa
Sercowa
Trojanka litewska
Twardy korzeń
Wino grzane
Złoty korzeń
Złoty korzeń
Żeńszeniówka
Żeńszeniówka
Żubrówka EKO

20-30 g
20-30 g
100 ml
50 g
20-30 g
20-30 g
20-30 g
20-30 g
20-30 g
100 ml
100 ml
op.
20-30 g
20-30 g
100 ml
20-30 g
100 ml
20-30 g
20-30 g
20-30 g
20-30 g
20-30 g
20-30 g
20-30 g
100 ml
20-30 g
100 ml
op.

5902741000743
5902741000767
5902768527674
5902741003331
5902741000774
5902741000781
5902741000798
5902741000750
5902741000811
5902768527735
5902768527827
5902741001573
5902741003348
5902741000804
5902768527667
5902741000828
5902741007391
5902741003355
5902741003362
5902741000835
5902741000842
5902741000859
5902741000866
5902741003379
5902741007384
5902741003324
5902768527797
5902741005861
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Zioła do kąpieli
Niegdyś zioła były powszechnie stosowanym dodatkiem do kąpieli. Pod postacią naparów i odwarów, wykorzystywano je zewnętrznie w celu
łagodzenia przeróżnych dolegliwości zdrowotnych, a także jako środek mający zapewnić skórze młodość i piękny wygląd. Tradycyjna literatura
obfituje w receptury łączące w sobie moc ziół wspomagających organizm przy takich bolączkach, jak np. bezsenność, otyłość, zmiany skórne,
reumatyzm czy wypadanie włosów.
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Zioła do kąpieli do higieny intymnej
Zioła do kąpieli „Wenus”
Zioła do kąpieli przeciw wypadaniu
włosów
Zioła do kąpieli przy bezsenności
Zioła do kąpieli przy hemoroidach
Zioła do kąpieli przy odchudzaniu
Zioła do kąpieli przy reumatyzmie
Słoma owsiana

4x50 g
4x50 g
4x50 g

5903246860054
5903246860092
5903246860078

4x50 g
4x50 g
4x50 g
4x50 g
150 g

5903246860047
5903246860108
5903246860061
5903246860085
5902768527223

Polecane do higieny intymnej
Składniki: krwawnik ziele, bukwica ziele, jasnota ziele, bylica ziele, rumianek kwiat, orzech liść, nagietek kwiat.
„Wenus”
Składniki: pokrzywa liść, krwawnik ziele, pięciornik kłącze, dąb kora, nagietek kwiat, sosna pączki, uczep ziele, słonecznik kwiat, róża płatki.
Przeciw wypadaniu włosów
Składniki: łopian korzeń, pokrzywa korzeń, tatarak kłącze, brzoza liść, skrzyp ziele, bratek ziele, rumianek kwiat.
Polecane przy bezsenności
Składniki: lipa kwiat, macierzanka ziele, majeranek ziele, wrzos ziele, lawenda kwiat, melisa ziele, nostrzyk ziele, rumianek kwiat, chmiel szyszki.
Polecane przy żylakach i hemoroidach
Składniki: dąb kora, krwawnik ziele, rumianek koszyczek, tasznik ziele, orzech włoski liść, pięciornik kłącze.
Polecane przy odchudzaniu
Składniki: melisa liść, tatarak kłącze, brzoza liść, skrzyp ziele, bratek ziele, szałwia ziele, tymianek ziele, sosna pączki, jałowiec owoc.
Polecane przy reumatyzmie
Składniki: sosna pączki, sosna igliwie, wiązówka ziele, nawłoć ziele, bylica ziele, brzoza liść, wierzba kora, malina liść.
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Produkty zapachowe
W asortymencie produktów zapachowych Dary Natury znajdują się w pełni naturalne olejki eteryczne, woreczki i poduszki wypełnione wonnymi
ziołami, a także gotowe mieszanki ziół i olejków w praktycznych saszetkach, do zawieszenia w pomieszczeniu lub samochodzie.
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Olejek eteryczny - bergamotowy 100%
Olejek eteryczny - jaśminowy 10%
Olejek eteryczny - różany 10%
Olejek eteryczny - cytrynowy 100%
Olejek eteryczny - citronella 100%
Olejek eteryczny - drzewa herbacianego 100%
Olejek eteryczny - eukaliptusowy 100%
Olejek eteryczny - goździkowy 100%
Olejek eteryczny - grejpfrutowy 100%
Olejek eteryczny - kadzidłowy 100%
Olejek eteryczny - lawendowy 100%
Olejek etetyczny - melisowy 100%
Olejek eteryczny - miętowy 100%
Olejek eteryczny - oregano 100%
Olejek eteryczny - pomarańczowy 100%
Olejek eteryczny - rozmarynowy 100%
Olejek eteryczny - szałwiowy 100%
Olejek eteryczny - tymiankowy 100%
Naturalna zawieszka zapachowa - Sosna
Naturalna zawieszka zapachowa - Tymianek
Naturalna zawieszka zapachowa - Cytryna
Naturalna zawieszka zapachowa - Rozmaryn
Naturalna zawieszka zapachowa - Jaśmin
Naturalna zawieszka zapachowa - Lawenda
Naturalna zawieszka zapachowa - Mięta
Naturalna zawieszka zapachowa - Pomarańcza
Naturalna zawieszka zapachowa - Szałwia
Naturalna zawieszka zapachowa - Róża
Naturalna zawieszka zapachowa - Jałowiec
Naturalna zawieszka zapachowa - Muszkatołowiec
Poduszka niwelująca negatywne
promieniowanie monitorów
Poduszka o zapachu puszczy
Poduszka z trawą żubrówką
Poduszka zapachowa na sen
Woreczek zapachowy z bagnem
Woreczek zapachowy z lawendą
Woreczek zapachowy z różą

10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

5903246862881
5903246862874
5903246862867
5903246866919
5903246868555
5903246863734
5903246866926
5903246869231
5903246869224
5903246869248
5903246862898
5903246866933
5903246866896
5903246866964
5903246866957
5903246866872
5903246866940
5903246866889
5903246866742
5903246866773
5903246866681
5903246866735
5903246866704
5903246866674
5903246866711
5903246866667
5903246866766
5903246866759
5903246866698
5903246866728
5902741002501

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

5902741006929
5902741006936
5902741006912
5902741003980
5902741001429
5902741003973

Naturalne olejki eteryczne
Olejki eteryczne są to ciekłe, lotne substancje występujące w świecie roślinnym, wyróżniające się intensywnym, zazwyczaj
przyjemnym zapachem. Roślinami olejkodajnymi nazywa się te, zawierające powyżej 0,01% olejku eterycznego (zaliczają się
do nich m.in. sosnowate, mirtowate, jasnotowate, rutowate). Olejki eteryczne pozyskuje się najczęściej ze świeżych roślin,
poprzez destylację parą wodną lub ekstrakcję. Olejki eteryczne znajdują zastosowanie w przemyśle kosmetycznym,
dermatologicznym, farmaceutycznym czy spożywczym. Stosowane do kominków zapachowych, dyfuzorów, oraz jako
dodatek do kąpieli i masaży, skutecznie relaksują i poprawiają samopoczucie.
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Naturalne mydła ziołowe
Naturalne mydła Dary Natury wytwarzane są z najwyższej jakości olejów i roślinnych ekstraktów. Zioła wykorzystane do ich produkcji są surowcami
od lat powszechnie stosowanymi w ziołolecznictwie.

Nazwa:

Masa netto: Ean:

Mydło z Acmellą
Mydło z Dziegciem
Mydło z Krwiściągiem i gojnikiem
Mydło z Nagietkiem
Mydło z Ogórecznikiem i chrzanem
Mydło z Sokiem z róży
Mydło z Uczepem i bratkiem
Mydło z Wiesiołkiem
Mydło Żołędziowe

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

5902581616821
5902581616852
5902581616876
5902581616845
5902581616838
5902581616883
5902581616890
5902581616869
5902741006486

Acmella Acmella oleracea - Roślina z rodziny astrowatych, wykorzystywana w medycynie ludowej w różnych częściach świata,
m.in. Ameryce Południowej, Afryce czy Azji Południowej. Główną substancją czynną w jej składzie jest spilanthol, rodzaj roślinnego
alkaloidu. Napar na bazie ziela acmelli, a przede wszystkim jej świeże liście, mają wyrazisty, charakterystycznie pieprzny smak.
Krwiściąg Sanguisorba officinalis - Krwiściąg lekarski jest rośliną należącą do rodziny różowatych, występującą naturalnie
na obszarze Europy i Azji. Ziele krwiściągu posiada długą historię zastosowania w medycynie chińskiej. W tradycji słowiańskiej
wykorzystywany był jako składnik ziołowych naparów, roślina pastewna oraz barwierska.
Gojnik Sideritis - Gojnik, inaczej szałwia libańska, jest ziołem o charakterystycznym, lekko kadzidlanym aromacie. Smakuje
doskonale zarówno na gorąco, jak i w formie zimnego, skutecznie gaszącego pragnienie napoju. Napary z gojnika są tradycyjnym
napojem Bałkan.
Nagietek Calendula officinalis - Nagietek wpływa łagodząco na podrażnienia strun głosowych i gardła. Wspomaga także
regenerację organizmu, gojenie drobnych uszkodzeń skóry i błon śluzowych oraz wspiera prawidłowe funkcjonowanie jelit i wątroby.
Ogórecznik Borago officinalis - Ziele ogórecznika wpływa kojąco na układ oddechowy, działa rozkurczowo i ułatwia oddychanie.
Wykazuje również właściwości przeciwzapalne w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów, łagodzi ból oraz wspiera utrzymanie
mobilności i elastyczności stawów.
Uczep Bidens tripartita - Ziele uczepu jest surowcem powszechnie znanym z korzystnego wpływu na zdrowie skóry.
Stosowane w formie ziołowych naparów wykazuje działanie przeciwalergiczne, przeciwzapalne i poprawiające metabolizm.
Bratek Viola tricolor - Bratek, inaczej fiołek trójbarwny, został uznany za roślinę leczniczą w XVI wieku. Powszechnie stosuje się
go do tworzenia herbatek ziołowych o działaniu wspomagającym trawienie, a także poprawiającym kondycję skóry.
Wiesiołek Oenothera biennis - Nasiona wiesiołka wpływają korzystnie na procesy metaboliczne i polecane są jako uzupełnienie
zdrowej, zbilansowanej diety. Stanowią doskonały dodatek do śniadań, np. musli, jogurtów, owsianek i koktajli.
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Różne produkty
Nazwa:

Masa netto: Ean:

Dziegieć brzozowy
Hydrolat ziołowy z mydłem do odkażania
- do powierzchni
Kadzidełko odkażające
Kadzidełko odstraszające komary
Kadzidełko odświeżające pomieszczenia
Oliwka odstraszająca komary i inne owady
- Myśliwska
Oliwka odstraszająca komary i inne owady
- Ziołowa
Posypka na węgiel drzewny
“Aromatyczny grill”
Rozpałka ekologiczna do grilla
Sianko wigilijne ekologiczne
Zioła do sporządzania gnojówki
dla warzyw korzennych
Zioła do sporządzania gnojówki
dla warzyw liściastych
Zioła do sporządzania gnojówki
do uzdrawiania gleby
Zioła do sporządzania gnojówki
do warzyw zbieranych na owoce
Zioła do sporządzania preparatu
na choroby grzybowe
Zioła do sporządzania preparatu
odstraszającego szkodniki
Zioła przyspieszające rozkład materii
organicznej w kompoście
Płyn pielęgnacyjny
- o działaniu antybakteryjnym

230 ml
1l

5902741006677
5903246864991

300 g
1 op.
1 op.
100 ml

5903246864908
5902741001559
5902741006653
5902581617125

100 ml

5902581617132

50 g

5902741005885

350 g
8-12 g
1,5 kg

5902768527292
5903246861211
5902581616494

1,5 kg

5902581616500

1,5 kg

5902581616487

1,5 kg

5902581616531

2 kg

5902581616463

1,5 kg

5902581616517

2 kg

5902581616470

100 ml

5903246866209
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