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     S.C. STEF MAR S.R.L. a fost înfiinţată în anul 1994, 
cu capital integral românesc, având ca activitate 
prelucrarea și ambalarea plantelor medicinale și 
aromatice.

     Pornind de la doi angajaţi și privită ca o afacere 
de familie, am reușit prin seriozitate, perseverenţă 
dar și prin reinvestirea întregului profit, să fim lideri 
pe zona de sud a ţării, dar și un important 
producător naţional de ceai.

     Astăzi, avem peste 40 de angajaţi, 3000 mp de 
spaţii de producţie și depozitare și o gamă foarte 
diversificată de ceaiuri.

     Cu ajutorul experienţei dobândite de echipa 
noastră în decursul anilor, ne ocupăm de 
recoltarea plantelor din flora sălbatică și culturi 
proprii, de condiţionare, de uscarea în șoproane și 
uscătoare proprii, tocarea si ambalarea produselor 
în ambalaje personalizate și transportarea cu 
ajutorul a trei autoutilitare în cel mai scurt timp la 
beneficiarii nostri din ţară.  

     Deci totul se face aici! Chiar daca dezvăluim un 
mic secret, nu avem intermediari, iar concurenţa 
ne dă prioritate.

     Ideea de a fi cei mai buni în tot ceea ce facem, 
ne obligă sa ne respectăm toţi clienţii prin 
calitatea produselor, prin receptivitate și printr-o 
gamă complexă de produse la cele mai mici 

Important!  La cerere, putem ambala orice produs la kilogram, pentru clienţi cum ar fi armata, spitale, cantine și nu 
numai. De asemenea, pentru cei ce doresc, putem ambala produsele noastre sub marcă proprie.
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COLONștef Detoxi�ant Intestinal

o Descriere produs: Colonștef este un produs revoluţionar de ultimă generaţie, cu rezultate deosebite pentru toţi 
consumatorii orientaţi către un regim de viaţă sănătos.
Conţinutul acestui produs 100% natural, din fibre vegetale solubile și insolubile, și argilă, acţionează în mod natural 
pentru curăţirea intestinului gros de toxine și reziduuri, reglând astfel tranzitul intestinal și de asemenea poate 
contribui la normalizarea conţinutului de zahăr din sânge și urină și a valorilor colesterolului, susţinând astfel 
imunitatea organismului. 
o Recomandări: Fibrele, în combinaţie cu lichidele, își măresc volumul de câteva ori, precum un burete, captând 
toxinele și reziduurile din tubul digestiv și contribuie la eliminarea lor prin difecale. 
Se poate administra înainte, după masă sau între mese, amestecat cu 250ml de lichid (apă, lapte de soia, suc natural 
de fructe sau iaurt). Pentru tineri cu vârste între 10 și 18 ani se recomandă pentru început 2-3 linguriţe dozatoare pe 
zi, crescând doza progresiv, până la 5-6 linguriţe dozatoare în următoarele zile.
o Mod de preparare: Se poate administra înainte, după masă sau între mese, amestecat cu 250ml de lichid (apă, lapte de   
                   soia, suc natural de fructe sau iaurt).

o Ingrediente produs: 
Seminţe de in, tarâţă de psyllium, rozmarin, chimen, coriandru, oregano, 
pătrunjel, argilă
o Mod de ambalare: 
Recipient (250 g)
o Contraindicaţii:
La administrarea concomitentă cu medicamentaţia alopată, se recomandă 
o pauză de minim o oră între ele.



o Descriere produs: Acesta este un ceai natural, ce nu conţine arome sau coloranţi. Culoarea roșie a ceaiului 
este culoarea naturală și este dată de ingredientele sale, în special de fructele de măceșe și de florile de 
hibiscus.
o Mod de preparare: Infuzie / adăugaţi 1-2 plicuri de ceai la o cană cu apă fierbinte (250ml).

AROMAT NATURAL Mix Plante / Ceai Premium 

o Ingrediente produs: 
Flori hibiscus, faină măceșe, funză zmeur, frunză afin, arome identic 
naturale.
o Mod de ambalare: 
Plicuri (20 x 2g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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o Descriere produs: Ceaiul verde mai este denumit și elixirul tinereţii, pentru că protejează organismul 
împotriva radicalilor liberi răspunzători de îmbătrânirea prematură a celulelor. În combinaţie cu lămâia 
reprezintă o sursă extraordinară de energie și vitamine. 
o Mod de preparare: Infuzie / adăugaţi 1-2 plicuri de ceai la o cană cu apă fierbinte (250ml).

ceai verde și lămâie  Mix Plante / Ceai Premium 

o Descriere produs: Ceaiul de fructe de pădure este un ceai aromat, reconfortant și mai ales vitaminizant. 
Trebuie știut că ceaiul nu conţine coloranţi. Superba culoare roșie este naturală și este data de ingredientele 
atent alese: flori de hibiscus, faină de măceșe, frunză de zmeur, frunză de afin și arome identic naturale.
o Mod de preparare: Infuzie / adăugaţi 1-2 plicuri de ceai la o cană cu apă fierbinte (250ml).

FRUCTE DE PĂDURE  Mix Plante / Ceai Premium 

o Ingrediente produs: 
Flori hibiscus, faină măceșe, funză zmeur, frunză afin, arome identic 
naturale.
o Mod de ambalare: 
Plicuri (20 x 2g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Ceai verde mărunţit, lemon grass.
o Mod de ambalare: 
Plicuri (20 x 2g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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o Descriere produs: Ceaiul de lămâie este un ceai reconfortant, vitaminizant și mai ales aromat datorită 
combinaţiei de ingrediente: coajă de lămâie și portocală, iarbă de roiniţă și făină de măceșe. Trebuie știut ca 
ceaiul nu conţine coloranţi sau arome. Culoarea și gustul natural al ceaiului, sunt date de ingredientele sale.
o Mod de preparare: Infuzie / adăugaţi 1-2 plicuri de ceai la o cană cu apă fierbinte (250ml).

lămâie  Mix Plante / Ceai Premium 

o Descriere produs: Ceaiul de măr verde și scorţișoară este un ceai deosebit de aromat, reconfortant, 
vitaminizant și energizant, datorită combinaţiei perfecte de ingrediente: măceșe, lemon grass, roiniţă, măr 
verde pădureţ, scorţișoară pulbere.
o Mod de preparare: Infuzie / adăugaţi 1-2 plicuri de ceai la o cană cu apă fierbinte (250ml).

MĂR VERDE și scorțișoară  Mix Plante / Ceai Premium 

o Ingrediente produs: 
Măceșe, lemon grass, roiniţă, măr verde pădureţ, scorţișoară 
pulbere.
o Mod de ambalare: 
Plicuri (20 x 2g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Coajă de lămâie și portocală, iarbă roiniţă, făină măceșe.
o Mod de ambalare: 
Plicuri (20 x 2g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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o Descriere produs: Ceaiul de mentă este unul dintre cele mai populare infuzii, fiind foarte răcoritor și un 
aliat de nădejde în prevenirea și tratarea a numeroase afecţiuni. Se spune că ceaiul de mentă este cel mai 
bun detoxifiant al organismului. Este recomandat atât copiilor, cât și bătrânilor și persoanelor în 
convalescenţă.
o Mod de preparare: Infuzie / adăugaţi 1-2 plicuri de ceai la o cană cu apă fierbinte (250ml).

MENTĂ Mentha Piperita

o Descriere produs: Ceaiul de zmeură și frăguţe este foarte aromat și bun la gust și poate fi consumat cu 
încredere de toţi membrii familiei. El va fi băut, în mod sigur, cu mare plăcere chiar și de cei mici datorită 
savorii sale minunate. Acest ceai întărește sistemul imunitar și îmbunătăţește aspectul pielii datorită cantităţii 
mari de antioxidanţi.
o Mod de preparare: Infuzie / adăugaţi 1-2 plicuri de ceai la o cană cu apă fierbinte (250ml).

ZMEURĂ și frăguțe  Mix Plante / Ceai Premium 

o Ingrediente produs: 
Măceșe, hibiscus, zmeur frunză, alun frunză, aromă de frăguţe.
o Mod de ambalare: 
Plicuri (20 x 2g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Frunză de mentă
o Mod de ambalare: 
Plicuri (20 x 2g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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o Descriere produs: În mod tradiţional, ceaiul conţine o combinaţie de 8 plante care acţionează ca adjuvant 
al aparatului respirator: bronșite acute și cronice, traheite, tuse de diverse etiologii, viroze respiratorii, stări 
gripale, pneumonii, astm bronșic, insuficienţă respiratorie.
o Mod de preparare: Infuzie / se prepară din 2 linguriţe de plantă la 250ml apă clocotită; se lasă 10-15 
minute, după care se strecoară și se bea îndulcit de preferinţă cu miere de albine; se recomandă consumul a 
2-3 căni pe zi.

ANTIBRONșitic   Mix Plante

o Ingrediente produs: 
Coada calului, Podbal, Cimbrișor,  Muguri pin, Iarbe mare, 
Pătlagină, Urzică. Sovârv.
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) si cutie doze ( 20 x 1,5 gr )
o Contraindicaţii:
Alergie la oricare dintre componentele produsului; sarcină, alăptare, 
copiilor sub 5 ani
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o Descriere produs: În mod tradiţional, ceaiul conţine o combinaţie de 10 plante cu efect diuretic de 
exceptie, contribuind la îmbunătăţirea aparatului reno-urinar: inflamaţii, infecţii reno-urinare (cistite, gută, 
reumatism); are de asemenea efect depurativ prin eliminarea acidului uric.
o Mod de preparare: Infuzie / se prepară din 2 linguriţe de plantă la 250ml apă clocotită; se lasă 10-15 
minute, după care se strecoară și se beau 3-4 căni pe zi. Durata unei cure este între 1-3 luni sau la   
recomandarea medicului. Cura se reia de câte ori este nevoie.

DIURETIC   Mix Plante

o Descriere produs: În mod tradiţional, ceaiul conţine o combinaţie de 10 plante care acţionează ca 
adjuvant în tratarea diabetului zaharat: scade nivelul glucozei și colesterolului din sânge și stimulează 
funcţiile pancreasului.
o Mod de preparare: Infuzie / se prepară din 2 linguriţe de plantă la 250ml apă clocotită; se lasă 10-15 
minute, după care se strecoară și se beau 3 căni pe zi înainte de mesele principale.
Macerat la rece / se prepară din 2 linguriţe de plantă la 250ml apă; se lasă la temperatura camerei timp de 6-8 
ore, apoi se strecoară și se beau pe stomacul gol 3 căni pe zi, înaintea meselor principale.
Pulbere / se macină cu o râșniţă electrică până se obţine o  pulbere; se ia câte o linguriţă pe zi, pe stomacul 
gol. Pulberea se ţine sub limbă timp de 10 minute, după care se înghite cu apă. Tratamentul durează 6 luni 
sau la recomandarea medicului.

ANTIDIABETIC   Mix Plante

o Ingrediente produs: 
Afin, Dud, Nuc, Teci fasole, Urzică, Mesteacăn, Brusture, Salvie, 
Coada calului, Ceai verde
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Alergie la oricare dintre componentele produsului; sarcină, alăptare, 
copiilor sub 5 ani

o Ingrediente produs: 
Coada calului, Mesteacăn, Cozi cireșe, Mătase porumb, Păpădie, 
Urzică, Cicoare, Salvie, Busuioc, Teci fasole
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Alergie la oricare dintre componentele produsului; sarcină, alăptare, 
copiilor sub 5 ani
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o Descriere produs: În mod tradiţional, ceaiul conţine o combinaţie de 8 plante care acţionează în mod sinergic pentru 
îmbunătăţirea tractului intestinal: hiperaciditate, balonări.
o Mod de preparare: Infuzie / se prepară din 2 linguriţe de plantă la 250ml apă clocotită; se lasă 10-15 
minute, după care se strecoară și se beau 3 căni pe zi, după mesele principale. Durata unei cure este între 1-3 
luni sau la recomandarea medicului.

GASTRIC Mix Plante

o Descriere produs: Ceai aromat, reconfortant, vitaminizant.
Nu conţine coloranţi. Culoarea roșie a ceaiului este culoarea naturală dată de ingredientele mai sus 
menţionate.
o Mod de preparare: Infuzie / 1-2 linguriţe la o cană cu apă (250 ml); se beau 2 căni pe zi.

FRUCTE DE PĂDURE și scorțișoară

o Ingrediente produs: 
Măceșe, hibiscus, cătină, scoţișoară, stafide, mere pădureţe
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (75 g)
o Contraindicaţii: 
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse

o Ingrediente produs: 
Coada calului, Gălbenele, Salcâm, Sunătoare, Coada șoricelului, 
Mentă, Chimen,
Coriandru
o Mod de ambalare:  
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Alergie la oricare dintre componentele produsului; sarcină, alăptare, 
copiilor sub 5 ani
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o Descriere produs: În mod tradiţional, ceaiul conţine o combinaţie de 10 plante care acţionează ca adjuvant 
al sistemului nervos: stări depresive, anxietate, tulburări de comportament, stres, insomnie, atacuri de panică.
o Mod de preparare: Infuzie / se prepară din 2 linguriţe de plantă la 250ml apă clocotită; se lasă 10-15 
minute, după care se strecoară și se bea pe stomacul gol înaintea meselor principale.
Macerat la rece / se prepară din 2 linguriţe de plantă la 250ml apă; se lasă la temperatura camerei timp de 6-8 
ore, apoi se strecoară; se beau 3 căni pe zi pe stomacul gol înaintea meselor principale.
Pulbere / se macină cu o râșniţă electrică până se obţine o pulbere; se ia câte o linguriţă pe zi pe stomacul 
gol. Pulberea se ţine sub limbă timp de 10 minute după care se înghite cu apă. Durata tratamentului este de 
până la 6 luni în funcţie de vechimea și gravitatea bolii; se poate consuma și preventiv.

NEVROCALM   Mix Plante

o Descriere produs: În mod tradiţional, ceaiul conţine o combinaţie de 8 plante care acţionează ca adjuvant 
în hepatite acute și cronice, ciroză hepatică, insuficienţă hepatică.
o Mod de preparare: Infuzie / se prepară din 2 linguriţe de plantă la 250ml apă clocotită; se lasă 10-15 
minute, după care se strecoară și se beau 3 căni pe zi, după mesele principale. Durata unei cure este între 1-3 
luni sau la recomandarea medicului.

HEPATIC Mix Plante

o Ingrediente produs: 
Coada calului, Gălbenele, Sunătoare, Coada șoricelului, Mentă, 
Anghinare, Armurariu, Rostopască
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Alergie la oricare dintre componentele produsului; sarcină, alăptare, 
copiilor sub 5 ani

o Ingrediente produs: 
Valeriană, Lavandă, Tei, Talpa gâștei, Păducel cu flori, Busuioc, 
Anason, Rosmarin, Scorţișoară, Angelică
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Alergie la oricare dintre componentele produsului; sarcină, alăptare, 
copiilor sub 5 ani
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o Descriere produs: În mod tradiţional, ceaiul conţine o combinaţie de 10 plante care contribuie la 
îmbunătăţirea aparatului urinar: inflamaţii ale rinichilor sau vezicii urinare (cistite,  împiedică formarea 
pietrelor și nisipului la rinichi), dezinfectant al căilor urinare.
o Mod de preparare: Infuzie / se prepară din 2 linguriţe de plantă la 250ml apă clocotită; se lasă 10-15 
minute, după care se strecoară și se beau 3 căni pe zi, înainte de mesele principale. Durata unei cure este 
între 1-3 luni sau la recomandarea medicului.
Macerat la rece / se prepară din 2 linguriţe de plantă la 250ml apă; se lasă la temperatura camerei timp de 6-8 
ore; se strecoară și se beau pe stomacul gol 3 căni pe zi înainte de mesele principale.
Pulbere / se macină cu o râșniţă electrică până se obţine o pulbere; se ia o linguriţă de pulbere pe zi pe 
stomacul gol. Pulberea se ţine sub limbă timp de 10 minute dupa care se înghite cu apă. Tratamentul durează 
3 luni sau la recomandarea medicului.

RENAL   Mix Plante

o Descriere produs: În mod tradiţional, ceaiul conţine o combinaţie de 10 plante care acţionează ca adjuvant 
în afecţiuni ale prostatei: hipertrofie de prostată, prostatită (infecţie acută sau cronică a prostatei). Menţine 
funcţia urinară normală la bărbaţii de peste 45 de ani.
o Mod de preparare: Infuzie / se prepară din 2 linguriţe de plantă la 250ml apă clocotită; se lasă 10-15 
minute, după care se strecoară și se beau 3 căni pe zi. Durata unei cure obișnuite este de 5-6 luni sau la 
recomandarea medicului.

PROSTATĂ   Mix Plante

o Ingrediente produs: 
Pufuliţă cu flori mici, Ghimpe, Osul iepurelui, Obligeană rădăcină, 
Coada șoricelului, Urzică moartă, Scai vânăt, Mesteacăn, Coada 
calului, Splinuţă
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Alergie la oricare dintre componentele produsului; sarcină, 
alăptare, copiilor sub 5 ani

o Ingrediente produs: 
Coada calului, Cozi cireșe, Mătase porumb, Ienupăr, Păpădie, 
Schinduf, Cimbrișor, Mesteacăn, Troscot, Brusture
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Alergie la oricare dintre componentele produsului; sarcină, 
alăptare, copiilor sub 5 ani
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o Descriere produs: În mod tradiţional, ceaiul conţine o combinaţie de 10 plante folosite ca adjuvant în 
reglarea funcţiei tiroidei: noduli tiroidieni, amigdalită, faringită, boli renale.
o Mod de preparare: Infuzie / se prepară din 2 linguriţe de plantă la 250ml apă clocotită; se lasă 10-15 
minute, după care se strecoară și se face gargară urmată de înghiţirea lichidului. Se iau 3 căni pe zi timp de 3 
luni sau la recomandarea medicului.

REGLAREA TIROIDEI   Mix Plante

o Descriere produs: În mod tradiţional, ceaiul se utilizează ca adjuvant în hipertensiune arterială, angină 
pectorală, hipotensiune arterială, aritmii cardiace, insuficienţă cardiacă, afecţiuni cardiovasculare pe fond 
nervos.
o Mod de preparare: Infuzie / se prepară din 2 linguriţe de plantă la 250ml apă clocotită; se lasă 10-15 
minute, după care se strecoară și se beau 3 căni pe zi înainte de mesele principale. 
Macerat la rece / se prepară din 2 linguriţe de plantă la 250ml apă; se lasă la temperatura camerei timp de 6-8 
ore, apoi se strecoară și se beau pe stomacul gol 3 căni pe zi înainte de mesele principale.
Pulbere / se macină cu o râșniţă electrică până se obţine o pulbere; se ia o linguriţă pe zi pe stomacul gol. 
Pulberea se ţine sub limbă timp de 10 minute, după care se înghite cu apă. Tratamentul durează 3 luni sau la 
recomandarea medicului.

REGLAREA TENSIUNII   Mix Plante

o Ingrediente produs: 
Talpa gâștei, Păducel cu flori, Vâsc cu rămurele, Coada calului, 
Coada șoricelului, Mesteacăn, Urzică, Traista ciobanului, Trei fraţi 
pătaţi, Sulfină
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Alergie la oricare dintre componentele produsului; sarcină, 
alăptare, copiilor sub 5 ani

o Ingrediente produs: 
Salvie, Sânziene, Coada șoricelului, Roiniţă, Creţișoară, Gălbenele, 
Traista ciobanului, Turiţa mare, Coada calului, Trifoi roșu
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Alergie la oricare dintre componentele produsului; sarcină, 
alăptare, copiilor sub 5 ani
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siluetmar Ceai pentru slăbit

o Descriere produs: SiluetMar este un ceai care ajută la pierderea în greutate. Cura poate dura între 60-90 zile, 
pentru ca organismul să se obișnuiască cu schimbările care au loc. Acest amestec de plante care ajută organismul să 
slăbească are un efect complet: diuretic, laxativ, sudorific, care ajută la accelerarea metabolismului și acţionează 
împotriva cauzelor îmbătrânirii. ceastă cură este recomandată și după mesele copioase de sărbători sau ori de câte 
ori simţim nevoia de o detoxifiere naturală. Este un bun aliat în lupta cu kilogramele alături de un regim alimentar și 
un mod de viaţă sănătos.
o Mod de preparare: Infuzie - la o cană (250ml) apă clocotită se adaugă 1-2 pliculeţe de SiluetMar și se lasă 15 
minute după care servește neîndulcit; se beau 2 căni pe zi, înainte de mesele principale.

o Ingrediente produs: 
Floare de soc, ceai verde, frunze de sena, frunze de lotus, păpădie, 
leuștean.
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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o Descriere produs: Arbust înalt de 10-50cm, foarte ramificat, cu tulpina verde, având mușchii evidenţiaţi, 
frunze alterne, ovale, cu vârf ascuţit și margine mărunt dinţată, flori solitare pe tip 5 la subsoara frunzelor, 
corola roză, globuloasă.
o Recomandări majore: Diabet / Alte recomandări: Enterocolite; stări diareice; infecţii urinare; gută; 
reumatism; catar bronșic.
o Acţiune: Hipoglicemiant activ; este diuretic și dezinfectant al tubului urinar; antidiareic; antihemografic; 
anticataral, intră în formula ceaiului dietetic.
o Principii active: Taninuri , derivaţi flavonici, arbutozid, mirtilină.
o Mod de preparare vrac: Infuzie / 1-2 linguriţe de plantă la o cană de apă (250 ml); se beau 2-3 căni/zi, 
neîndulcite în cazul diabetului; Mod de preparare plicuri: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml); se 
beau 2-3 căni/zi, neîndulcite în cazul diabetului.

AFIN   Vaccinium Myrtillus

o Ingrediente produs: 
Frunze de afin (Folium Myrtilli)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Constipaţie cronică
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o Descriere produs: Este un arbust care face parte din familia Betulacee. Poate ajunge până la 6 m înălţime. Are 
frunzele mari, ovale, cu vârf ascuţit și dublu globulos. Florile sunt sub formă de mâţișori, iar fructele cresc grupate 
câte 2-4. Crește sub formă de tufiș, mai frecvent în zonele deluroase, dar poate fi întalnit și la munte sau câmpie.
o Recomandări majore: Este deosebit de eficient împotriva anemiei hemolitice, dar şi a periflebitei. În afecţiuni 
precum anemie, anemie posthemoragică, creștere, diabet, fragilitatea capilară, pietre la rinichi. 
Alte recomandări: Frunzele sunt utilizate ca vasoconstrictoare tonifiante venoase în tratamentul varicelor și 
edemelor, ca antihemoragic și pentru mărirea rezistenţei capilarelor.
o Acţiune: Are efecte astrigente, tonice, tonifiante şi depurative
o Principii active: Sodiu, potasiu, fier, calciu, magneziu, vitamina A, B.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - din 20 de grame de frunze uscate la 1 litru de apă clocotită; se lasă la  
macerat 8 ore, se strecoară și se beau 2 ceaiuri reci pe zi, cu rol asupra elasticităţii și tonusului vaselor de sânge în 
varice, ulcere varicoase și umflături ale picioarelor. Decoct - din 1 lingură frunze la 200 ml de apă rece; se fierbe 20-30 
                     de minute; se infuzează 10 minute, se strecoară, se îndulcește și se   
                     utilizează intern în hemoragii și hemoroizi. Extern - decoct - din 25 de   
                     grame de frunze la 1 litru de apă rece; se fierbe 20 de minute la foc   
                     domol, se strecoară și se folosește la spălături cu rol cicatrizant în răni,   
                     ulceraţii cronice și dureri hemoroidale.

ALUN Corylus Avellana

o Descriere produs: Plantă anuală, erectă, înaltă de 0,5-1m, cu frunze alterne, liniare, lungi de 8-9cm, înguste de 
4-9mm, cu peri mătăsoși, flori albastre în antodii globuloase terminale.
o Recomandări majore: Conjunctivite, iritaţii și înroșiri ale pleoapelor / Alte recomandări: Afecţiuni ale aparatului 
urinar (în special în amestec cu alte specii); reumatism; anorexie; diaree benignă.
o Acţiune: Diuretic ușor; calmant și antiseptic ocular; tonic - amar; antidiareic.
o Principii active: Principia amare, tannin, glicozidul cicorina, mucilagii, antocianidine, săruri de potasiu.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250ml) apă clocotită se adaugă 1-2 lingurţte de plantă marunţită, 
se lasă 10-15 min. acoperită.  Se bea în 2-3 reprize. Extern - băi de ochi sau compresie cu infuzie.

ALBĂSTRELE   Centaurea Cyanus

o Ingrediente produs: 
Flori de albăstrele (Flores Cyani)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Funza de alun (Folium Coryli)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii 
sau efecte adverse.
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o Descriere produs: Este o plantă ierboasă înaltă, din familia umbeliferelor, care creşte mai mult în regiunile 
montane, fiind ocrotită de lege. Deşi este o plantă ierboasă, angelica atinge dimensiuni impresionante, tulpina sa 
puternică putând depăşi doi metri înălţime. Are flori albe, dispuse în umbrele mari, globulare, seminţe cu gust 
astringent-aromat şi un rizom din care se desprind rădăcini lungi.
o Recomandări majore: Stimulent al funcţiilor stomacului, un stimulent nervos, eficient în eliminarea 
toxinelor, ridică temperatura corpului, combate secreţiile căilor respiratorii și arsurile gastrice / Alte 
recomandări: Nervos, anorexie, în special cea de natură psihică, nevralgii, enterite, colici gastrice și intestinale 
stimulent cerebral - se ia cu precauţie, deoarece în doze mari devine depresivă, meteorism, reumatism, eficient în 
eliminarea toxinelor.
o Acţiune: Substanţele fitochimice din rădăcina de angelică au proprietăţi tonice, stimulente, carminative, 
stomahice. Uleiul volatil din angelică are efecte excitante asupra sistemului nervos central, la administrare în doze 
mici, în timp ce la doze mari manifestă o acţiune puternic inhibitoare, deprimantă, afectând chiar luciditatea.
                o Principii active: Ulei volatil în a cărui compoziţie intră principii   
                    cumarinice, angelicină, xantotoxină, imperatorină, bergaptenul. Mai   
                    conţine acizii cafeic, clorogenic, angelic, fumaric, oxalic, acizi graşi,   
                    taninuri, substanţe glucidice. 
                o Mod de preparare: Intern - Decoct din 1 linguriţă cu plantă la   
                    250ml apă, se fierbe 4 minute. Vasul se lasă acoperit înca 15 minute,   
                    după care se strecoară. Se beau 2-3 căni pe zi.

ANGELICĂ Angelica Archangelica

o Descriere produs: Specie anuală, exclusiv de cultură, înaltă de 40-70 cm, cu frunze rare, cele inferioare întregi, 
dinţate cele superioare penat sectate, inflorescente umbele.
o Recomandări majore: Colici (îndeosebi la copii), balonări / Alte recomandări: tulburări dispeptice, atonii 
gastrice; bronșită, trahetită, laringită; stimularea lactaţiei; insuficienţă pancreatică; astenie nervoasă.
o Acţiune: Carminativ; antispastic; stomachic; expectorant; galactogog; tonic nervin; stimulent pancreatic.
o Principii active: Ulei volatil bogat în anetol, aldehidă anisică, colină, cetone.
o Mod de preparare vrac:  Infuzie - la adulţi, 1/2 linguriţă de fructe la cană (250 ml); la sugari 5-6 fructe la 
100ml apă; se bea o cană pe zi în mai multe reprize; Mod de preparare plicuri: Infuzie / adulţi - un plic la cană; 
se bea o cană pe zi în mai multe reprize

ANASON Pimpinella Anisum

o Ingrediente produs: 
Fructe de anason (Fructus Anisi)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Gastrită hiperacidă, ulcer, enterocolită acută sau cronică

o Ingrediente produs: 
Angelică rădăcină (Radix Angelica)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Nu se recomandă femeilor gravide
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o Descriere produs: Afecţiunile organelor respiratorii ating în primul rând mucoasa căilor de intrare (gura, 
nasul), dând guturaiul urmat uneori de laringită, apoi inflamarea bronhiilor,  - bronșita - care se manifestă 
prin tuse, expectoraţie, jenă în respiraţie etc.
Frunzele de pătlagină, care intră în compoziţia acestui ceai, prin mucilagiile ce le conţin, au proprietăţi 
emoliente, ușurând stările congestive ale căilor respiratorii, iar mugurii de pin, sovarvul și iarba-mare au 
acţiune antiseptică. Urzica, prin vitaminele A, C si K, are însușire cicatrizantă și antihemoragică. 
o Recomandări: În mod tradiţional în bronșita acută - faza de cocţiune, bronșită cronică, bronșită 
asmatiformă, astm bronșitic.
o Mod de preparare:  Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă clocotită (250 ml); se lasă 10-15 minute

ANTIBRONșitic Ceai combinat

o Descriere produs: Plantă de cultură bienală sau perenă, viguroasă (înaltă până la 2m) și puternic ramificată, cu 
frunze mari adânc divizate, spinoase, albicioase, flori în capitule mari, roșii-violacee, involucrul având 4-5 rânduri de 
foliole ghimpoase.
o Recomandări majore:  Diskinezie; colecistită; insuficienţă biliară; hepatie; ciroze / Alte recomandări: 
hipercolesterolemie; arteroscleroză; nefrite; edeme cardiorenale; constipaţie în special datorită insuficienţei biliare; 
anorexie; dispepsie; enterite colite; urticarii; prurit; diabet.
o Acţiune: Coleretic-colagog; hepatoprotector; stimulează metabolizarea colesterolului în ficat; diuretic; 
tonic-aperitiv; stomahic; depurativ; hipoglicemiant.
o Principii active: Cinarină, acid clorogenic, polifenoli, flavonozide, principiu amar, mucilagii, taninuri, acizi 
organici, săruri de potasiu și magneziu.
o Mod de preparare vrac:  Infuzie - la o cană (250ml) apa clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă marunţită, se 
lasă 10-15 min acoperită. Se bea într-o zi: o cană dimineaţa, înainte de masă, după care se stă culcat 20-30min pe 
partea dreaptă, restul cu 30 min. înaintea meselor principale. Se fac cure de 20-30 zile cu 30 zile pauză 
   Mod de preparare plicuri: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml);   
   se beau 2 căni/zi.

ANGHINARE Cynara Scolymus

o Ingrediente produs: 
Anghinare Frunze (Folium Cynarae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Litiază biliară, obstrucţie biliară, sarcină, alăptare, 
alergie la anghinare

o Ingrediente produs: 
Muguri de Pin (Pinus sylvestris), frunze de Pătlagină (Plantago 
lanceolata), părţi aeriene de Cimbrișor (Thymus serpyllum), părţi 
aeriene de  Sovarv (Origanum vulgare), frunze de Urzică (Urtica 
dioica), rădăcini de Iarbă-mare (Inula helenium)
o Mod de ambalare: 
Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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o Descriere produs: Supliment alimentar pentru sănătatea colonului și asigurarea unui tranzit intestinal 
normal
o Recomandări: Laxativ-purgativ, antihemoroidal, antiseptic
o Mod de preparare: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml); se fierbe 3-5 minute, se lasă 5 minute
în repaus; o cană seara, înainte de culcare; la nevoie se mai bea o cană dimineaţa.
Durata maximă a curei  este de 7-8 zile

ANTIHEMOROIDAL   Ceai combinat

o Descriere produs: Supliment alimentar pentru normalizarea funcţiei pancreasului și reducerea glicemiei.
o Recomandări: Scăderea glicemiei la persoanele cu hiperglicemie, stimularea funcţiei pancreasului pentru 
producerea de insulină; regenerarea celulelor pancreasului endocrin; stimularea funcţiei ficatului în reglarea 
zahărului din sânge; adjuvant în ameliorarea afecţiunilor vasculare care însoţesc diabetul zaharat (retinopatia 
diabetică, hipertensiune arterială, flebită, arterită)
o Mod de preparare: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml); se beau 2-3 căni/zi înainte de mesele
principale, în cure de 3-4 luni

ANTIDIABETIC   Ceai combinat

o Ingrediente produs:  
Frunze de afin (Vaccinium myrtillus), teci de fasole (Phaseolus 
vulgaris), frunze de nuc (Juglans regia), frunze de dud (Morus alba), 
frunze de mentă (Mentha piperita), frunze de salvie (Salvia officinalis)
o Mod de ambalare: 
Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs:  
Coajă de Crușin (Rhamnus frangula), frunze de Frasin (Fraxinus 
excelsior), inflorescenţe de Coada-șoricelului (Achillea millefolium), 
frunze de Mentă (Mentha piperita)
o Mod de ambalare: 
Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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o Descriere produs: Plantă ierboasă perenă, cu rozeta bazală și frunze tulpinale puţine, opuse, inflorescenţă 
antodiu mare, de culoare galbenă. 
o Recomandări majore: Extern - echimoze și contuzii (nu se utilizează pentru răni deschise)
Alte recomandări: Extern - laringită, ragușală; intern - sedativ nervos în moderarea activităţii centrilor nervoși 
superiori, spasme arteriale, ateroscleroză, dar numai la recomandarea și sub controlul medicului sub formă de 
tinctură farmaceutică, deoarece planta este toxică.
o Acţiune: Antiinflamator, antiseptic, cicatrizant 
o Principii active: Ulei volatil ,carotenoizi, alcooli triterpenici, flavonoide, colină
o Mod de preparare vrac: Extern - comprese cu tinctură (20g macerate 10 zile în 100ml de alcool) diluată 1/5 - 1/10 
cu apă potabilă sau apă de plumb, gargară cu infuzie (o linguriţă la cană)

ARNICĂ    Arnica Montana

o Descriere produs: Plantă de cultură anuală sau bianuală, înaltă de 1-1,5m, cu frunze și inflorescenţe ghimpoase, 
frunzele alungite – ovate și marmorate cu alb, flori tubuloase roșii.
o Recomandări majore: Hepatite, ciroze, stări inflamatorii și de suprasolicitare ale ficatului  / Alte recomandări: 
Hipotensiune; digestie dificilă.
o Acţiune: Hepatoprotector și hepatoregenerator; stimulează creșterea tensiunii arteriale prin acţiune asupra 
suprarenalei; tonic - amar.
o Principii active: Silimarină (derivate fenolic), saponozide, fitomelane, acid fumaric
o Mod de preparare: Infuzie (1 - 1 și 1/2 linguriţă de fructe proaspăt măcinate la cană), 2 căni pe zi: prima înainte 
de micul dejun, după care se stă culcat pe partea dreaptă 20 - 30 minute, a doua în două reprize, cu 30 min. înaintea 
meselor principale; cure de 15 - 20 zile cu pauze 15 zile.

ARMURARIU  Sylibum Marianum

o Ingrediente produs: 
Fructe de armurariu (Fructus Mariani)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Hipertensiune

o Ingrediente produs: 
Arnică floare (Flores Arnicae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
În dozele menţionate nu prezintă contraindicaţii și nici reacţii 
adverse. Tratamentul prelungit poate produce dermatite 
edematoase cu formare de pustule și dermatite. În doze mai 
mari, devine toxică; iar în doze și mai mari, are efecte paralizante.
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o Descriere produs: Ceai anticolici pentru copii
o Recomandări: Tulburări digestive la sugari și copii mici: colici abdominale, balonări, înghiţire de aer în 
timpul mesei, vărsături.
o Mod de preparare: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml)

babycol  Ceai colici copii

o Descriere produs: Nu conţine arome, nu conţine coloranţi; culoarea roșie a ceaiului este culoarea naturală 
dată de ingredientele sale, în special a fructelor de măceșe și a florilor de hibiscus.
o Recomandări: Este un ceai aromat natural de fiecare zi, pentru toate vârstele - reconfortant, vitaminizant.
o Mod de preparare: Infuzie / 1-2 pliculeţe la o cană cu apă (250 ml); poate fi servit și rece cu gheaţă

AROMștef   Ceai natural

o Ingrediente produs: 
Flori hibiscus, făină de măceșe, frunze mentă, fructe fenicul, fructe 
anason.
o Mod de ambalare: 
Plicuri (20 x 2 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Flori mușeţel, fructe chimen, frunze mentă, fructe fenicul, fructe 
coriandru.
o Mod de ambalare:
Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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o Descriere produs: Specie erbacee anuală de cultură, ramificată de la bază, înaltă de 20-60 cm, cu tulpini păroase 
în 4 muchii, frunze ovale, opuse, inflorescenţe spiciforme
o Recomandări majore:  Meteorism, colici, colită de fermentaţie / Alte recomandări: Intern - dispesii de natură 
nervoasă, vomă, diaree, anorexie, astenii, migrene repetate, insomnia pe fond nervos, gripă bronșită, acţiuni renale, 
stimularea lactaţiei la femeile care alăptează; extern – afte.
o Acţiune: Carminativ, spasmolitic, stomahic, sedativ și anti-migrenos, antitusiv, diuretic, galactogog, antiseptic.  
o Principii active: Ulei volatil, saponozide, triterapenice, taninuri.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită.  Se beau 2-3 căni pe zi. Gargară cu decoct concentrat (2 linguri la 100ml apă)

BUSUIOC Ocimum Basilicum

o Descriere produs: Specie erbacee bianuală, în primul an are numai frunze foarte mari în rozetă, iar în anul al 
doilea tulpini florifere puternice, la bază cu frunzele mari în rozetă, pe tulpină mai mici; florile sunt de culoare 
portocalie grupate în antodii globuloase în diametru de 3-4 cm, cu involocru, având ţepi cu vârful întors.
o Recomandări majore: Dermatoze (acnee, frunculoză, eczeme), diabet / Alte recomandări: Intern - calculoză 
biliară, diskinezie, acţiuni renale; extern - dermatoze, igienă capilară, seboree, plăgi infectate
o Acţiune: Depurativ (prin cumularea proprietăţilor diuretice și sudorifice), hipoglicemiant, coleretic-colagog, 
tonic-capilar, dezinfectant. 
o Principii active: Inulină, ulei volatil, săruri de potasiu, acid cafeic, vitamine din grupa B
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă marunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită.  Se beau 2-3 căni pe zi. Extern - decoct (1-2 linguriţe de plantă marunţită se fierb în 
250ml apă); se folosește la spălarea rănilor și fortifierea părului.

BRUSTURE Arctium Lappa

o Ingrediente produs: 
Radacinile (Radix bardane)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Busuioc – partea aeriană (Herba Basilici)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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o Descriere produs: Plantă perenă aparţinând familiei compozitelor. Ea poate fi întâlnită în locuri umbroase și 
umede, de la deal până în zona montană. La maturitate poate atinge înalţimea de 40 de cm și are frunze mari, 
cărnoase, aproape rotunde. Înflorește în perioada februarie-aprilie, înaintea apariţiei frunzelor, cu o inflorescenţă în 
trunchi de piramidă, cu numeroase flori roșii sau purpurii.
o Recomandări majore:  În bronșitele catarale, ca antiasmatic și hipotensiv / Alte recomandări: Intern - 
hipertensiune arterială, diskinezie biliară, tuse, astm bronşic, anxietate sau meteorism; extern - hemoroizi, entorse, 
plăgi şi arsuri.
o Acţiune: Diuretic și diaforetic, în boli infecţioase, bronșite catarale, ca anti-astmatic și hipotensiv, gută, acnee, 
furunculoză.
o Principii active: Alcool diterpenic, ilexolul, beta- sitosterol, colina, acid protocatehic, ulei esential, zaharuri, săruri 
de potasiu și magneziu.
o Mod de preparare: Intern - decoct - Se fierbe o lingură de plantă într-o cană de apă, timp de 5 minute. Se   
                   strecoară și se consumă în cursul zilei, pentru creșterea sudoraţiei și a   
                   diurezei. Praf - se macină rădăcina de captalan și se administrează câte o   
                   linguriţă, cu jumătate de oră înainte de mesele principale ale zilei.   
                   Recomandat în ulcerul gastro-duodenal. Macerat - Peste o lingură de   
                   rădăcini se toarnă 250 de ml de apă și se lasă până dimineaţa. Se  
                   strecoară și se consumă lichidul, cu rol antipiretic. Extern - Comprese - Se  
                   realizează comprese cu decoctul de captalan, care se folosesc în eczeme   
                   și alte afecţiuni dermatologice. Frecţii - Se frecţionează pielea capului cu   
                   decoctul de captalan, pentru a stimula creșterea și regenerarea părului.

captalan  Petasites O�cinalis

o Descriere produs: Supliment alimentar cu acţiune calmantă asupra sistemului nervos și a celui   
cardiocirculator. Sedativ cardiac și nervin, antiaritmic, vasodilatator.
o Recomandări: În mod tradiţional pentru a reduce nervozitatea la adulţi, mai ales în caz de percepere 
exagerată a bătăilor inimii - palpitaţii, după excluderea oricărei boli de inima, în tulburări ale somnului.
o Mod de preparare: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă clocotită (250 ml); se lasă 10-15 minute.

calmant cardiac  Ceai combinat

o Ingrediente produs: 
Păţri aeriene de Talpa-Gâștei (Leonorus cardiaca), frunze și flori de 
Păducel (Crataegus monogyna), flori de Tei (Tilia argentea), părţi 
aeriene de Mentă (Mentha piperita), rădăcini de Valeriană 
(Valeriana officinalis), frunze de Salvie (Salvia officinalis), părţi
aeriene de Roiniţă (Melissa officinalis).
o Mod de ambalare: 
Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Nerecomandat copiilor cu vârsta sub 12 ani, femeilor gravide sau 
care alăptează

o Ingrediente produs: 
Captalan rădăcină (Radix Petasites)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte adverse.
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o Descriere produs: Antioxidant, protejează organismul împotriva radicalilor liberi răspunzători de 
îmbătrânirea prematură a celulelor; ajută la stimularea sistemului nervos central, reduce colesterolul din 
sânge, scade tensiunea arterială.
o Mod de preparare: Infuzie / un pliculeţ la o cană cu apă (250 ml); se beau 2 căni pe zi, între mese.

CEAI VERDE și LĂMÂIE  Camellia Sinensis

o Descriere produs: Arbust spinos cu peri stelaţi pe tulpini și pe frunzele îngust-lanceolate, flori unisexuate dioice 
(apar înaintea frunzelor) mici, gălbui, în inflorescenţe globuloase (cele bărbătești) și mai alungite (cele femeiești), 
fructe drupe false, portocalii, în ciorchini.
o Recomandări majore: Avitaminoza / Alte recomandări: Urticarie, diverse dermatoze, diaree benignă.
o Acţiune: Vitaminizant de excepţie, depurativ, antidiareic.
o Principii active: Vitaminele C,B1,B2, carotenoide, dizolvate într-un ulei gras, acid folic, acizi grași, nesaturaţi, 
fitosteroli, ionozitoli, acid nicotinic.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită. Se beau 2 căni pe zi.

CĂTINĂ Hippophae Rhamnoides

o Ingrediente produs: 
Fructe de cătină (Fructus Hippophae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Ceai verde mărunţit, lemon grass
o Mod de ambalare: 
Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse

22



o Descriere produs: Plantă ierboasă perenă, erectă, cu peri aspri pe tulpină, frunze bazale în rozetă, cele tulpinale 
scurt peţiolate cu 3-5 lobi, flori pe tipul 5, fructe multiple cu aspect de buzdugan.
o Recomandări majore: Dispepsii gastrice, enterite de natură infecţioasă / Alte recomandări: Intern - hemoragii 
de natură diferită: dureri hemoroidale și menstruale;  extern - plăgi infectate, stomatite, gingivite.
o Acţiune: Puternic astringent (antidiareic și antistatic) calmant, antiseptic.
o Principii active: Tannin(10-18%) glicoză genină, ulei volatil, eugenol, substanţe amare.
o Mod de preparare: Intern - decoct - se fierbe o lingură de plantă într-o cană de apă, timp de 5 minute. Se beau 
2-3 căni pe zi. Extern - gargară sau spălături cu decoct de 3 ori mai concentrat.

CERENȚEL Geum Urbanum

o Descriere produs: Antioxidant, protejează organismul împotriva radicalilor liberi răspunzători de 
îmbătrânirea prematură a celulelor; ajută la stimularea sistemului nervos central, reduce colesterolul din 
sânge, scade tensiunea arterială.
o Mod de preparare: Infuzie / un pliculeţ la o cană cu apă (250 ml); se beau 2 căni pe zi, între mese.

CEAI NEGRU Camellia Sinensis

o  Ingrediente produs: 
Ceai negru mărunţit, lemon grass
o Mod de ambalare: 
Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse

o Ingrediente produs: 
Rizomii (Rhizoma Gei)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Nu se administreză persoanelor cu afecţiuni cronice hepatice și renale

23



Cicoare  Cichorium Intybus

o Descriere produs: Specie erbacee, perenă cu rozeta bazală de frunze alungite și neregulat crescute, tulpina 
ramificată de 0,3-1m cu frunze mici, inflorescenţe terminale și auxiliare cu flori ligulate albastru-azurii.
o Recomandări majore: Diskinezie biliară, colecistopatii  / Alte recomandări: anorexie, constipaţie, furunculoză, 
acnee, diabet.
o Acţiune: Coleretic-colagog prin stimularea activităţii ficatului și a eliminări bilei pe care o și fluidifică, tonic-amar, 
ușor laxativ, depurativ - favorizează funcţia glicogenetică a ficatului și calmează starea caracteristică a diabeticilor
o Principii active: glicozidul cicorina, inulina amino-acizi esenţiali, acid cicoric, lactucină, tanin ulei volatil
o Mod de preparare vrac: Infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, se 
lasă 10-15 min acoperită.  Se beau 2 căni pe zi.
Mod de preparare plicuri: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml); se beau 2 căni pe zi

CHIMEN  Carum Carvi

o Descriere produs: Specie erbacee, bianuală spontană și cultivată, în primul an cu o rozetă de frunze, în anul II cu 
tulpină înaltă până la 1m, frunze bipenate sau tripenate cu lacinii înguste, inflorescenţe de tip umbrelă cu flori albe.
o Recomandări majore: Aerofagie, balonări, colici (îndeosebi la copii) / Alte recomandări: tulburări dispeptice, 
anorexie, acţiuni renale, bronșite, reglarea ciclurilor întârziate sau amenoree, stimularea lactaţiei la femeile care 
alăptează, viermi intestinali.
o Acţiune: carminativ, calmarea colicilor intestinale, stimulent al funcţiilor gastrice, diuretic fluidifiant al secreţiilor 
bronhice, emenagog, galactogog, vermifug.
o Principii active: Ulei volatil 50-60% carvona, 30% limonen
o Mod de preparare: Infuzie - la o cană (250ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, se lasă 
10-15 min acoperită.  Se bea înaintea meselor principale.

o Ingrediente produs: 
Fructe de chimen (Fructus Carvi)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Este contraindicat persoanelor care au alergie la plantele din familia 
Apiaceae

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană (Herba Cichorii)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Gastrită hiperacidă, ulcer gastric, sarcină, alăptare, 
alergie la cicoare
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CIUBOȚICA CUCULUI Primula O�cinalis

o Descriere produs: Plantă ierboasă, înaltă de 15-30 cm, cu frunze în rozeta bazală, cu flori galbene pe tip 5 într-o 
umbrelă multiformă la capătul unei tulpini cilindrice nefoliate.
o Recomandări majore: Bronșită, laringită, pneumonie (în faza de cocţiune) / Alte recomandări: intern - tuse 
seacă convulsivă; migrene , insomnie, contracţii de natură nervoasă ale stomacului, afecţiuni reneale și vezicale
o Acţiune: Expectorant și antitusiv, calmant și antispasmodic, sudorific, diuretic ușor laxativ, cicatrizant hemostatic.
o Principii active: Sapronozide triterpenice, flavonozide, tanoizi, vitamina C, enzima polimerază
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă1-2 linguriţe de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită. Se beau 2-3 cani pe zi. 

CIMBRIșor  �ymus Serpyllum

o Descriere produs: Subarbust de talie mică (30-40 cm) parţial târâtor, cu ramuri îndreptate în sus, frunzele mici, 
alungit-ovate, opuse, inflorescenţe glomerulare, cu flori mici, roșii purpuri sau roz, bilabiate.
o Recomandări majore: Bronșită, astm, tuse spastică, tuse convulsivă  / Alte recomandări: intern - dispepsii, 
enterocolite, balonări, anorexie, helminatiaze, astenie, anemii de primavară; extern - dureri sciatice, reumatismale, 
gutoase, plăgi purulente, igienă capilară, igienă bucală
o Acţiune: Antiseptin intestinal, carminativ, coleretic, diuretic, expectorant și calmant al centrului tusei, 
tonic-aperitiv și stomahic, stimulant nervos, vermifug, sedativ al durerilor, tonic capilar.
o Principii active: Ulei volatil, borneol, cineol, principiu amar-serpilină
o Mod de preparare vrac: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă 
mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită.  Se beau 2-3 căni pe zi. Extern - băi locale cu infuzie concentrată (30-50g la 
litru) care poate fi utilizat și ca apă de gură. 
Mod de preparare plicuri: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml); se beau 2 căni pe zi

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană (Herba Serpylli)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Nu se recomandă administrarea ceaiului de cimbrişor în 
perioada de sarcină. Acesta poate grăbi naşterea. Este 
contraindicat persoanelor ce suferă de insuficienţă 
pancreatică sau gastrică severă.

o Ingrediente produs: 
Floare de ciuboţica cucului (Flores Primulae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Nu se recomandă administrarea ceaiului de ciuboţica cucului în 
perioada de sarcină si alaptare.
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coada racului  Potentialla Arsenia

o Descriere produs: Plantă erbacee cu tulpină orizontală și ramuri ascendente, frunze penat compuse, arginti pe 
spate, flori galbene pe tip 5.
o Recomandări majore: Diaree (inclusiv forme rebele), colici gastro-intestinale / Alte recomandări: intern - 
hemoragii (inclusiv în metroragii cu menstre abundente, neregulate, prelungite), litiază urică, artrite. Extern - 
ulceraţii ale pielii, gingivită, leucoree.
o Acţiune: Astringent (antidiareic și antihemoragic), antilitazic, ușor spasmolitic al musculaturii netede intestinale, 
cicatrizant.
o Principii active: Taninuri, substanţe amare, flavone.
o Mod de preparare: Intern - decoct sau infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită, se adaugă1-2 linguriţe de plantă 
mărunţită, se lasă 10 -15 min acoperită. Se beau 2 căni pe zi. Extern - spălături sau comprese cu decoct în 
concentraţie dublă.

coada calului   Equisetum Arvense

o Descriere produs: Plantă perenă, ierboasă, erectă cu tulpini de două feluri, fertile de culoare brună, terminate cu 
un spic și sterile, verzi costate și cu ramificaţii vertical.
o Recomandări majore: Afecţiuni renale (inclusiv infecţii urinare), hidropizii, albuminuria, gută / Alte 
recomandări: Afecţiuni cardiace, adjuvant în TBC pulmonar; anemii; prevenirea cariilor și fortifierea unghiilor fragile; 
hemoroizi dismenoree; gastrite hiperacide; ulcer; tuse; ulcere varicoase; eczeme; transpiraţia picioarelor.
o Acţiune: Diuretic, declorurant, remineralizant, hemostatic, neutralizant gastric, expectorant, antieczematos, 
antisudorific.
o Principii active: Acid silicic (din care 10-20% solubil) saponine, flavonoide, săruri de potasiu, urme de ulei volatil, 
un principiu amar, vitamina C.
o Mod de preparare vrac: Intern - decoct (se fierbe 5 min) - 1lingură la cană (250 ml), se beau 2 căni pe zi, cald, 
înainte de mese; macerat la rece (6-8 ore, în aceleași proporţii); pulbere (1 vârf de cuţit pe zi), ca remineralizant.
Mod de preparare plicuri: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml); se beau 2 căni/zi

o Ingrediente produs: 
Iarbă de coada calului (Herba Equiseti)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Datorită conţinutului mare de siliciu nu este indicat 
consumul acestei plante pentru copii mai mult de 2 
săptămâni (se fac pauze şi apoi se reia). Nu prelungiţi o 
cură de coada-calului mai mult de 6 săptămâni. Nu se 
recomandă în sarcină şi alăptare. Coada-calului poate 
irita tractul digestiv. Este bine să o evitaţi dacă suferiţi 
de boli cardiace sau renale.

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană (Herba Anserinae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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CODIȚE CIREșe Cerasus Avium

o Descriere produs: Arbore fructifer, secundar și cu importanţă medicinală
o Recomandări majore: Afecţiuni catarale ale tractului urinar (cistite, pielite, pielonefrite) / Alte recomandări: 
antidiareic
o Acţiune: Diuretic (cu ușoară acţiune inflamatoare) ușor astringent, antidiareic
o Principii active: Săruri de potasiu, taninuri catehice, flavonoide
o Mod de preparare vrac: Decoct - o linguriţă cu vârf (10 g) la un litru de apă care se poate bea în cursul unei zile, 
se poate ajunge la 2l pe zi.
Mod de preparare plicuri: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml); se beau 2-3 căni/zi

coada șoricelului  Achillea Millefolium

o Descriere produs: Specie ierboasă perenă, înaltă de 20-80 cm cu frunze fin divizate și inflorescenţă terminal 
bogată, albă.
o Recomandări majore:  Enterocolite, gastrite, colici gastrice / Alte recomandări: Intern - diskinezie biliară, 
insuficienţă hepatică; colici hepatice; bronșite; cistite; anorexie, dispepsii; Extern - hemoroizi, ulcere varicoase, 
abcese dentare, arsuri, plăgi purulente.
o Acţiune: Antiseptic, tonic-aperitiv, coleretic-colagog și stimulent al funcţiei hepatice,  antispastic, astringent, 
antiinflamator, cicatrizant.
o Principii active: Ulei volatil cu azulene, substanţe amare, tanin, colină, vitamina C, ulei gras, rezine.
o Mod de preparare vrac: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă 
mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită.  Se beau 2-3 căni pe zi. Extern - spălături sau comprese cu decoct în 
concentraţie dublă.
Mod de preparare plicuri: Infuzie - 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml); se beau 2-3 căni/zi

o Ingrediente produs: 
Inflorescenţele (Flores Millefolii)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii 
sau efecte adverse.

o Ingrediente produs: 
Codiţe de cireţe (Stipites Cerasorum)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Se administrează cu prudenţă în sarcină şi alăptare
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CORIANDRU Coriandrum Sativum

o Descriere produs: Plantă anuală exclusiv de cultură, înaltă de 0,3-1m, cu frunzele bazale divizate în segmente 
ovale, cele superioare profund dinţate, flori în umbrele compuse, albe sau roz, cu miros specific, neplăcut.
o Recomandări majore: Aerofagie, balonări, colici (îndeosebi la copii) / Alte recomandări: intern - tulburări 
dipetice, anorexie, astenie nervoasă, helmintiaze; extern - dureri reumatismale.
o Acţiune: Carminativ, tonic-stomahic, nervin, vermifug, bactericid și fungiciv, sedativ pentru dureri reumatismale.
o Principii active: Ulei volatil (cu linalool geranoil, pinene)
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă1-2 linguriţe de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită, se consumă în decursul unei zile, infuzie concentrată ca vermifug (20g la 100ml apă) 
luată în prize unice dimineaţa pe stomacul gol; extern - loţiune cu infuzie concentrată

colesterol redus Ceai combinat

oDescriere produs: Supliment alimentar pentru susţinerea metabolismului lipidic și menţinerea în limite 
normale a colesterolului și trigliceridelor.
o Recomandări: Hipercolesterolemiant, antiaterosclerotic, lipolitic, vasodilatator periferic.
o Mod de preparare: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană cu apă (250 ml); 2-3 căni pe zi, cu 30 de minute înaintea
meselor principale

o Ingrediente produs: 
Frunze de Ceai verde (Camellia sinensis), părţi aeriene de Sulfină 
(Melilotus officinalis), inflorescenţe de Coada-șoricelului (Achillea 
millefolium), frunze de Urzică-vie (Urtica dioica), frunze de Mentă 
(Mentha piperita), frunze de Salvie (Salvia officinalis), frunze de
Mesteacăn (Betula verrucosa), frunze de Anghinare (Cynara scolymus)
o Mod de ambalare: 
Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Numai pentru tineri peste 14 ani și pentru adulţi

o Ingrediente produs: 
Fructe de coriandru (Fructus Coriandri)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Coriandrul poate provoca dureri abdominale, scăderea apetitului şi 
mărirea în volum a ficatului. Mergeţi la medic dacă observaţi orice 
simptome suspecte. Nu se recomandă în sarcină şi alăptare.
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crețușcă   Filipendula Ulmaria

o Descriere produs: Este o plantă înaltă, ierboasă, perenă, aparţinând familiei Rozaceelor. Creţușca are în pământ 
un rizom lignificat din care ia naștere o tulpină aeriană, unghiulară și dreaptă, ramificată în partea superioară, având 
o înălţime de 1,5 m. Frunzele mari ale plantei sunt compuse din 5-9 perechi de foliole inegale, foliolele inegale fiind 
palmat cordate. Florile regulate pe tipul 5-6, sunt micuţe și reunite într-un corimb alb-gălbui. 
o Recomandări majore:  Susţine sănătatea aparatului respirator, susţine sănătatea articulaţiilor, contribuie la 
funcţionarea normală a stomacului şi intestinelor. Stările febrile din infecţiile căilor respiratorii, reumatism / 
Alte recomandări: Afecţiuni digestive (gingivite, stomatite, gastrite, ulcere, diaree)
o Acţiune: Antiinflamator, sudorific, antifebril, antialgic, diuretic, astringent
o Principii active: Cumarine, oze simple, mucilagii, acid ascorbic, taninuri, compuși fenolici și derivaţi flavonici.
o Mod de preparare: Intern - se prepară infuzie din 1 linguriţă plantă mărunţită la o cană cu apă și se beau 3-4 căni 
cu ceai pe zi. Extern - se prepară infuzie din 2 linguri plantă mărunţită la 250 ml apă, se face gargară sau se aplică 
comprese pe zonele afectate.

CREțIșoară  Alchemilla Xanthochlora

o Descriere produs: Face parte din familia Rosaceae, fiind o plantă erbacee, perenă, cu frunze mari, rotunjite, 
reniforme, având 7 sau 9 lobi şi marginile dinţate. Florile mici, de culoare galben-verzui sunt grupate în inflorescenţe. 
Creşte la marginea pădurilor, a drumurilor, în păşuni, fâneţe, pe stânci şi coaste abrupte, în zona de deal şi de munte. 
o Recomandări majore: Tulburări menstruale (amenoree, dismenoree, hipermenoree), pentru evitarea avorturilor 
spontane (în primele trei luni de sarcină), sterilitate la femei, tulburări de menopauză, hemoragii, hemoragii uterine, 
menometroragii, diaree / Alte recomandări: leucoree, fisuri anale, hemoroizi, epistaxis
o Acţiune: Astringent, antihemoragic, antidiareic, antispastic, tonifică musculatura uterină, la femei acţionează 
asupra aparatului reproducător reglând activitatea hormonală.
o Principii active: Taninuri galice, flavonozide, acid elagic, agrimonină, proantociani.
o Mod de preparare: Maceratul la rece – se prepară dintr-o lingură cu plantă adăugată la 250ml de apă, se menţine 
timp de 6-8 ore la temperatura camerei; infuzia – se prepară dintr-o lingură cu plantă adăugată la 250ml de apă 
clocotită, se menţine timp de 15 min la temperatura camerei, apoi se strecoară şi se bea pe stomacul gol, 3 căni pe   
    zi, cu 30min.înainte de mese. Extern - în leucoree se fac spălături   
    vaginale cu macerat sau cu infuzie de plată; - în fisuri anale se fac   
    spălături sau băi de şezut cu macerat sau cu infuzie de plantă;   
    -în hemoroizi şi epistaxis se fac tamponări locale sau comprese cu   
    maceratul sau cu infuzia de plantă.

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană (Herba Anserinae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Se administrează cu prudenţă la pacienţii cu hipercoagulabilitate 
sanguină

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană a plantei (Filipendula Ulmaria)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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DUD  Morus Folium

o Descriere produs: Arbore cultivat în special pentru frunzele sale foslosite ca hrană pentru viermii de mătase.
o Recomandări majore: Diabet / Alte recomandări: Enterite cronice.
o Acţiune: Hipoglicemiant ușor, astringent.
o Principii active: Tanin, acid folic, arginine, provitamina A, acizi organici (acetic, propionic), cetone, butilamină. 
o Mod de preparare: Infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă marunţită, se lasă 
10-15 min acoperită; se consumă 2-3 căni pe zi de preferinţă în amestec cu alte antidiabetice (frunze de afin, nuc, 
salvie)

crușin Rhamnus Frangula

o Descriere produs: Arbust înalt de 1-3m, cu coroana rară din ramuri subţiri, cu lenticele alungite pe scoarţă, 
frunze eliptice cu 8-9 perechi de nervuri proeminente, flori albe în buchete la subsoara frunzelor, fructe sferice 
negre-violet.
o Recomandări majore:  Constipaţii, inclusiv cele cornice, sau care nu cedează la alte tratamente / Alte 
recomandări: insuficienţă hepatică, diskinezie biliară, obezitate, admitere împreună cu vermifuge pentru eliminarea 
vierminlor intestinali
o Acţiune: Laxativ-purgativ până la purgativ drastic (în funcţie de doză) prin creșterea peristaltismului intestinului 
gros, coleretic-colagog
o Principii active: Derivaţi antracenici
o Mod de preparare vrac: Decoct 1-2 linguriţe la cană, care se beau seara la culcare doza stabilindu-se gradat.
Mod de preparare plicuri:  Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml)

o Ingrediente produs: 
Coajă de crușin (Cortex Frangulae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Nu se administrează în cure prelungite, datorită instalării 
obişnuinţei. Tratamentul se efectuează pe perioade de 
14 zile, cu pauze de minim 10 zile între cure. Nu se 
asociază cu alte medicamente orale (cu excepţia 
antihelminticelor) deoarece, împiedică absorbţia 
acestora, accelerând tranzitul intestinal.

o Ingrediente produs: 
Frunze de dud (Folium Mori)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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FENICUL Foeniculum Vulgare

o Descriere produs: Specie erbacee bienală sau perenă, exclusiv de cultură, înaltă de până la 1-2m foarte 
ramificată încă de la bază, cu frunze fin divizate (asemănătoare cu cele de mărar), flori galbene în umbele mari care 
înfloresc și fructifică încă din primul an.
o Recomandări majore: Balonări, aerofagie, calmant al colicilor (îndeosebi la copii) / Alte recomandări: 
intern-dispepsii și inapetenţă, bronșită, astm, tuse de diverse etimologii (inclusiv cea convulsivă), stimularea lactaţiei 
la femeile care alăptează acţiuni renale, astenii; extern - inflamaţii ale gâtului, iritaţii oculare
o Acţiune: Carminativ și antisastic gastrointestinal, stomahic și tonic aperitiv, sedativ al tusei și expectorant, 
galactogog, tonic nerving, diuretic, dezinfectant. 
o Principii active: Ulei volatil (cu 50%-60% anetol, liminen, pinen, fencona, camfen) flavonoide.
o Mod de preparare: Intern - infuzie (5-6 fructe la 100ml apă la sugari și 1-2 linguriţe la cană pentru adulţi); se beau 
2-3 căni pe zi; extern - gargară cu infuzie în concentraţie dublă, băi de ochi cu infuzie.

ECHINACEEA  Echinaceae Herba

o Descriere produs: Face parte din familia Asteraceae, fiind o plantă perenă, la care florile apar individual la vârful 
tulpinii, având petale de culoare alb, roz sau roşu şi un disc roşu-maroniu central. 
o Recomandări majore:  Datorită capacităţii sale de a lupta cu virușii și bacteriile, este folosită cu succes în 
tratamentul împotriva infecţiilor urinare, infecţii cutanate, infecţii ale aparatului respirator, infecţii ale 
aparatului genital feminin și herpesului, calmând durerea și inflamaţiile / Alte recomandări: crește rezistenţa la 
efort fizic, amplificând producţia de hormoni EPO și implicit de globule roșii în sânge, reacţie ce duce la un mai bun 
transfer de oxigen la nivel celular și la creșterea capacităţii de efort a mușchilor; pentru tratarea acneei, psoriazis-ului, 
herpesului, eczemelor, rănilor, iritaţiilor și leziunilor la nivel cutanat, furunculelor și înţepăturilor de insecte.
o Acţiune: Potenţial antibacterian, antiviral, imunostimulator, antiinflamator, detoxifiant, antiseptic, adjuvant în 
durerile de gât, răceală şi gripă, în afecţiunile cronice ale aparatului respirator şi ale căilor urinare .
o Principii active: Flavonoide, polizaharide, fenoli, alkylamide și unele minerale cum ar fi cupru, potasiu, iod și fier, 
împreună cu vitaminele A, E si C.
    o Mod de preparare: Infuzie 5-10 min acoperit, o linguriţă de   
    plantă la 250ml apă clocotită. Se beau 2-3 căni pe zi sau după   
    recomandarea medicului, a consultantului de specialitate.

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană (Echinacea Herba)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Nu este indicată utilizarea echinaceei persoanelor care sunt sub tratament 
cu medicamente imunopresoare, persoanelor afectate de boli autoimune.

o Ingrediente produs: 
Fructe de fenicul (Fructus Foeniculi)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
A se evita expunerea la soare sau la radiaţii UV pe perioada tratamentului, 
datorită fenomenului de fotosensibilizare. Se administrează cu prudenţă 
la pacienţii cu teren alergic.
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FRUCTE DE PĂDURE  Ceai aromat

o Descriere produs: Ceai aromat, reconfortant, vitaminizant.
Nu conţine coloranţi. Culoarea roșie a ceaiului este culoarea naturală dată de ingredientele mai sus 
menţionate.
o Mod de preparare: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană cu apă (250 ml)

frasin Fraxinus Excelsior

o Descriere produs: Arbore viguros, înalt până la 35m, cu frunze penat compuse și fructe samare simple.
o Recomandări majore:  Reumatism, gută, uremie / Alte recomandări: Intern - constipaţie, diskinezie biliară; 
extern - leucoree, hemoroizi, răni greu vindecabile.
o Acţiune: Diuretic cu eliminare de acid uric, depurativ, laxativ ușor, coleretic-colagog, cicatrizant și antiinflamator 
hemoroidal 
o Principii active: Tanin, glicoizi flavonici (rutina) și cumarinici (fraxina), acizi organzi, vitamina C
o Mod de preparare: Infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, se lasă 
10-15 min acoperită.  Se beau 2-3 căni pe zi.

o Ingrediente produs: 
Frunze de frasin (Folium Fraxini)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Este contraindicat în perioada sarcinii şi alaptării (din cauza antrenării 
toxinelor).

o Ingrediente produs: 
Flori hibiscus, făină măceșe, frunză zmeur, frunză afin, 
arome identic naturale.
o Mod de ambalare: 
Cutie plicuri (100 x 1,5 g) sau cutie plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii 
sau efecte adverse.
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GASTRIC Ceai combinat

o Descriere produs: Supliment alimentar cu acţiune  protectoare asupra mucoasei gastrice. Cicatrizant, 
antiseptic, antiacid.
o Recomandări: Adjuvant în ulcerul gastric și duodenal. Antiseptic, diminuează secreţia gastrică și 
favorizează cicatrizarea leziunilor gastrice, reducând procesele inflamatorii.
o Mod de preparare: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml); se beau 2-3 căni/zi

GĂLBENELE Calendula O�cinalis

o Descriere produs: Gălbenelele sunt plante ornamentale anuale bogat ramificate, pubescente, cu frunze alterne, 
sesile, invers lanceolate, având inflorescenţe terminale cu flori ligulate galben-portocalii ,în centru cu flori tubuloase.
o Recomandări majore: Gastrită hiperacidă; ulcer gastroduodenal / Alte recomandări: Intern - Diskinezii 
biliare, colecistopatii, dismenoree; Extern - Trichomonoza
o Acţiune: Cicatrizant, coleretic-colagog; emenagog, antitrichomonazic.
o Principii active: Carotenoide, flavonoide, saponine triterpenice, principii amare, mucilagii.
o Mod de preparare vrac: Intern - infuzie 1-1/2 linguriţă la cană (250 ml), 2-3 căni pe zi, între mese, pentru ulcer și 
gastrită; tinctură (20 g macerate 8 zile în 100 ml alcool), de 3 ori pe zi, câte 30 picături. Extern - Băi, cataplasme cu 
infuzie sau tinctură diluată cu apă 1/10.
Mod de preparare plicuri:  Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml)

o Ingrediente produs: 
Florile (Flores Calendulae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii 
sau efecte adverse.

o Ingrediente produs: 
Flori de Gălbenele (Calendula officinalis), inflorescenţe de Coada 
șoricelului (Achillea millefolium), rădăcină de Lemn dulce 
(Glycyrrhiza glabra), fructe de Anason (Pimpinella anisum), rădăcină 
de Obligeană (Acorus calamus), părţi aeriene de Sunătoare 
(Hypericum perforatum), fructe de Coriandru (Coriandrum sativum).
o Mod de ambalare: 
Cutie plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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GHIMPE  Xanthium Spinosum

o Descriere produs: Plantă ierboasă comună ca buruiană, recunoscându-se după tulpina înaltă de  80-90 cm, 
bogat ramificată, cu spini galbeni, trifurcati, de 2-3 cm, foarte înţepători.
o Recomandări majore: Adenom de prostată (preventiv și curativ, inclusiv postoperator) și alte stări inflamatorii ale 
prostatei / Alte recomandări: funcţionarea normală a sistemului urinar, prin ameliorarea diurezei, cistopielite, litiaze 
renale (pana la mărimea unui bob de piper).
o Acţiune: Antiinflamator (decongestiv) al prostatei, cicatrizant, diuretic, antiseptic urinar (acţioneaza asupra 
colibacililor şi asupra Proteus vulgaris), antitumoral.
o Principii active: Lactone sescviterpenice (xantatina, xantinina), flavone, fitosteroli (β-sitosterol), taninuri catehice, 
saponozide, acid cafeic, acid clorogenic, carotenoide.
o Mod de preparare vrac: Decoct (1g la cană) care se bea înainte de mese cu 1/2 oră , 2 căni pe zi în primele 6 luni 
de cură , apoi câte o singură cană pe zi . Cura durează 6-18 luni în afecţiuni de prostată, 3-5 luni în cistopielite și cure 
de intreţinere toată viaţa în litiaze renale. Se recomandă asocierea cu un diuretic. Se evită consumul de condimente,  
   fructe acre, lactate fermentate, alcool.
   Mod de preparare plicuri:  Decoct / 1-2 pliculeţe la o cană cu apă; se bea cu o   
    jumătate de oră înainte de mese.

GHIMBIR Zingiber O�cinale

o Descriere produs: Este o plantă ierboasă originară din Asia, tulpina neramificată creşte până la un metru 
înălţime, cu frunziş bine reprezentat şi flori grupate, albe. Rădăcinile plantei sunt noduroase, ramificate, cărnoase, de 
culoare albicioasă la interior şi cu texturã fibroasă. Gustul rădăcinilor este caracteristic, aromat, iute.
o Recomandări majore: Are şi efect de calmare a tusei, efect antialgic, sedativ şi antipiretic, prin stimularea 
transpiraţie, ceaiul de ghimbir contribuie la combaterea problemelor respiratorii, la diminuarea stresului, are 
un puternic efect antiinflamator şi întăreşte imunitatea organismului.
o Acţiune: Antiemetic, antiseptic, expectorant, antifungic, antiviral, analgezic, hipotensiv, antispasmodic, 
antiinflamator, antibacterian, antifebril şi antiagregant plachetar.
o Principii active: Potasiu, zinc, calciu, cupru şi magneziu, vitaminele B6, C şi D, precum şi uleiuri esenţiale cu 
multiple proprietăţi benefice, cum este gingerol, cineol, elemen, borneol, bisabolen, curcumen, phelladrene – au 
efect afrodisiac, acţionează ca tonic general şi înlătură oboseala şi toxinele accumulate în organism.
o Mod de preparare vrac: Infuzie - se poate prepara din 1/2 linguriţă de rădăcină uscată mărunţită, la 1 cană cu 
apă (250 ml). Se bea  până la o cană pe zi. Decoctul (se fierbe 5 minute), se prepară din 1-1/2 linguriţe de rădăcină la  
   o canã cu apă. Pentru stimularea poftei de mâncare se bea câte jumătate de cană  
   înainte de mesele principale. Ceaiul de ghimbir se consumă îndulcit cu miere, cu  
            adaos de suc de lămâie sau cu mentă şi are un gust   
            iute, dar foarte plăcut papilelor gustative.
            Mod de preparare plicuri:  Infuzie - se prepară din 1-2  
            plicuri la o cană cu apă (250 ml); se bea o cană pe zi.

o Ingrediente produs: 
Radacinile (Radix Zingiber)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Ghimbirul este contraindicat in ulcerul gastric si 
duodenal, boli inflamatorii acute, febra, alergii, calculi 
biliari si renali, femei gravide sau care alapteaza

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană (Herba Xanthii Spinosi) 
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Sarcină, alăptare, copii, alergie la ghimpe.
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o Descriere produs: Supliment alimentar pentru susţinerea sistemului hepato-biliar.
o Recomandări: Coleretic colagog, antispetic, antiinflamator, antimicrobian.
o Mod de preparare: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml); se beau 3 căni/zi cu 30-60 de minute
înaintea meselor principale

HEPATIC Ceai combinat

o Descriere produs: Plantă ierboasă perenă, robustă (40-100cm), cu frunze opuse, cu nervure arcuate, proemi-
nente, ovat-eliptice, flori mari (2-3cm) dispuse în cime la subsuoara frunzelor, corola galbenă divizată până aproape 
de bază.
o Recomandări majore: Gastrită hipoacidă, tulburări dispeptice / Alte recomandări: anorexie, stări de 
debilitate la copii; diskinezie biliară, colecistite, helmintiaze, maladii febrile (inclusiv malarie).
o Acţiune: Stimulează intens secreţiile salivare și gastrice, antihelmintic, coleretic-colagog, antipiretic și antimalaric.
o Principii active: Principii amare (gentiopicrina, gentioamarina, amarogentina), ulei volatil, alcaloidul gentianina, 
tanin.  
o Mod de preparare vrac: Infuzie sau decoct (1/2 linguriţa la o cană de 250 ml), câte 1/4 cană înainte de mese. 

GHINțURĂ Radix Gentianae

o Ingrediente produs: 
Rădăcinile și rizomii (Radix Gentianae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Flori de Gălbenele (Calendula officinalis), frunze de Anghinare 
(Cynara scolymus), părţi aeriene de Rostopască (Chelidonium 
majus), flori de Mușeţel (Matricaria chamomilla), fructe de 
Armurariu (Silybum marianum), frunze de Mentă (Mentha piperita), 
scoarţă de Crușin (Rhamnus frangula)
o Mod de ambalare: 
Cutie plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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o Descriere produs: Supliment alimentar pentru menţinerea în limite normale a valorilor presiunii arteriale.
o Recomandări: Antihipertensiv, tonic cardiac, antiaritmic, antiaterosclerotic, anti-angor.
o Mod de preparare: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml); se beau 2 căni/zi

HIPOTENSOR  Ceai combinat

o Descriere produs: Ceaiul de hibiscus este o băutură din plante, veche, care este consumată atât fierbinte, 
cât și rece, în întreaga lume. Este preparat din infuzia obţinută din sepalele florilor plantei cunoscute sub 
denumirea de Hibiscus Sabdariffa. Este o sursă naturală de vitamina C.
o Mod de preparare: Infuzie / 1-2 pliculeţe la o cană cu apă (250 ml); se beau 2 căni pe zi, între mese

HIBISCUS  Ceai natural

o Ingrediente produs: 
Flori hibiscus și făină de măceșe
o Mod de ambalare: 
Cutie plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Frunze și rămurele de Vâsc (Viscum album), frunze și flori de 
Păducel (Crataegus sp.), fructe de Păducel (Crataegus sp.), 
inflorescenţe de Coada-șoricelului ( Achillea millefolium), părţi 
aeriene de Coada-calului (Equisetum arvensis), părţi aeriene de
Talpa-gâștei (Leonurus cardiaca), frunze de Mentă (Mentha 
piperita)
o Mod de ambalare: 
Cutie plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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o Descriere produs: Face parte din familia Cupressaceae, fiind un arbust conifer, răşinos, spontan, cu frunze aciculare, 
cu o dungă albă pe faţă şi verzi-închis pe dos. Fructele se prezintă ca nişte bobiţe, de culoare negru-albăstrui, aromate, 
cu gust uşor dulceag. Creşte la altitudini de 700-1500m, la marginea pădurilor şi poienelor, în păşuni, coline şi zone 
muntoase. Rezistent la ger şi la secetă, preferă locurile luminoase. 
o Recomandări majore: Urinar, prin ameliorarea diurezei şi a capacităţii de detoxifiere a rinichilor;  boli 
pulmonare (bronşite cronice şi acute, catar pulmonar, răceli, tuse, infecţii pulmonare, fluidizarea secreţiilor 
bronşice, T.B.C. pulmonar), ca urmare a efectelor expectorante, antitusive, bactericide, sudorifice şi bronhodila-
tatoare / Alte recomandări: Intern - gastrite, balonare, diabet, artrită, reumatism, gută, reumatism muscular, sciatică, 
boli de piele, constituie și un remediu natural pentru anemie şi lipsa poftei de mâncare. Extern - reumatism, boli 
articulare, dureri musculare.
o Acţiune: Diuretic, antiseptic urinar, intestinal şi respirator, litotriptic urinar, antiinflamator, analgezic, depurativ, 
bronhodilatator, stomahic, carminativ, hipoglicemiant, sudorific. 
    o Principii active: Uleiuri volatile (cupinen, sabinen, borneol, camfor),  
    substanţe amare (juniperina), acizi organici (gliceric, ascorbic, acetic,   
    malic, formic), antociani, rezine. 
    o Mod de preparare: Infuzia de ienupăr este cu 3 linguriţe de   
    boabe bine zdrobite și un litru de apă clocotită care se lasă timp de 20  
    de minute. Se pot consuma 3-4 căni pe zi. La copii se administrează pe  
    perioade scurte de maxim 7-10 zile. Dozele se adaptează în funcţie de 
    vîrstă şi greutate (de obicei se utilizează ¼ pînă la ½ din doza adultului).

ienupăr  Juniperus Communis

o Descriere produs: Este una dintre plantele cu flori galbene mari, frecvent întâlnită în zona de munte şi de deal. 
Este o plantă ierboasă rezistentă, destul de înaltă, care creşte mai ales în locurile umede de pe lângă malul apelor. 
Are o rădăcinã îngroşată cu nişte cicatrici de formă inelată, din care se desprind ramificaţii lungi, dar mai subţiri. 
o Recomandări majore: Bronșite cronice, tuse de diferite etiologii, adjuvant în tratamentul TBC; helmintiază 
(îndeosebi limbrici) / Alte recomandări: Intern – afecţiuni renale (inclusiv de natură infecţioasă), reumatism și 
gută, tulburări dispeptice, hipoaciditate, diskinezie, boli de piele (eczeme); hiperexcitabilitate, insomnii. Extern – 
igienă capilară (intărirea părului), răni cu ulceraţii. 
o Acţiune: Expectorant, antitusiv și antiseptic general al căilor respiratorii, inhibând dezvoltarea bacilului Koch, 
diuretic și dezinfectant urinar, depurativ, stomahic, coleretic-colagog, antihelmintic (îndeosebi ascaricid), sedativ 
nervos, hypnotic, cicatrizant, tonic-capilar.
o Principii active: Inulină, ulei volatil, alantolactone (helanina), fitoncide, substanţe amare.
o Mod de preparare: Intern – decoct (o lingură la cană) care se bea în cursul unei zile; pulbere (2-10 g în 24 de ore).  
    Extern – comprese pe răni și spălături capilare cu decoct concentrat   
    (2 linguri la cană).

IARBĂ MARE   Inula Helenium

o Ingrediente produs: 
Rădăcinile (Radix Inulae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Fructele (Fructus Juniperus)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Sarcină, alăptare, copii mici, alergie la ienupăr
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o Descriere produs: Face parte din familia Lamiaceae, fiind o plantă erbacee, perenă, heliofilă, rezistentă la ger şi la 
secetă, cu frunze liniar-lanceolate , florile au culoare albastră, însă, uneori, pot fi roșii sau chiar albe.
o Recomandări majore: Astm bronșic, bronșită astmatiformă, bronșită catarală, bronșite acute și cronice, tuse 
spastică, tuse productivă, răceli, rinită / Alte recomandări: Intern - inapetenţă (lipsa poftei de mâncare), balonare, 
colici intestinale, indigestie, calculi biliari, hipertensiune arterială, fragilitate capilară, insuficienţă venoasă cronică, 
herpes. Extern - plăgi purulente.
o Acţiune: Expectorant, mucolitic, bronhodilatator, antiastmatic, tonic respirator, stomahic, carminativ, antispastic 
digestiv, tonic digestiv, diuretic, antilitiazic biliar, vasodilatator, antihipertensiv, reduce fragilitatea vaselor capilare, 
antiinflamator, antiseptic, sudorific, cicatrizant. 
o Principii active: Conţin 0,5-1% ulei volatil format în special din pinen şi pinocamfen (cca 50%), sescviterpene, o 
substanţă amară de natură lactonică-marubiină, acid ursolic şi oleanolic, β-sitosterină, tanin, diosmină, hisopină, 
gumirezine, zaharuri, săruri minerale.
    o Mod de preparare vrac: Intern -  infuzie - la o cană (250 ml) apă   
    clocotită se adaugă 1/2 linguriţe de plantă marunţită, se lasă 10-15 min  
    acoperită, se bea 2-3 căni pe zi. Extern – băi sau comprese cu infuzie   
    concentrată.

isop  Hyssopus O�cinalis

o Descriere produs: Supliment alimentar pentru susţinerea sănătăţii aparatului genital.
o Recomandări: Antiseptic, antiinflamator, cicatrizant.
o Mod de preparare: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml); 3 căni/zi în cure de maximum 7-8 zile
Extern - Decoct scurt / se fierbe 3-5 minute; minimum 3 spălături pe zi, din care ultima
seara, înainte de culcare

intim    Ceai combinat

o Ingrediente produs: 
Flori de Gălbenele (Calendula officinalis), flori de Mușeţel (Matricaria 
chamomilla), inflorescenţe de Coada-șoricelului (Achillea millefo-
lium), părţi aeriene de Urizcă-moartă albă (Lamium album), părţi 
aeriene de Sunătoare (Hypericum perforatum)
o Mod de ambalare: 
Cutie plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană (Herba Hyssopi) 
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Sarcina, alaptare, epilepsie.
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o Descriere produs: Lavanda (sau levănţica) face parte din familia Lamiaceae, fiind un semiarbust peren de cultură, 
ce creşte în tufe dese, cu aspect globulos, având frunze mici, liniar-lanceolate şi flori de culoare albastru-violet. 
o Recomandări majore: Anxietate, nelinişte, iritabilitate, tensiune psihică, atacuri de panică, depresii, 
migrene, dureri de cap, insomnie, hipertensiune arterială / Alte recomandări: Intern –  afecţiuni cardiace pe 
fond nervos; afecţiuni renale (inclusiv colica renală), reumatism, diskinezie biliară, raceală, gripă; tuse cu accese 
prelungite, astm. Extern – în balneoterapie ajută la ameliorarea tulburărilor de circulaţie. 
o Acţiune: Anxiolitic, sedativ, antidepresiv, antispastic, analgezic, hipotensiv, coleretic, diuretic, antimicrobian, 
antifungic (asupra Candida albicans), antitumoral.
o Principii active: Alcoolul olifalic, acidul acetic, taninul şi principiile amare.
o Mod de preparare:  Intern - infuzie - la o cană (250ml) apă clocotită se adaugă o linguriţă de plantă marunţită, se 
lasă 10-15 min acoperită, se beau 2-3 căni pe zi, dintre care una cu 30 min. înainte de culcare.  Extern - băi cu infuzie 
concentrată (20-30 g la litru).

lavandă  Lavandulae

o Descriere produs: Ceai natural; nu conţine arome, nu conţine coloranţi; culoarea și gustul natural al ceaiului sunt 
date de ingredientele sale.
o Mod de preparare: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană cu apă (250 ml)

lămâie  Ceai natural

o Ingrediente produs: 
Coajă de lămâie și portocală, iarbă roiniţă și făină măceșe
o Mod de ambalare: 
Cutie doze (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Florile (Flores Lavandula)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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o Descriere produs: Este o plantă perenă ce crește în tufe, rădăcina este pivotantă, groasă, cărnoasă, lungă și 
ramificată, tulpina este groasă, dreaptă, goală pe dinăuntru, poate ajunge până la 2 m înălţime, striată, ramificată în 
partea superioară, frunzele de un verde crud sunt compuse, ovale cu marginea zimţată, florile sunt mici, galbene, 
așezate în formă de pălărie în partea superioară a tulpinii.
o Recomandări majore: Intern – tulburări digestive, scaune proaste, formare de gaze, influenţează sângerările 
organelor din bazinul mic, stimulează fluxul menstrual, eliminarea urinei și expectoraţiilor în caz de catar 
bronșic / Alte recomandări: În deosebi în caz de afecţiuni cardiace având un fond nervos. Extern - este folosit în 
afecţiuni dermice (psoriazis) şi dureri reumatice (artrite, artroze).
o Acţiune: Diuretic și laxativ, are proprietăţi dezinfectante, antialergice, sedative, expectorante, antiinflamatoare, 
antiseptice.
o Principii active: Vitamine C, A, vitamine din grupul vitaminic B, acizi organici, taninuri, săruri minerale.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă                         
  .......................... marunţită, se lasă 10-15 min acoperită, se beau 2-3 căni pe zi. Extern –  
    cataplasme cu frunze proaspete zdrobite sunt indicate să se aplice pe  
    piele în caz de psoriazis, ulceraţii ale pielii. 

Leuștean Levisticum O�cinale

o Descriere produs: Este un arbust din flora spontană, dar care este cultivat și pentru proprietăţile sale farmaceu-
tice, ajunge pana la 1,5 m având aspect de tufă, cu frunze dispuse în perechi de-o parte și de alta a unui ax comun, 
florile plantei au culoarea albastru-violet.
o Recomandări majore:  Gastrită hiperacidă și ulcerului gastric / Alte recomandări: Intern – bronșită, traheită, 
faringită, tuse, afecţiuni urinare, reumatism, constipaţie, stimularea organelor genitale și a caracterelor sexuale 
secundare. Extern – inflamaţiile pielii.
o Acţiune: Antiinflamatoare, diuretică, expectorant şi emolient, fluidifiant al secreţiilor bronşice, antiulceros, 
cicatrizant, antispastic, estrogenic, analgezic, bacteriostatic, imunostimulent, laxativ sau purgativ (în funcţie de 
doză).
o Principii active: Glicirizină, săruri de potasiu, acid limveritic, asparagina, vitamine. Glicirizina este de 50 de ori mai 
dulce decat zaharul și acţionează la fel ca și cortizonul.
o Mod de preparare: Intern – decoct (se fierbe 5-10 min);  la o cană (250 ml) se adaugă 1- 1/2 linguriţe de   
    plantă mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită.  Se beau 2-3 căni pe zi. 

LEMN DULCE   Glycyrrhiza Glabra

o Ingrediente produs: 
Rădăcinile (Radix Liquiritiae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Sarcină, alăptare şi hipertensiune arterială, edem cardio-renal, afecţiuni 
hepatice (ciroză), biliare (colestază) și renale grave (colică renală 
cronică), obezitate, hipokaliemie. Lemnul dulce nu trebuie utilizat în 
hipertensiune arterială fără avizul medicului și nu se asociază cu 
corticosteroizi.

o Ingrediente produs: 
Frunzele (Folium Levisticum)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse. Este contraindicat femeilor în perioada sarcinii și care 
alăptează.
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o Descriere produs: Plantă erbacee bianuală, înaltă până la 2m și terminându-se cu flori galbene, regulate, pe tipul 
5, cu corola gamopetală la bază, în rest rotată și cu androceul format din 5 stamine inegale; sunt dispuse într-un spic 
lung, compact. Inflorește începând din iunie până la sfârșitul lui august.
o Recomandări majore: Contra tusei, pectoral, emolient, diuretic, sudorific, ușor narcotic / Alte recomandări: 
Intern – traheite, angine, bronșite acute și cronice, astm, diarei dureroase, hemoroizi, cistite, dermatoze. Extern –  
furuncule, ulcere atone, arsuri, pecingini.
o Acţiune: Emolientă, expectorantă (fluidifică secreţiile bronșice) și diaforetică.
o Principii active: Mucilagii și sapnozoide.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min acoperit.ă, se beau 2 căni pe zi, prima între mese și a  doua seara la culcare.  Extern - spălături 
locale; cataplasme cu infuzie concentrată (2 linguri la cană).

Lumânărică Flores Verbasci

o Descriere produs: Planta lichen de piatră nu are rădăcină, tulpină, frunze sau flori (fiind o plantă inferioară), ci se 
prezintă ca o "tufă" creată, miniaturală, de câţiva centrimetri înălţime, verde-cenușie, cu gust ușor sărat și amărui.
o Recomandări majore: În tratarea gripelor, traheobronşitelor acute, bronşitelor cronice, laringitelor acute şi 
cronice, astmului bronşic / Alte recomandări: Anorexie, digestie dificilă, pancreatită, insuficienţă pancreatică, 
diabet, rău de mașină, de avion, rău de mișcare în general, stări de vomă, dureri de cap care apar după anestezii, 
administrarea de substanţe cu efecte narcotice.
o Acţiune: Tonifiant, calmant, stomahic, colagog, fluidifiant al secreţiei bronhice, calmant al tusei, tonic aperitiv, 
antiemetic, expectorant, emolient în catarul căilor respiratorii, are proprietăţi antibiotice. 
o Principii active: Mucilagii solubile, acid cetraric, protocetraric, protolichensterinic, fumaric, l-usninic; vitaminele A 
şi B, iod, ulei volatil, grăsimi, fridelină.
o Mod de preparare: Decoct (se fierbe 10-15 min.), care se prepară cu o linguriţă produs uscat și mărunţit la o cană 
(250 ml) de apă (se va adauga și un vârf de cuţit de bicarbonat de sodiu). Se bea călduţ și numai în cazul    
   senzaţiilor de vomă se bea rece cu înghiţituri mici. Se poate utiliza și    
   sub formă de tinctură, care se prepară din 20 g produs uscat la 100 ml  
   alcool și din care se iau zilnic 30-50 picături, timp de 8 zile.

Lichen de piatră Cetraria Islandica

o Ingrediente produs: 
Talul (Lichen Islandicus)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Florile (Flores Verbasci)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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măceșe Rosa Canina

măceșe feinschnitt Rosa Canina

o Descriere produs: Arbust ghimpos, înalt de 2-3 m, cu ramuri arcuite I afară, frunze penat-compuse, flori pe tip 5 
solitare sau grupate câte 2-3 la vârfurile ramurilor, pulpa de măceșe mărunţite uniform de culoare vișiniu - închis , cu 
miros plăcut aromatic, gust acrișor - dulceag sau fructe întregi.
o Recomandări majore: Avitaminoze; sursă de vitamina C, îndeosebi pentru copii și convalescent / Alte 
recomandări: tulburări de circulaţie periferică, purpure; afecţiuni renale, inclusiv litiază; sechele de hepatită, 
diskinezie biliară; enterocolită, catar intestinal; helmintiaze. 
o Acţiune: Tonic-vitaminizant; scăderea permeabilităţii și fragilităţii capilare; normalizarea circulaţiei periferice; 
anticataral; hepatoprotector, coleretic- colagog; diuretic; vermifug.
o Principii active: Conţine vitamina C, caroten, vitamina B, acid linoleic, cu proprietăţi hidratante şi anti-aging.
o Mod de preparare vrac: Decoct scurt (se fierb 5-10 min) 2 linguri de fructe sau 1-2 linguriţe pulpă mărunţită în 
0,5l apă sau macerat la rece, aceleași cantităţi se pun 8h în apă rece.
Mod de preparare plicuri: Infuzie / 1-2 pliculeţe la o cană cu apă (250 ml)

o Descriere produs: Arbust ghimpos, înalt de 2-3 m, cu ramuri arcuite I afară, frunze penat-compuse, flori pe tip 5 
solitare sau grupate câte 2-3 la vârfurile ramurilor, pulpa de măceșe mărunţite uniform de culoare vișiniu - închis , cu 
miros plăcut aromatic, gust acrișor - dulceag sau fructe întregi.
o Recomandări majore: Avitaminoze; sursă de vitamina C, îndeosebi pentru copii și convalescent / Alte 
recomandări: tulburări de circulaţie periferică, purpure; afecţiuni renale, inclusiv litiază; sechele de hepatită, 
diskinezie biliară; enterocolită, catar intestinal; helmintiaze. 
o Acţiune: Tonic-vitaminizant; scăderea permeabilităţii și fragilităţii capilare; normalizarea circulaţiei periferice; 
anticataral; hepatoprotector, coleretic- colagog; diuretic; vermifug.
o Principii active: Conţine vitamina C, caroten, vitamina B, acid linoleic, cu proprietăţi hidratante şi anti-aging.
o Mod de preparare: Decoct scurt (se fierb 5-10 min) 2 linguri de fructe sau 1-2 linguriţe pulpă mărunţită în 0,5l 
apă sau macerat la rece, aceleași cantităţi se pun 8h în apă rece.

o Ingrediente produs: 
Fructele (Fructus Cynosbati)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă 
contraindicaţii sau efecte adverse.

o Ingrediente produs: 
Fructele (Fructus Cynosbati)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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o Descriere produs: Ceai aromat, reconfortant, vitaminizant, energizant.
o Mod de preparare: Infuzie / 1-2 pliculeţe la o cană cu apă (250 ml); se beau 2 căni pe zi

măr verde și scorțișoară   Ceai aromat

o Descriere produs: Este o plantã ierboasã, aromatã, originarã din zona mediteraneanã. Creşte sub formã de tufã, 
atingând 60 cm înãlţime. Tulpina, foarte ramificatã, are patru muchii. Frunzele sunt lungi şi ovale, acoperite cu peri 
de culoare albicioasã. Florile şi fructele sunt mici. Înfloreşte din luna iulie pânã în luna septembrie. Se recolteazã 
întreaga plantã, de douã sau trei ori pe an, înainte de înflorire (în lunile iulie-august). 
o Recomandări majore: Stimularea digestiei, în meteorism abdominal, colici abdominale şi pentru calmarea 
stãrilor de nervozitate sau nelinişte  / Alte recomandări: Intern – stimulează lactaţia şi transpiraţia, cea de-a doua 
acţiune, în combinaţie cu proprietăţile diuretice ale plantei, ajută la eliminarea toxinelor din organism. Extern –  în 
uşurarea durerilor de dinţi şi a ulcerelor bucale. 
o Acţiune: Mãghiranul are proprietãţi stomahice, antispastice şi sedative. 
o Principii active: Ulei volatil format din terpinen, pinen, sabinen, carvacrol, precum şi acizi graşi, triterpene, 
flavonoizi.
o Mod de preparare:  Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă   
    mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită.  Se administrează 2 căni pe zi   
    între mese. Extern – infuzie mai concentrată (2-3 linguri la cană).

măghiran   Origanum Majorana

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană (Herba Majoranae) 
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Măceșe, lemon grass, roiniţă, măr verde pădureţ, scorţișoară pulbere.
o Mod de ambalare: 
Cutie doze ( 20 x 2 g )
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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o Descriere produs: Porumbul este una din cele mai importante cereale, în mod secundar și cu importanţă 
medicinală. Materia primă de cea mai bună calitate este dată de porumbul în lapte la care stigmatele sunt verzi. Se 
poate recolta și de la porumbul matur, o data cu depășunarea, îndepărtându-se părţile uscate.
o Recomandări majore: Afecţiuni ale aparatului urinar (litiază renală, cistită, colici nefretice, albuminurie) / Alte 
recomandări: Edeme cardiorenale și insuficienţă cardiacă; azotemie; reumatism și gută; colecistită și diskinezie biliară; 
dismenoree, tulburări de menstruaţie.
o Acţiune: Diuretic energic și neiritant, cu propietăţi ușor sedative; eliminare de uraţi; hemostatic; coleretic.
o Principii active: Săruri minerale (potasiu, calciu, siliciu), fitosteroli, saponine, ulei volatil, alantoina, vitamine (C, E ,K ).
o Mod de preparare vrac: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă 
mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită.  Se administrează 2 căni pe zi, în scop diuretic doza se poate dubla.
Mod de preparare plicuri: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml); se beau 2 căni/zi

mătase de porumb  Zea Mays

o Descriere produs: Face parte din familia Apiaceae, fiind o plantă erbacee, anuală, legumicolă, cu o valoare 
terapeutică deosebită. Cultivată încă din antichitate, de către egipteni, greci şi romani, planta este astăzi cunoscută 
pe tot globul. În medicina tradiţională, seminţele de mărar sunt utilizate datorită proprietăţilor estrogenice pe care 
acestea le deţin.
o Recomandări majore: Amenoree (lipsa ciclului menstrual), hipogalacţie (cantitate mică de secreţie lactată), 
dismenoree (ciclu menstrual neregulat și dureros), sterilitate la femei, menopauză prematură, hipoplazie 
mamară, digestie dificilă, meteorism (balonare), spasme digestive / Alte recomandări: favorizează dezvoltarea 
caracterelor secundare feminine (măreşte sânii, încetineşte ritmul de creştere a pilozităţii, catifelează pielea), 
prelungind tinereţea biologică a femeii.
o Acţiune: Estrogenic, stimulează și armonizează activitatea aparatului reproducator la femei, emenagog, 
(declanșează ciclul menstrual), galactogog (stimulează secreţia lactată la femeile care alăptează), tonic digestiv, 
stomahic, carminativ, antispastic, diuretic.
    o Principii active: vitaminele C, B1, B2 si PP, acid folic, caroten, săruri  
    minerale precum fierul, potasiul, calciul și fosforul, flavonoide,   
    fermenţi, fitoncide.
    o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă   
    clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, se lasă 10-15   
    min. acoperită.  Se beau 3 căni cu infuzie pe zi, cu 30 minute înainte   
    de mese. 

mărar  Antheum Graveolens

o Ingrediente produs: 
Semintele (Semeni Antehum)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Hiperestrogenism, hipermenoree, chisturi ovariene, noduli mamari, 
tumori benigne și maligne mamare sau genitale, sarcină, alergie la mărar. 

o Ingrediente produs: 
Stigmatele - popular "matasea"  (Stigmata Maydis)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii 
sau efecte adverse.
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o Descriere produs: Face parte din familia Ericaceae, fiind un arbust pitic răspândit în zonele montane, la altitudini 
de peste 1300m , frunzele, care se recoltează în lunile septembrie şi octombrie, perioadă în care conţinutul în 
substanţe active este maxim.
o Recomandări majore: Infecţii ale tractului urinar (cistite, uretrite, pielonefrite), inflamaţii urogenitale, leucoree, 
infecţii acute şi cronice ale tractului respirator (tuse, bronşite, traheobronşite) / Alte recomandări: Intern – 
reumatism, gută şi diaree. Extern – antiseptic al cavităţii bucale. 
o Acţiune: Antiseptic urinar, antiinflamator, diuretic, diaforetic (produce transpiraţie), astringent, expectorant, 
antitusiv, antioxidant şi dezinfectant al cavităţii bucale.
o Principii active: Arbutozidă, metilarbutozidă, arbutină, fraxină, flavonoide, antocianidine şi taninuri. 
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită.  Se administrează 3 căni cu infuzie pe zi, cu 30 de min înainte de mese. Extern – infuzie 
mai concentrată (2-3 linguri la cană).

merișor  Vaccinium Vitis-Idaea

o Descriere produs: Este o plantă perenă de cultură cu miros aromat caracteristic, înaltă de 50-120 cm, puternic 
ramificată chiar de la bază, tulpină în 4 muchii evidente cu frunze opuse, oval-lanceolate, flori violacee asimetrice.
o Recomandări majore: :  diaree (indeosebi la sugari); colici intestinale / Alte recomandări: Intern – atonia 
stomacului (“stomacuri leneșe”);  vomă (gravide,  rău de mare și înălţime)m balonări;  aerofagie;  diskinezie;  litiază 
biliară; afecţiuni renale;  astenii fizice și nervoase.
Tuse de diferite etiologii. Extern – debilitate, astenie; dureri reumatice; urticarii; răgușeală, guturai.
o Acţiune: Antiemeticã; stimulant general al funcţiei digestive; antiseptic intestinal; antidiareic; antispasmodic; 
antivomitiv; carminativ; coleretic-colagog; nervin; diuretic și antilitiazic; antitusiv. 
o Principii active: Uleiuri volatile, substanţe polifenolice, taninuri, flavonoizi şi principii amare. Uleiul volatil din 
mentã este compus din mentol, mentonã, mentofuran, carvacrol, timol.  
o Mod de preparare vrac: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă 
mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită.  Se administrează 1-2 căni pe zi; ca antivomitiv se bea rece și în înghiţituri  
mici. Extern – Băi tonice (2 litri infuzie concentrată cu 30-40g la litru) fricţiuni antireumatismale și în urticarii (ulei de   
   mentă 5% în alcool), inhalaţii.
   Mod de preparare plicuri: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml)

mentă Mentha Piperita

o Ingrediente produs: 
Frunzele (Folium Meenthae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii 
sau efecte adverse.

o Ingrediente produs: 
Frunzele  (Folium Vitis-Idaea)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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o Descriere produs: jneapanul sau pinul montan ete un arbust tarator cu ramuri ascendente, cu aspect tufos, inalt 
pana la 2-3 m, frunze aciculare lungi, grupate cate 2 intr-o teaca.
o Recomandări majore: jneapanul sau pinul montan ete un arbust tarator cu ramuri ascendente, cu aspect 
tufos, inalt pana la 2-3 m, frunze aciculare lungi, grupate cate 2 intr-o teaca. / Alte recomandări: int. – Infectii 
urinare (pielonefrite, cistite, uretrite), reumatism. 
Ext.- reumatism; plagi.
o Acţiune: emollient, antiseptic si cicatrizant, antiinflamator, diuretic, tonic nervos.
o Principii active: ulei volatil cu alfa- şi beta-pinen, tanin, rezine, vitamina C.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită.  Se beau 2-3 căni pe zi. Extern – băi antireumatismale (cu infuzie de 2-3 ori mai 
concentrată).

MUGURI PIN  Pinus Montana

o Descriere produs: Face parte din familia Betulaceae, fiind un arbore foios, cu scoarţa albă şi netedă şi frunze 
ovat-triunghiulare, dinţate, care rezistă în cele mai grele condiţii de climă, sol sau altitudine. Creşte în zona de dealuri 
joase şi de câmpie, unde suportă foarte bine arşiţa şi seceta, în depresiunile adânci, unde înfruntă gerurile iernii, ori 
în zonele montane abrupte, unde se agaţă efectiv de stânci şi rezistă vânturilor cele mai puternice.
o Recomandări majore: Funcţionarea normală a sistemului urinar, prin ameliorarea diurezei şi a capacităţii de 
detoxifiere a rinichilor / Alte recomandări: Intern – edeme, nefrită, litiază renală, hipertensiune arterială, gută, 
uricemie, hipercolesterolemie, reumatism, febră tifoidă, tifos exantematic. Extern – Antiseptic, antiinflamator, tonic 
capilar (stimulează creşterea şi regenerarea părului).
o Acţiune: Diuretic puternic cu eliminare masivă de acid uric, colesterol și alte toxine ; depurativ; antiinflamator 
articular și cutanat; coleretic ; tonic capilar.
o Principii active: Esteri, cumarine, taninuri catehice, saponine, ulei volatil, caroten, vitamine (C, E, PP), substanţe 
flavonoide, minerale și altele.
    o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă   
    clocotită se adaugă  1-2 linguriţe de plantă marunţită, se lasă 10-15  
    minute acoperită.  Se administrează 3 căni cu infuzie pe zi, cu 30 de   
    minute înainte de mese. Extern – infuzie mai concentrată (2-3 linguri   
    la cană) pentru băi locale.
Mod de preparare plicuri: 

mesteacăn  Betula Verrucosa

o Ingrediente produs: 
Frunzele (Folium Betulae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse. Sarcină, alăptare, copii mici, alergie la mesteacăn.

o Ingrediente produs: 
Mugurii (Turiones Pini)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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o Descriere produs: Mustarul alb se remarcă prin seminţe rotunde, de culoare galbenă, dure, din care sunt 
rezultate pastele de muştar. Florile acestui soi de muştar produc păstai păroase care au o lungime între 2,5-5 
centimetri, fiecare conţinând câte şase seminţe. Având proprietatea de a-şi păstra gustul chiar și după amestecarea 
cu apă, muștarul alb este cel mai des întâlnit în alimentaţie.
o Recomandări majore: În constipaţii cronice, anorexie, dispepsii, insuficienţă pancreatică / Alte 
recomandări: Intern –  laxativă prin acţiunea mecanică asupra tractului digestiv și iritarea locală produsă în stomac - 
stimulează creșterea secreţiilor gastrice și are acţiune antiseptică.
o Acţiune: Este un bun laxativ, scade colesterolul, stimulează buna funcţionare a circulaţiei sângelui şi creste 
tensiunea arterială, esteun bun antiinflamator şi stimulează pofta de mâncare.
o Principii active: Mucilagii, substanţe minerale ( potasiu, magneziu, proteine şi calciu ), proteine, uleiuri, un 
glucozid (sinigrină) şi un ferment (mirozină).
o Mod de preparare: Boabe întregi (o linguriţă până la o lingură) cu puţină apă sau lapte, în cure de max. 7 - 8 zile,   
    cu pauză de 7 - 10 zile.

Muștar Sinapis Alba

o Descriere produs: Este o plantã ierboasã, aromatã, mai este cunoscut şi sub numele de romaniţã. Se deosebeşte 
de alte specii asemãnãtoare prin mirosul aromat al florilor, prin diametrul de 0,5-0,8 cm al inflorescenţelor şi prin 
mijlocul curbat al florilor, de culoareverde-gãlbui, înconjurat de petale albe. De la muşeţel se recolteazã florile, în 
lunile mai şi iunie.
o Recomandări majore: Gastrite hiperacide, ulcer gastric, colite, enterite, balonări / Alte recomandări: Intern – 
diaree, afecţiuni hepatice, cataruri bronhice, stări gripale, dismenoree, astm bronsic. Extern – răni cu puroi, eczeme 
zemuide, hemoroizi, fisuri anale, ulceraţii, leucoree, conjunctivită, abcese dentare, stomatite, laringite, amigdalite, 
afte.
o Acţiune: Antispasmolitice, antiinflamatoare, anxiolitice, analgezice, antialergice, anestezice locale, antiseptice, 
emoliente şi cicatrizante.
o Principii active: Minerale (calciu, fosfor, zinc, siliciu, fier, mangan, cupru),vitamine esenţiale (B1 şi C), glucide, acizi 
organici şi ulei eteric – compus chimic deosebit de eficient în problemele pielii.
o Mod de preparare vrac: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă   
   mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită.  Se beau 1-3 căni de infuzie, zilnic, înainte   
   de masă. Extern – gargară, cataplasme cu infuzie obţinută din 3 linguri de flori la   
           200 ml apă clocotită.
           Mod de preparare plicuri: Infuzie / 1-2 plicuri la o   
           cană de apă (250 ml) 

Mușețel  Matricaria Chamomilla

o Ingrediente produs: 
Florile - în fapt inflorescenţe (Flores Chamomillae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii 
sau efecte adverse.

o Ingrediente produs: 
Seminţe (Semen Sinapis Albae) 
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Muştarul trebuie luat cu precauţie deoarece depăşind o anumită doză 
produce inflamaţii ale tractului gastrointestinal, diaree şi afecţiuni ale 
rinichilor.
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o Descriere produs: Este o plantă ierboasă, anuală (uneori bi-anuală), cu tulpina roșiatică acoperită cu peri fini, 
înaltă de 30-40 cm. Florile sunt roz-violacee, așezate câte două la vârful pedunculelor.
o Recomandări majore:  Tuberculoză, sterilitate, tulburări de dinamică sexuală la ambele sexe, spermatogeneză și 
motilitate a spermatozoizilor, leucoree, cistită hemoragică, enterită hemoragică, ulcer gastro-duodenal hemoragic, 
metroragii, hemoragii uterine de diverse etiologii, epistaxis, tumori benigne cu diverse localizări, cancer uterin, 
pulmonar, intestinal, mamar, hipertensiune arterială, diabet, obezitate, boli psihice produse sub acţiunea stresului.
o Acţiune: Este reglator hormonal al aparatului genital, stimulator și reglator al activităţii gonadelor, îmbunătăţește 
activitatea sexuală, crește apetitul sexual și performanţele sexuale, hemostatic, antihemoragic, emenagog 
(declanșează ciclul menstrual), antiseptic, depurativ, favorizează procesele de eliminare a toxinelor, hipoglicemiant, 
reglează metabolismul (diabet, obezitate), acţiune adaptogenă, sporește rezistenţa la stres, asigură adaptarea 
organismului la schimbări, imunomodulator, stimulează mecanismele proprii de autoapărare.
o Principii active: Uleiuri volatile, taninuri, rezine, geranina, acid elagic, fitohormoni, un oligoelement - germaniul   
                   (cu rol de stimulare a oxigenarii celulare). 
                o Mod de preparare: două linguri de frunze și flori uscate mărunţite se pun  
                     cu o cană (250 ml) de apă la înmuiat, de seara până dimineaţa, când se   
                     filtrează licoarea rezultată, iar planta rămasă se opărește cu încă o cană de   
                     apă. Se lasă să se răcească timp de o jumătate de oră la temperatura camerei,   
                     apoi se filtrează. La sfârșit, se combină maceratul cu infuzia răcită. Se beau 3-4  
                     căni pe zi, pe stomacul gol. Infuzia combinată se bea înghiţitură cu înghiţitură  
                     (unii terapeuţi recomandă să se bea cu lingura).

năpraznic Geranium Robertianum

o Descriere produs: Este o plantă robustă cu tulpină groasă şi frunze lobate, pufoase. Ea creşte în stare sălbatică, 
adesea pe terenurile virane. Florile ei aspectuoase, mov, sunt străbătute de vene stacojii. Fructul nalbei este un cerc 
de nuci mici, fiecare conţinând o singură sămânţă.
o Recomandări majore: În afecţiunile aparatului respirator, bronşite, laringite, pentru uşurarea expectoraţiei. 
/ Alte recomandări: Intern – enterite constipaţii, cistite. Extern – dureri de gât, amigdalite, afte; furunculoză; iritaţii 
ale ploapelor și obrazului; cuperoză.
o Acţiune: Antiinflamatorie, decongestivă, emolientă, expectorantă, antidiareică, antialgică, imunomodulatoare.
o Principii active: Mucilagii, glucide, ulei volatil, flavonoide, glucoronat de flavone, flavonoli, saponozide, taninuri, 
uleiuri volatile, antocianozide, derivaţi feolici (acizi cafeic, clorogenic, cumaric), substanţe glucidice, acizi graşi, săruri 
minerale.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă marunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită.  Se beau 3 căni pe zi. Extern – gargară de mai multe ori pe zi cu macerat la rece din 2   
    linguriţe de planta mărunţită, la 1 cană cu apă.

Nalbă mare Althaea O�cinalis

o Ingrediente produs: 
Frunzele (Folium Althaeae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse. Dozele foarte mari de preparate care conţin nalbă au efect 
laxativ cunoscut.

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană (Geranium Robertianum) 
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Nu se depășește doza recomandată deoarece se pot produce intoxicaţii 
grave; nu se administrează la copii și femei gravide.
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OBLIGEANĂ  Acorus Calamus

o Descriere produs: Plantă erbacee erectă, cu miros aromat, tulpini cărnoase în 4 muchii purtând o singură frunză 
îngustă și foarte lungă (50-70 cm), la subsuoara ei cu o singură inflorescenţă cărnoasă cilindrică, ca un știulete 
(spadice). 
o Recomandări majore: Atonie gastrică, anorexie / Alte recomandări: balonări, flatulenţă; colici gastrointesti-
nale; stări de agitaţie, insomnia; afecţiuni urinare, gută. 
o Acţiune: Stimulant al secreţiilor gastrointestinale; carminativ; antispastic gastrointestinal; sedativ și usor 
hypnotic; diuretic cu eliminare de acid uric. 
o Principii active: Ulei volatil (cu azarona), tannin, substanţă amară (acorina), rezine.
o Mod de preparare: Intern – decoct (se fierbe 10 min),  la o cană (250 ml) se adaugă 1-2 linguriţe de plantă 
mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită.  Se beau pe stomacul gol câte 2 căni pe zi, cu 30 de min. înainte de mese.

nuc Juglans Regia

o Descriere produs: Cunoscut arbore fructifer, foarte viguros, cu frunze imparipenate, flori unisexuate, cele mascule 
în amenţi negricioși, cele femeiești în vârful ramurilor. 
o Recomandări majore: Atonie gastrică, anorexie / Alte recomandări: balonări, flatulenţă; colici gastrointestinale; 
stări de agitaţie, insomnia; afecţiuni urinare, gută. 
o Acţiune: Frunzele de nuc au proprietãţi antiinflamatoare, antiseptice, astringente, antidiabetice şi tonice-amare şi 
are efecte hipotensive, antisudorifice şi cicatrizante.
o Principii active: Taninuri, derivaţi de naftochinone (juglona şi hidrojuglonele), flavone, acid cafeic şi cumaric, 
vitamina C, clorofilă şi substanţe minerale.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, se 
lasă 10-15 min acoperită, se beau 1-2 căni pe zi. Extern – infuzie mai concentrată (2-3 linguri la cană) pentru 
cataplasme sau băi locale.

o Ingrediente produs: 
Frunzele  (Folium Juglandis)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii 
sau efecte adverse.

o Ingrediente produs: 
Rizomii (Rhizoma Calami)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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păducel cu flori Cartaegus Monogyna

o Descriere produs: Arbust ghimpos (mai rar arbore), cu flori albe pe tipul 5 în buchete comune cu frunzele mici și 
lobate.
o Recomandări majore: Tulburări cardiace cu substrat nervos; dereglări de ritm cardiac, palpitaţii; ischemii / Alte 
recomandări: Intern – hipertensiune, angină pectorală, aterosleroză; insomniile cardiacilor; tulburări de menopauză. 
Extern –  inflamaţii bucofaringiene.
o Acţiune: Sedativ cardiac și nervos; antispasmodic; vazodilatator, îndeosebi la nivel coronarian; hipotensor; tonic 
cardiac și bradicardizant (rărire a contracţiilor inimii); ușor astringent
o Principii active: Flavone, colina, acetilcolina, trimetilamina, acizii cafeic, crategolic, ursolic, tanin, ulei volatil, iar în 
fructe și vitaminele C și din complexul B.
o Mod de preparare vrac: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită, se bea o cană în cursul zilei și o cană seara înainte de culcare. Extern – gargară cu infuzie. 
Mod de preparare plicuri: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml)

Os iepure Ononis Spinosa

o Descriere produs: Plantă erbacee perenă, cu tulpina mult ramificată, ramuri terminate cu spin, frunze trifoliate, 
flori papilionate, roz, cu dungi mai închise, dispuse spre vârful tulpinii. 
o Recomandări majore: Afecţiuni ale aparatului urinar, calmând și durerile în litiaze și cistite / Alte 
recomandări: Intern – edeme cardiorenale, hidropiziel; reumatism; dermatoze; stări de nervozitate, insomnia; 
constipaţii ușoare; bronșită, laringită (în faza de cocţiune). Extern – angină. 
o Acţiune: Diuretic puternic; deputativ; sedativ și usor hipnotic; usor laxativ; expectorant. 
o Principii active: Glicozide flavonice (ononina, onospina), saponozide triterpenice, ulei volatil, tanin.
o Mod de preparare: Intern – decoct (se fierbe 5-10 min);  la o cană (250 ml) se adaugă 1- 1/2 linguriţe de plantă 
mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită.  Se beau 2-3 căni pe zi. Extern – gargară cu decoct mai concentrat. 

o Ingrediente produs: 
Radacinile (Radix Ononidis)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Buchetele de frunze cu flori (Folia Crataegi cum 
floribus)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii 
sau efecte adverse.
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o Descriere produs: Face parte din familia Asteraceae, fiind o plantă erbacee, perenă, cu o tulpină cilindrică, goală în 
interior, fără noduri, terminată cu o inflorescenţă. Frunzele sunt lanceolate, cu marginea inegal scobită, iar florile mari şi 
galbene se închid seara şi se deschid dimineaţa.
o Recomandări majore: Diskinezie, colecistită, insuficienţă hepatică, crize hepatice, dureroase, icter cataral, 
constipaţii datorate unor afecţiuni hepatice / Alte recomandări: Intern –  afecţiunii circulatorii; anorexiedispepsii; 
ateroscleroză; afecţiuni renale; gută, reumatism; eczemă, alte afecţiuni cutanate; obezitate (în asociere cu specii 
laxative, diuretice, sudorifice); diabet. Cosmetic – curăţă tenul, îndepărtează petele și pistruii. 
o Acţiune: Coleretic-colagog; normalizează circulaţia sanguină; stimulează secreţiile salivare, gastrointestinale, 
hepatice; diuretic; depurativ cu eliminare masivă de colesterol; adjuvant al reechilibrării glandulare.
o Principii active: Inulina, rezine tanin, mucilagii, substanţă amară (taraxacina),fitoncide, fitosteroli, colina, acid cafeic, 
alcoli triterpenici specifici.
o Mod de preparare vrac: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, se 
lasă 10-15 min acoperită; se beau 2 – 3 căni pe zi cu 30 minute înainte de masă; Macerat la rece – se prepară dintr-o lingură cu  
                    plantă adăugată la 250 ml de apă, se menţine timp de 6-8 ore la temperatura camerei, apoi se  
                    strecoară şi se bea pe stomacul gol. Se administrează 2-3 căni cu macerat pe zi, cu 30 min.   
                    înainte de mese. Extern - se  aplică cataplasme cu frunze zdrobite. Decoct - 1-2 plicuri la o   
     cană de apă; se bea cu o jumătate de oră înainte de mese.
     Mod de preparare plicuri: Decoct / 1-2 plicuri la o cană de   
     apă; se bea cu o jumătate de oră înainte de mese

păpădie Taraxacum O�cinale

Păducel fructe Cartaegus Monogyna

o Descriere produs: Arbust ghimpos (mai rar arbore), cu flori albe pe tipul 5 în buchete comune cu frunzele mici și 
lobate.
o Recomandări majore: Tulburări cardiace cu substrat nervos; dereglări de ritm cardiac, palpitaţii; ischemii / 
Alte recomandări: Intern – hipertensiune, angină pectorală, aterosleroză; insomniile cardiacilor; tulburări de 
menopauză. Extern –  inflamaţii bucofaringiene.
o Acţiune: Sedativ cardiac și nervos; antispasmodic; vazodilatator, îndeosebi la nivel coronarian; hipotensor; tonic 
cardiac și bradicardizant (rărire a contracţiilor inimii); ușor astringent
o Principii active: Flavone, colina, acetilcolina, trimetilamina, acizii cafeic, crategolic, ursolic, tanin, ulei volatil, iar în 
fructe și vitaminele C și din complexul B.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită, se bea o cană în cursul zilei și o cană seara înainte de culcare. Extern – gargară cu 
infuzie. 

o Ingrediente produs: 
Fructele (Fructus Carataegi)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs:  
Frunzele  (Folium Taraxaci)

o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)

o Contraindicaţii:
Nu se folosește pentru a îmbunătăţi secreţia biliară fără 
recomandarea unui medic, pentru că problema poate fi de fapt 
un blocaj sever al căilor biliare, afecţiune pentru care păpădia este 
contraindicată.
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o Descriere produs: Această plantă medicinală crește în zonele de munte la altitudini de peste 600-800m, în zonele 
umbroase. Frunzele sunt liniare, mici şi dispuse de jur împrejurul tulpinii pe 5-8 rânduri.
o Recomandări majore: Fitoterapia cu pedicuţă este indicată în  combaterea dependenţelor (nicotinism, 
alcoolism, consum de medicamente), litiază renală, vezicală, hepatite, ciroză hepatică / Alte recomandări: 
Extern – preparatele cu pedicuţă sunt folosite pentru eczeme, dermatite (dermatita noului - născut), arsuri, răni 
deschise, reumatism, lombosciatică, cârcei la picioare, crampe musculare, paralizii faciale, hiperhidroză (transpiraţia 
excesivă), hemoroizi, alopecie sau escare.
o Acţiune: Pedicuţa are proprietăţi diuretice, purgative,  antitumorale, antireumatismale, combate căderea părului 
şi îi stimulează creşterea şi este eficientă contra transpiraţiei abundente. 
o Principii active: Clamatină, anatină, licopodină, clavatoxină, nicotină, substanţe de natură flavonică, triterpenică, 
minerale, iar sporii conţin: acizi graşi, acizi esterificaţi şi fitosterine.
o Mod de preparare vrac: Intern - infuzie - la o cana (250 ml) apă clocotită se adaugă o linguriţă de plantă mărunţită, se 
lasă 10-15 min acoperită.  Se beau 1-2 căni pe zi pe nemâncate. Extern – Pernă cu pedicuţă (200 g) pe locurile dureroase.   
 Pedicuţa este o plantă care conţine radiu, prin urmare nu se lasă mai mult în apa fiartă, nu se fierbe niciodată ci se toarnă   
                  apă peste plantă. În toate afecţiunile se ia o singură cană de ceai pe zi. În ciroza hepatică se   
                   iau doar două căni pe zi.
                     Mod de preparare plicuri: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de            
                      apă (250 ml); se beau 2 căni / zi pe nemâncate

Pedicuță  Lycopodium Clavatum

o Descriere produs: Pătlagina este o plantă erbacee uşor adaptabilă la diverse condiţii de sol, umiditate, 
temperatură, lumina fiind răspândită din zona de şes, câmpie până în zona alpină. Frunzele se recoltează din iunie 
până în septembrie, preferabil înainte de deschiderea florilor, apoi se ususcă şi se folosesc la prepararea de remedii 
calmante, aplicate de obicei extern. 
o Recomandări majore: Tuse şi bronşite cronice, astm, laringită, faringită / Alte recomandări: Intern – ulcer 
gastric, catar digestiv și urinar, hemoragii;  hipercolesterolemie și ateroscleroză; hipertensiune. Extern – răni (inclusiv 
plăgi deschise), ulceraţii, abcese, hemoroizi, furuncule.
o Acţiune: Are efect expectorant, emolient, antiinflamator, astringent, diuretic, antimicrobian, fluidizează secreţiile 
bronșice.
o Principii active: Conţin un iridoid, numit aucubină, şi flavonoide, precum şi mucilagii, uleiuri volatile şi substanţe 
antibiotice, fitoncide, fitochinona, carotenoizi, minerale.
o Mod de preparare vrac: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă 
mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită.  Se beau 2 căni pe zi. Extern – cataplasme; spălături, băi locale cu decoct (se   
   fierbe  5-10 min; 3-5  linguri la cană).
   Mod de preparare plicuri: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană cu apă (250 ml); se   
           beau 2 căni pe zi.

pătlagină  Plantago Lanceolata

o Ingrediente produs: 
Frunzele (Folium Plantaginis)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii 
sau efecte adverse.

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană a plantei şi sporii (Lycopodium Clavatum)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Se administrează cu prudenţă în caz de diaree cronică, enterocolită 
sau colită de fermentaţie, pentru a nu produce iritaţii cu spasme 
intestinale. Nu se administrează în perioada sarcinii şi alăptării.
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PIR Agropyron Repens Gramineae

o Descriere produs: Graminee perenă, înaltă de 0,2-1m cu spicul din spiculeţe comprimate lateral, dispuse în niște 
scobituri pe axul spicului, rizomul stolonifer lung de câţiva metri, ramificat cu noduri la cca. 5 cm învelite în 
frunzuliţe membroase mici.
o Recomandări majore:  Afecţiuni renale inclusiv colică renală; cistite / Alte recomandări: Răceli, adjuvant în 
TBC pulmonar; reumatism, diskinezii biliare, insuficienţă pancreatică, catarurii respiratorii.
o Acţiune: Diuretic și usor sedativ renal, sudorific și febrifug; coleretic; remineralizant; antireumatismal; dizolvă 
calculi biliari; excită secreţia pancreatică; expectorant.
o Principii active: Inulina, mucilagii, urme de ulei volatil, săruri de potasiu și siliciu, vitaminele A și B .
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită.  Se beau 2-3 căni pe zi, sau decoct (se fierbe 5-10 min.; 1-2  linguriţe la cană) .

pelin   Artemisia Absinthum

o Descriere produs: Este o plantă erbacee perenă, robustă, înaltă de 0,5 – 1,2 m, alb-cenușie datorită perilor deși  și 
mătăsoși, cu frunze bi sau tripenat sectate, lanceolate, flori galbene în numeroase antodii globuloase, așezate în 
racem la vârful tulpinilor. 
o Recomandări majore: Gastrite hipoacide, anorexie (inclusiv în anemie, convalescenţă), atonie digestivă / Alte 
recomandări: Intern – dispepsii cu constipaţie, colici digestive, aerofagie; stări de vomă; edeme renale, gută, 
hidropizie, dismenoree, oxiurază (inclusiv în uz extern). Extern - Plăgi purulente.
o Acţiune: Tonic amar, dezinfectant și antiinflamator digestiv; antivomitiv; antihelmintic; diuretic cu eliminare de 
uraţi; emenagog; ușor laxativ.
o Principii active: Ulei volatil bogat în azulene, substanţe amare (absintina, anabsintina), tanin, acizi organici.
o Mod de preparare vrac: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1/2 linguriţe de plantă 
mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită, se bea 1/4 cană înainte de masă, planta macinată (2 - 3 g în amestec cu 
miere), luată dimineaţa pe stomacul gol, ca vermifug. Extern - băi de șezut, clisme, spălături, cu infuzie concentrată.
Mod de preparare plicuri:  Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml); se beau 2 căni / zi (cura să nu   
   depășească 3 zile consecutiv)

o Ingrediente produs: 
Partea aeriana (Herba Absinthii) 
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Curele mai lungi de 7-8 zile produc tulburări nervoase și 
digestive; afecţiuni nervoase, infecţii intestinale acute, 
gravide, lehuze.

o Ingrediente produs: 
Rizomii  (Rhizoma Graminis)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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podbal  Tussilago Farfara

o Descriere produs: Specie erbacee cu aspect diferit după sezon: primăvara, timpuriu, are tulpini florifere, frunze 
mici solziforme,  iar mai târziu, frunze mari, pornind direct din rizom, moi, aproape rotunde, cu peri lanoși pe faţa 
inferioară, de culoare verde-deschis pe faţa superioară și albă pe cea inferioară, fără miros, cu gust slab amărui, 
mucilaginos.
o Recomandări majore: În afecţiunile aparatului respirator, cum ar fi emfizemul pulmonar, bronşita cronicã, 
astmul bronşic, silicoza / Alte recomandări: Intern – afecţiuni urinare;  în bolile hepato-biliare, dispepsii ușoare; 
anorexie. Extern – plãgi şi ulceraţii ale pielii.
o Acţiune: Emoliente, tonice, antispastice, secretolitice şi antiinflamatoare.
o Principii active: Conţin mucilagii, tanini, substanţe amare (tusilaginã), acizi graşi, carotenoizi, inulinã, fitosteroli, 
flavone, substanţe triterpenice şi sãruri minerale.
o Mod de preparare:     Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă 
mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită.  Se beau 2-3 căni pe zi. Extern – spălături locale cu decoct (se fierbe 5-10 min; 
     3-5 linguri la cană).

Plop negru   Populus Nigra

o Descriere produs: Arbore înalt 30 – 35m, putând ajunge în diametru 2m, cu frunze triunghiulare și muguri 
ascuţiţi la vârf, lucioși, au o nuanţă de brun - gălbui, sunt vâscoși, lipicioși și au interiorul rășinos, miros plăcut, 
aromat, caracteristic, cu gust amărui.
o Recomandări majore: Stări inflamatorii ale căilor respiratorii (bronșite, traheite, laringite, tuse) și urinare 
(cistite, pielite); litiază urică; febră musculară; hemoroizi / Alte recomandări: Intern – anorexie. Extern - 
degerături.
o Acţiune: Antiseptic al căilor urinare și respiratorii; diuretic cu eliminare de acid uric; sedativ al durerilor reumatis-
male; expectorant; astringent; cicatrizant.
o Principii active: Conţine microelemente esenţiale: fier, cupru, zinc, mangan, iod, cobalt, molibden. Glicozizi 
fenolici (salicina, populina) ulei volatil, tanin, saponozide.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1 linguriţă de muguri, se lasă 
10-15 min acoperită, se beau 2 – 3 căni pe zi . Extern -  infuzie din 2 linguri muguri la 500 ml apă, pentru comprese,   
    gargară, spălături vaginale, băi locale, cataplasme.

o Ingrediente produs: 
Mugurii (Gemmae Populi)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Frunzele (Folium Farfarae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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pufuliță cu flori mici    Epilobium Parvi�orum

o Descriere produs: Face parte din familia Onagraceae, fiind o plantă erbacee, perenă, cu frunze ovat-lanceolate şi 
flori roşii-purpurii. Originară din Europa, Asia şi Africa, creşte în locuri umede, mlăştinoase, crânguri, zăvoaie, pe lângă 
izvoare, pârâuri, lacuri sau râuri.
o Recomandări majore: Prostatite, hipertrofie benignă de prostată, adenom de prostată, boli renale şi ale 
căilor urinare, tulburări de micţiune / Alte recomandări: Intern – hepatită, congestie hepatică, hepatită cronică 
evolutivă, ciroză hepatică. 
o Acţiune: Antiinflamator, antitumoral (acţionează în special asupra vezicii urinare şi prostatei), decongestiv, 
coleretic, colagog, astringent, hemostatic, dezinfectant, diuretic, depurativ, regenerant tisular mai ales la nivelul 
prostatei şi rinichilor.
o Principii active: Polifenoli, acid cafeic, camferol, bioxid de siliciu, saponine, flavonozide, acid ascorbic, steroli, acid 
cinamic, ulei volatil.
o Mod de preparare vrac: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă   
mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită, se beau 2 – 3 căni pe zi cu 30 minute înainte de masă.
   Mod de preparare plicuri: Infuzie - o lingură de plantă la o cană cu apă; se   
   beau 2 căni/zi, pe stomacul gol, una dimineaţa, alta seara înainte de cină.

Prostată Detoxi�ant Intestinal

oDescriere produs: Supliment alimentar util în hiperplazia benignă de prostată (HBP, adenom de prostată)
o Recomandări: Digestiv, antiinflamator, dezinfectant, diuretic, declorurant, antiseptic
o Mod de preparare: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană de apă (250 ml); se beau 3 căni pe zi, cu 30-60 minute
înainte de mesele principale

o Ingrediente produs: 
Părţi aeriene de Ghimpe (Xanthium spinosum), părţi aeriene de 
Pufuliţă cu flori mici (Epilobium parviflorum), părţi aeriene de 
Urzică moartă (Lamium album), flori de Gălbenele (Calendula 
officinalis), părţi aeriene de Coada calului (Equisetum arvense),
muguri de pin (Pinus sylvestris).
o Mod de ambalare: 
Cutie plicuri (20 x 1,5g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană (Herba Epilobium Parviflorum) 
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii 
sau efecte adverse.
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Renomar Ceai renal

o Descriere produs: Ceaiul din mătase de porumb are proprietăţi diuretice, antiinflamatorii și calmante. Ajută 
la eliminarea kilogramelor în plus și ameliorează simptomele premenstruale. Mătasea de porumb mai poate 
fi folosită și împotriva pietrelor la rinichi, afecţiunilor prostatei și în numeroase probleme urinare.
Printre cele mai utilizate şi eficiente diuretice vegetale, codiţele de cireşe determină efecte rapide, mai ales 
asupra aparatului renal şi urinar.
o Recomandări: Diuretic de bază al aparatului renal.
o Mod de preparare: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană cu apă (250 ml)

rachitan Lythrum Salicaria

o Descriere produs: Este o plantă erbacee robustă, înaltă până la 2m, neramificată, frunzele sunt alungit-eliptice, 
cele inferioare dispuse câte trei într-un verticil, iar cele superioare sunt opuse sau alterne iar florile roşii-violacee 
alcătuiesc inflorescenţe dese la extremitatea tulpinii.
o Recomandări majore: Diaree bacilare, dizenterie / Alte recomandări: Intern - hemoragii. Extern – ulcere 
varicoase, hemoroizi, leucoree.
o Acţiune: Antidiareic puternic, complet neiritant, antiseptic al tractului digestiv, antihemoragic, cicatrizant și 
antiseptic general.
o Principii active: Galo-taninuri (5-10%), salicarină, hidroxid feric, substanţe de natură flavonoidică, heterozide, 
orientină, pigmenţi antocianici-diglicozide ale malvidolului şi galactozide ale cianidolului, colină, glucoză, amidon, 
un fitoncid cu activitate antibiotică, substanţe antibiotice, pectine, carotenoizi, substanţe minerale şi urme de ulei 
volatil.
o Mod de preparare:  Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă   
    mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită.  Se beau 2-3 căni pe zi.   
    Extern – băi cicatrizante și spălături vaginale cu infuzie sau decoct (se  
    fierbe 5-10 min; 3-5 linguri la cană) .

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană (Herba Salicariae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Mătase de porumb și cozi de cireșe
o Mod de ambalare: 
Cutie plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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o Descriere produs: Este o plantă erbacee perenă, bogat ramificată de la bază, cu tulpini cu peri lungi și rari și 
frunze verzi - albăstrui, mari, alterne, imparipenate, flori galbene pe tip 4 , câte 3 - 8 în umbrele , fructe capsule 
alungite. Planta lasă la rupere un latex galben - portocaliu. 
o Recomandări majore: Hepatite cronice, colici hepato-biliare, colecistite, diskinezie biliară / Alte 
recomandări: Intern – tuse spastică.  Extern – negi; răni; tuberculoza pielii.
o Acţiune: Stimulent al funcţiei hepatice, calmant al colicilor hepato-biliare; coleretic-colagog; sedativ și narcotic al 
centrilor nervoși superiori; antitumoral (prin acţiune mitoclazică); dezinfectant și cicatrizant.
o Principii active: Alcaloizi (chelidonina, sanguinarina, protopina, sparteina), ulei volatil, flavonoide, saponozide.
o Mod de preparare vrac: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1/2 linguriţe de plantă 
mărunţită, se lasă 10-15 min. acoperită, se bea în cursul unei zile. Extern – aplicaţii cu latex pe negi; cataplasme cu 
infuzie.
Mod de preparare plicuri:  Infuzie / 1-2 plicuri la o cană cu apă (250 ml); se bea în cursul zilei

rostopascĂ Chelidonium Majus

o Descriere produs: Specie erbacee din culturi și flora spontană, perenă, tufos ramificată, înaltă de 30-80 cm cu 
miros aromatic de lămâie, tulpina în patru muchii, florile grupate inverticile la toate nodurile. Frunze uscate de formă 
ovală de culoare verde - închis pe faţa superioară.
o Recomandări majore: Colici gastrice și intestinale; colite de fermentaţie / Alte recomandări: Intern – stări de 
vomă (mai ales la gravide); diaree, dispepsii, atonie gastrică; diskinezie biliară, colecistopatii, anxietate. Extern – răni.
o Acţiune: Carminativ; antispastic; antivomitiv; antidiareic; coleretic-colagog; stomahic; sedativ nervos; cicatrizant 
și antiseptic.
o Principii active: Ulei volatil (cu citral, geraniol, linalol), tanin, acid cafeic, principiu amar.
o Mod de preparare vrac: Inter - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă 
mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită, se beau 2-3 căni pe zi. Extern – comprese cu infuzie în concentraţie dublă.
Mod de preparare plicuri: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană cu apă (250 ml); se beau 2-3 căni pe zi

roiniță  Melissa O�cinalis

o Ingrediente produs: 
Frunzele (Folium Melissae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii 
sau efecte adverse.

o Ingrediente produs: 
Partea aeriana  (Herba Chelidonii)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Prin supradozare planta devine toxică.
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o Descriere produs: Arbore cu lujeri spinoși, coroană mare, luminoasă, rară, frunze imparipenat compuse, flori 
papilionate în inflorescenţe de tip racem, pendente.
o Recomandări majore: Gastrite hiperacide (cu senzatii de arsuri), ulcer gastric / Alte recomandări: Tuse 
obișnuită, convulsivă și astmatică; insomnii, migrene.
o Acţiune: Calmează senzaţiile de pirozis (arsuri), diminuează hiperaciditatea gastrică; antispasmodic al tractului 
respirator; ușor sedativ.
o Principii active: Flavonoide (robinina, acaciina); ulei volatil.
o Mod de preparare: Infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţă de plantă mărunţită, se lasă 
10-15 min acoperită; Se beau 2-3 cani pe zi. 

salcâm Acaciae Flores

o Descriere produs: Face parte din familia Lamiaceae, fiind un subarbust peren, plăcut mirositor, de origine 
mediteraneeană, unde creşte spontan. Denumirea ştiinţifică Rosmarinus este considerată a fi derivată din latina 
veche, unde se numea ''roua mării'' datorită culorii albastru pal a florilor şi datorită faptului că, rozmarinul creşte de 
multe ori în apropierea mării.
o Recomandări majore: Stimulent al circulaţiei cerebrale şi periferice, îmbunătăţeşte memoria, creşte 
capacitatea de concentrare, creşte tonusul psihic, adaptogen (antistres) / Alte recomandări: Intern – afecţiuni 
hepatobiliare, indigestie, colici abdominale, hipercolesterolemie, ateroscleroză, hipertensiune arterială, gută, 
reumatism. Extern – Se utilizează ca adjuvant în: reumatism, artroze, dureri musculare, sciatică, nevralgii. 
o Acţiune: Tonic digestiv, coleretic şi colagog, hipocolesterolemiant, antispastic, diuretic, antireumatic, 
antihipertensiv, antiseptic respirator şi intestinal, antioxidant, antitumoral.
o Principii active: Uleiuri volatile (predomină camfen, borneol), acid rozmarinic, flavone, triterpene, saponine, 
taninuri, vitamina C.  
    o Mod de preparare vrac: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă   
    clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, se lasă 10-15   
    min. acoperită.  Se beau 2-3 căni pe zi. Extern – decoct (se fierbe   
     5-10 min; 3-5 linguri la cană) pentru loţionări capilare (1-2 ori pe   
    săptămână), spălături locale, comprese.

rozmarin   Rosmarinus O�cinalus

o Ingrediente produs: 
Frunzele (Folium Rosmarinus officinalis)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Sarcină, alăptare, copii mici, alergie la rozmarin.

o Ingrediente produs: 
Florile (Flores Acaciae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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salvie Salvia O�cinalis

o Descriere produs: Salvia este un subarbust de cultură, bogat ramificat, înalt de 30-80 cm, cu tulpina și frunzele 
acoperite dens de peri de culoare cenușiu - argintie , frunze opuse, ovate, flori albastre violacee, evident bilabiate, cu 
2 stamine ieșite în afară, cu conectiv în formă de pârghie în inflorescenţe spiciforme.      
o Recomandări majore: Intern – diabet, diskinezie biliară. Extern – afte, stomatite, gingivite, abcese dentare 
Alte recomandări: Intern – dispepsii, gastrite hipoacide, stomacuri atone; colici; astenii, mai ales cele care succed 
unor afecţiuni de durată, epuizante; sudoraţie nocturnă exagerată (îndeosebi în TBC); afecţiuni circulatorii; tonifierea 
uterului după naștere. Extern – răni cu puroi; transpiraţia fetidă a picioarelor.
o Acţiune: Stomahic, carminativ și antispastic; coleretic-colagog; tonic nervin; sedativ al durerilor; uterotonic; 
stimulant al circulaţiei sanguine; antidiabetic energic; cicatrizant și antiseptic; antisudorific
o Principii active: Ulei volatil (cu tuiona, pinene, borneol, cineol), tanin, principii amare, substanţe estrogene, acizi 
organici.
o Mod de preparare vrac: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă 
mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită, se bea câte o cană după fiecare masă; contra sudoraţiei nocturne o cană   
   înainte de culcare. Extern – gargarisme, comprese, loţionări, băi locale cu infuzie.
   Mod de preparare plicuri: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană cu apă (250 ml); se   
            beau 3 căni pe zi, între mese.

salcie Salix Alba

o Descriere produs: Arbore înalt până la 20 m, cu coroana neregulată, frunze lanceolate, flori unisexuate grupate în 
amenţi (mâţisori) caracteristici.
o Recomandări majore: Reumatism (atât în uz intern cât și extern) / Alte recomandări: Intern – diaree; 
hemoragii; stări febrile; nevralgii gutoase; răceli; stări depresive, insomnii. Extern - răni; ulceraţii; hemoroizi; 
stomatite și faringite.
o Acţiune: Antireumatismal; analgezic; febrifug; astringent (antidiareic și hemostatic); ușor sedativ nervos; 
cicatrizant.
o Principii active: Glicozizi fenolici (salicilina, populina), tanin, flavonozide.
o Mod de preparare: Intern - decoct (se fierbe 5-10 min);1-2 linguriţe la cană (250 ml), 1-2 căni pe zi. Extern - 
decoct concentrat (2-3 linguri la cană) cu care se fac gargarisme, băi locale și loţionări.

o Ingrediente produs: 
Coaja (Cortex Salicis)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Frunzele (Folium Salviae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii 
sau efecte adverse; este contraindicat femeilor care 
alăptează. 
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scai vânăt Eryngium Planum

o Descriere produs: Plantă erbacee, perenă, de culoare cenuşie-verde şi care devine albastră spre maturitate. 
Tulpina este ramificată dând plantei un aspect globulos. Frunzele de la bază sunt cordiforme, nedivizate şi peţiolate. 
Cele mijlocii sunt tot nedivizate dar sesile, iar cele superioare sunt serat-dinţate şi prevăzute cu spini. Florile albastre 
sunt unite în inflorescenţe capituliforme, globuloase. Planta se găseşte prin fâneţe şi păşuni umede. 
o Recomandări majore: Tuse de diferite etiologii, inclusiv tuse convulsive, bronșită, astm / Alte recomandări: 
afecţiuni urinare.
o Acţiune: Emolient și expectorant extrem de activ, antitusiv și antispastic; diuretic. 
o Principii active: Saponozide triterpinice (saniculasaponozida).
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită, se beau 2-3 căni cu ceai pe zi, înainte de masă. 

sânziene Galium Verum

o Descriere produs: Fac parte din familia Rubiaceae, fiind o plantă cu flori galbene, mici şi dese ca o ploaie de stele, 
cu un parfum dulce şi un gust contrastant – puternic amar. Este întâlnită la marginea pădurilor, a drumurilor, pe 
câmpii, în fâneţe şi tufişuri. 
o Recomandări majore: Intern: reglator al activităţii tiroidei, cistită, litiază renală, edeme, reumatism, gută, 
insomnii. Extern -  afecţiuni ale pielii, eczeme, psoriazis, erupţii cutanate / Alte recomandări: hidropizie, 
reumatism, tulburări minore ale somnului, impotenţă.
o Acţiune: Sedativ, antispastic, diuretic, depurativ, antiseptic urinar, antireumatic, laxativ, afrodisiac, astringent, 
cicatrizant.
o Principii active: Contine flavone, săruri minerale, enzime, iridoide, acizi organici, taninuri.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită, se beau 2-3 căni cu ceai pe zi. Extern -  infuzie concentrată din 2 linguri cu plantă la 
500ml de apă clocotită, se fac băi locale sau se aplică comprese pe zona afectată.

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană (Herba Galium Verum)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Partea aeriana (Herba Eryngii Plani)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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siluetmar  Ceai combinat

o Descriere produs: SiluetMar este un ceai care ajută la pierderea în greutate. Cura poate dura între 60-90 zile, 
pentru ca organismul să se obișnuiască cu schimbările care au loc. Acest amestec de plante care ajută organismul să 
slăbească are un efect complet: diuretic, laxativ, sudorific, care ajută la accelerarea metabolismului și acţionează 
împotriva cauzelor îmbătrânirii. ceastă cură este recomandată și după mesele copioase de sărbători sau ori de câte 
ori simţim nevoia de o detoxifiere naturală. Este un bun aliat în lupta cu kilogramele alături de un regim alimentar și 
un mod de viaţă sănătos.
o Mod de preparare: Infuzie - la o cană (250ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de SiluetMar și se lasă 15 
minute după care servește neîndulcit; se beau 2 căni pe zi, înainte de mesele principale.

schinduf Trigonellae Semen

o Descriere produs: Schinduful este o plantã ierboasã din familia leguminoaselor, originarã din Asia. Este cultivatã 
pe scarã largã în sudul Europei, nordul Africii şi sporadic pe la noi. Tulpina creşte înaltã de cca o jumãtate de metru şi 
prezintã frunze grupate câte trei, iar florile sunt alb-gãlbui.
o Recomandări majore: Adjuvant în stimularea metabolismului glucidic, protidic și lipidic, în metabolismul 
sistemului nervos central, în diabet zaharat, în reglarea HDL (colesterolului bun) – LDL (colesterol rãu) și 
scăderea colesterolului general / Alte recomandări: Intern –  astenie fizică și psihică, nevroze, dispepsii digestive, 
în covalescenţă, impotenţă sexuală. Extern – flegmoane, furunculoze, panaritiu, gușă tiroidiană.
o Acţiune: Hipocolesterolemiant, hipoglicemiant, antiseptoc, antiinflamator, secretolitic, afrodisiac, antitusiv. 
o Principii active: Colina, trigonelina, lecitina, ulei volatil, taninuri, săruri de fier, magneziu, fosfaţi, sursa de vitamina PP. 
o Mod de preparare: Infuzia se poate prepara din o linguriţã de pulbere de seminţe la o canã cu apã. Dupã strecurare se 
îndulceşte şi se beau 1-3 cãni pezi. Decoctul se preparã din o linguriţã de seminţe mãcinate la o canã cu apã. Mai întâi se ţine 
la macerat 6 ore, dupã care se fierbe 5 minute. Se strecoarã şi se bea îndulcit, pe parcursul unei zile. O altã modalitate de 
preparare este macerarea timp de 24 de ore. Se pun 50 g de seminţe la jumătate de litru de apã. Dupã 24 de ore se pot bea 
1-2 cãni pe zi. Seminţele mãcinate de schinduf se pot folosi şi ca atare, în cantitate de o linguriţã pe zi. La persoanele cu   
            colesterol şi trigliceride crescute, respectiv cu diabet zaharat, se recomandã   
            consumarea a 25 g (5 linguriţe) de seminţe mãcinate, în fiecare zi. 
            Extern - cataplasme din seminţe măcinate, cu puţină apă și oţet de mere, sub forma  
            unei paste care se aplică pe răni purulente, furuncule, abcese, panaritiu, flegmoane. 

o Ingrediente produs: 
Schinduf seminte (Trigonellae semen)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse;este contraindicat gravidelor. 

o Ingrediente produs: 
Floare de soc, ceai verde, frunze de sena, frunze de lotus, păpădie, 
leuștean.
o Mod de ambalare: 
Cutie plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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Sovârv  Origanum Vulgare

o Descriere produs: Plantă erbacee, perenă, erectă, ramificată la partea superioară, înaltă de 50 – 80 cm, cu tulpina 
roșiatică, în patru muchii, frunze opuse, ovate, flori roz-violacee, bilabiate, dispuse terminal, în inflorescenţe bogate.
o Recomandări majore: Stări gripale, laringite, traheite, astm bronșic, tuse convulsivă / Alte recomandări: 
Intern –  gastrite hipoacide, boli de stomac, anorexie, enterite, colici renale, litiază renală, sedativ asupra sistemului 
nervos central. Extern – înlăturarea mirosului urât din gură, răni, arsuri.
o Acţiune: Antispastic, sedativ (asupra sistemului nervos central), bronhodilatator, antiseptic, antispastic, stomahic, 
fluidifică secreţiile bronhice, antispastic, tonic-aperitiv, stimulent general, vulnerar, tonic capilar. 
o Principii active: Ulei volatil, timol, carvacrol, tanin, principii amare, antocianide, flavonoide, substanţe minerale.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită, se beau 3 căni pe zi, înainte de mese ca tonic aperitiv, după mese ca stomahic, între 
mese ca expectorant. Extern - decoct din 2 linguriţe plantă la 200 ml apă, se fierbe 5-10 min, se filtrează și se 
folosește pentru gargară, inhalaţii, spălături locale.

soc  Sambucus Nigra

o Descriere produs: arbust inalt de 4 - 5 m cu coroana, tufoasa si rotunjita . Este o specie destul de exigenta fata de 
caldura ; prefera solurile fertile , bogate in humus , afinate .  Florile de culoare crem - galbui ,miros aromat ,gust 
dulceag – mucilaginous apoi iute.
o Recomandări majore: Raceli, stari gripale, bronsite. / Alte recomandări: INT. –  boli renale si vezicale ; 
reumatism; constipatii ; obezitate; stimularea lactatiei in perioada de alaptare.  EXT. –  furuncule si abcese; 
degeraturi; crize gutoase; conjuctivite si ulcioare.
o Acţiune: sudorific si febrifug ; diuretic; usor laxativ; galactogog; emolient si maturativ antiseptic. 
o Principii active: ulei volatil, colina, rutina, sambunigrina, gligozide, mucilagii
o Mod de preparare vrac: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă 
mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită, se beau 3 căni pe zi. Extern - comprese calde pe locul dureros sau băi locale 
cu infuzie concentrată (2 linguri la cană); cataplasme; gargară; spălături bucale.
Mod de preparare plicuri:  Infuzie / 1-2 pliculeţe (250 ml); se beau 3 căni pe zi, între mese

o Ingrediente produs: 
Florile (Flores Sambuci)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii 
sau efecte adverse.

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană (Herba Origani)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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stejar   Cortex Quercus

o Descriere produs: Arbore viguros cu ramuri noduroase întinse orizontal, scoarţă brăzdată adânc, frunze caracteris-
tice penat – sinuate, fructe (ghinde) de asemenea caracteristice.
o Recomandări majore: Diaree, enterite / Alte recomandări: Intern –  hemoragii, scaune cu melenă; antidot în 
otrăviri cu alcaloizi și unele metale. Extern - gingivite sângerânde; hemoroizi, boli de piele; ulceraţii; degerături; 
transpiraţia excesivă a mâinilor și a picioarelor; leucoree.
o Acţiune: Astringent și antiseptic asupra florei microbiene; hemostatic; cicatrizant.
o Principii active: Taninuri substanţe triterpenice, derivaţi flavonoidici.
o Mod de preparare: Intern - decoct (se fierbe 5-10 min) 2 linguriţe la cană (250 ml) care se bea în cursul unei zile. 
Extern - decoct concentrat (2 linguri la cană) cu care se fac gargarisme, băi locale, comprese, spălături vaginale.

splinuță  Solidago Vigaurea

o Descriere produs: Această plantă medicinală se gasește la margini de păduri, în șanţuri cu apă, pe povârnișuri și 
locuri defrișate de pădure. Tulpina, stufoasă, presărată cu lujeri cu flori galben-aurii, ajunge la o înălţime de cca. 80 
centimetri. Florile și frunzele se pot aduna din iulie până în octombrie. 
o Recomandări majore: Litiază renală și vezicală, afecţiuni biliare, metroragii / Alte recomandări: Intern –  
diaree, enterită; artrite, în tratamentul ascitei, reumatismului, gutei, în tratamentul inflamaţiilor intestinale, ca 
expectorant. Extern – răni, ulceraţii din cavitatea bucală, nevralgii dentare.
o Acţiune: Diuretică, saluretică, antiinflamatoare, calculolitică, antiseptică, cicatrizantă, calmantă
o Principii active: Conţine ulei volatil, substanţe amare, saponozide, azulene, taninuri, acid cafeic și clorogenic, 
glicozide fenolice, flavonozide.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min. acoperită; Se beau 1 -2 căni pe zi. Extern - se prepară decoct concentrat din 2 linguri de plantă la o 
cană cu apă, se aplică comprese pe răni și se clătește bine gura, în cazul nevralgiilor dentare și ulceraţiilor.

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană (Herba Solidago)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Coaja   (Cortex Quercus)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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sunătoare Hypericum Perforatum

o Descriere produs: Plantă ierboasă perenă, înaltă până la 1m, având tulpina cilindrică, frunze opuse, ovale, cu 
punctuaţiuni negre și altele transparente, flori galben caracteristic, numeroase dispuse terminal, miros aromat, gust 
amărui astringent. 
o Recomandări majore: Diskinezii biliare, colecistite, alte afecţiuni hepatice / Alte recomandări: Intern –  
gastrite hiperacide, ulcer gastric, colită, diaree, enterite.  Extern – arsuri, răni deschise, purulente, ulceraţii învechite.
o Acţiune: Antispasmodic și tonic cardiac; sedativ nevos, hipnotic; antispastic general; stomahic; antiinflamator.
o Principii active: Cicatrizant; antiseptic; coleretic-colagog; antidiareic.
o Mod de preparare vrac: Intern -  infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă o linguriţă de plantă 
mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită; Se beau 2 -3 căni pe zi. Extern - cataplasme sau băi locale cu infuzie 
concentrată (o lingură la 100 ml apă).
Mod de preparare plicuri: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană cu apă (250 ml)

sulfină  Herba Meliloti

o Descriere produs: Plantă erbacee anuală, înaltă până la 1-1.5m, foarte ramificată, cu frunze trifoliate, flori 
papilionate galbene, în raceme alungite.
o Recomandări majore: Tulburări de circulaţie arterială, limfatică, dar în special venoasă (pentru membrele 
inferioare) / Alte recomandări: Intern –  hiperexcitabilitate, insomnie; bronșite, tuse, (inclusiv în accese prelungite); 
catar gastric și intestinal; colite cu balonări, aerofagie; sechele de hepatită; stări de oboseală a ficatului; afecţiuni 
urinare (inclusiv în stări infecţioase); reumatism, gută; hipertensiune. Extern – conjuctivite, ulcioare, plăgi purulente; 
abcese dentare, gingivite, afte, laringite.
o Acţiune: Sedativ lejer și soporific; antispasmodic; emolient și expectorant; carminativ; stimulant al regenerării 
celulei hepatice; ameliorarea circulaţiei (îndeosebi cea venoasă); diuretic și antiseptic renal; antihipertensiv (prin 
dilatarea vaselor periferice); antiseptic general.
o Principii active: Cumarină, ulei volatil, substanţe amare, tanin, derivaţi flavonici.
o Mod de preparare: Intern-  infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă o linguriţă de plantă mărunţită, se   
    lasă 10-15 min acoperită; se beau 3 căni pe zi, după fiecare masă, iar   
    pentru efectul sedativ o cană înainte de culcare. Extern - comprese   
    calde pe locul dureros sau băi locale cu infuzie concentrată (2 linguri   
    la cană); cataplasme; gargară; spălături bucale.

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană (Herba Meliloti)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană (Herba Hyperici)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii 
sau efecte adverse.
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tătăneasă Symphytum O�cinale

o Descriere produs: Plantă ierboasă perenă, robustă cu peri aspri pe întreaga suprafaţă, tulpina cu muchii aripate 
frunze opuse, mari, alungite, flori roșii-violacee.
o Recomandări majore: Gastrite hiperacide; ulcere gastrice și duodenale / Alte recomandări: Intern – Bronșite 
și alte cataruri respiratorii; diaree benignă, enterite; hemoptizii, hemoragii interne; Extern - ulcer varicos; fisuri anale 
și ale sânilor; arsuri; inflamaţii articulare; retragerea proceselor inflamatorii.
o Acţiune: Cicatrizant; antiinflamator;  expectorant; antidiareic; antihemoragic.
o Principii active: Alantoina, mucilagii, tanin, glicozide, colina, ulei volatil.
o Mod de preparare: Intern - decoct (se fierbe 5-10 min) din 1-2 lingurite la cană (250ml),  2-3 căni pe zi, între mese. 
Extern - Spălături locale, cataplasme cu macerat la rece sau decoct concentrat (4-5 linguriţe la cană). Intră în formula 
ceaiurilor gastric calmant și gastric cicatrizant.

talpa gâștEi   Leonorus Cardiaca

o Descriere produs: Plantă ierboasă viguroasă, înaltă de peste 1m, cu tulpina în 4 muchii, frunze opuse, palmat-
lobate, având aspectul unei labe de gâscă, cu peri aspri, flori roz, grupate câte 10-20 la subsuoara frunzelor în 
 inflorescenţe compacte, având aspectul unui guler
o Recomandări majore: Afecţiuni cardiace de origine nervoasă / Alte recomandări: Intern –  stări depresive 
nervoase, anxietate, insomnie, îndeosebi ale cardiacilor, astm bronșic; colite și gastrite cu componentă nervoasă; 
stări spastice ale vezicii biliare; atonie gastrică, digestie lentă.  Extern – echimoze, răni.
o Acţiune: Antispasmodic și tonic cardiac; sedativ nevos, hipnotic; antispastic general; stomahic; antiinflamator.
o Principii active: Heterozide cardiotonice, alcaloizi, (leunucardina) ulei volatil, un principiu amar, tanin, saponine, 
vitamine (A, C, E ).
o Mod de preparare vrac: Intern -  infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă 
mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită, se beau 2 căni pe zi, dintre care pentru efectul sedativ, una seara înainte de 
culcare; infuzie concentrată (3 linguri la cană), 3 - 5 linguri pe zi. Tinctura se prepară din 20 g de plantă, prin 
macerare timp de 8 zile, în 100 ml alcool de 70 grade; 20 - 40 picături o dată, de 3 ori pe zi. Extern - cataplasme cu   
   decoct concentrat (se fierbe 5-10 min); 50 g la litru.
   Mod de preparare plicuri:  Infuzie / 1-2 plicuri la o cană cu apă (250 ml); se   
           beau 2 căni pe zi, dintre care,  pentru efectul   
           sedativ, una seara înainte de culcare.

o Ingrediente produs: 
Partea aeriana  (Herba Leonuri)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii 
sau efecte adverse. Nu se administrează la hipotensivi.

o Ingrediente produs: 
Rădăcinile (Radix Symphyti)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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tei   Tilia Tomentosa

o Descriere produs: Arbore cu frunze întregi, cordiforme; flori grupate în cime, al căror peduncul pornește din 
mijlocul unei bractee alungite. Inflorescenţa împreună cu bracteea verzuie, având flori de culoare galbenă, miros 
aromat și gust dulceag mucilaginos.
o Recomandări majore: Stări de nervozitate, de agitaţie provocate de surmenaj intelectual, insomnii, 
bronșite, stări gripale, răceli / Alte recomandări: Intern – dispepsii cu origine nervoasă; migrene; febră musculară; 
dureri renale; ateroscreloză. Extern - amigdalite, afecţiuni bucale; băi sedative pentru copiii cu nervozitate excesivă. 
Cosmetica - cearcăne.
o Acţiune: Neurosedativ, antispastic și hipnotic; fluidificarea secreţiilor bronhice și calmarea tusei; fluidificarea 
sângelui; sudorific - febrifug.
o Principii active: Ulei volatil, alcool sescviterpenic (farnesol) - în flori, mucilagii în bractee; flavonozide, tanin, 
colina, saponine.
o Mod de preparare vrac: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţă de plantă 
mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită; se beau 2-3 căni pe zi, dintre care o cană seara cu 30 min. înainte de culcare.   
   Extern - gargară, sub formă de infuzie concentrată (4 linguri la cană); pentru copii  
   băi cu infuzie concentrată (30-40 g la litru). Cosmetică – comprese călduţe cu           
   infuzie, ţinute 10-15 min pe ochi.
     Mod de preparare plicuri: Infuzie / 1-2 pliculeţe la o   
     cană cu apă (250 ml)

teci fasole   Phaseolus Vulgaris

o Descriere produs: Plantă cultivată în scopuri alimentare, secundar cu proprietăţi medicinale. Tecile de la soiurile 
cu păstaia albă, nepatate, se curăţă de vrejuri, resturi de frunze.
o Recomandări majore: Afecţiuni cronice ale rinichilor și căilor urinare (inclusiv litiază) hidropizie, edeme 
cardiorenale / Alte recomandări: Intern – Acnee, eczeme, eruptii; reumatism, gută, diabet, reconstituant pentru 
covalescenţi, TBC pulmonar.
o Acţiune: Diuretic; calmant al spasmelor; depurativ; antireumatic; antigutos ușor hipoglicemiant; remineralizant.
o Principii active: Aminoacizi esentiali (arginina, asparagina, tirozina, triptofan) acid salicic, acid fosforic, săruri 
minerale.
o Mod de preparare: Intern -  decoct (se fierbe 5-10 min); o lingură la cană (250ml),  2-3 căni pe zi; macerat la rece 
(4 linguri la litru 6- 8 h), apoi decocţie până scade la jumătate; se bea în decursul unei zile.

o Ingrediente produs: 
Tecile păstăilor albe nepătate (Fructus Phaseoli sine semine).
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Florile ( Flores Tiliae Argenteae )
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii 
sau efecte adverse.
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traista ciobanului  Capsella bursa-pastoris

o Descriere produs: Traista ciobanului este o plantă erbacee originară din Europa, care creşte spontan pe câmp, 
pajişti, grădini şi locuri însorite în general. Frunzele au forme diferite, în funcţie de localizarea de-a lungul tulpinii iar 
fructele au un aspect particular, uşor de recunoscut, aproape inconfundabil, având formã triunghiularã, cu cele douã 
unghiuri îndepãrtate rotunjite, în formã de inimã.
o Recomandări majore: Afecţiuni uterine, metroragii, dismenoree / Alte recomandări: Hemoragii (sângerări 
nazale, hematurie); hipertensiune; ateroscleroză; diaree benignă.
o Acţiune: Hemostatică, vasoconstrictoare, antimicrobiene, antibacteriene, antifungice şi antitumorale; uterotonic; 
reglează fluxul menstrual.
o Principii active: Amine biogene, colinã, acetilcolinã, tiraminã, histaminã, flavone de tipul diosminei, rutozide şi 
acid fumaric.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţă de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită, 1-2 căni pe zi.

Țintaură  Centaurium Umbellatum

o Descriere produs: Se recunoaște, în primul rând, după flori, care sunt roșii-roz, crescute în mici ciorchini, 
evidenţiindu-se ușor printre ierburi. Apoi, după statură: crește nu mai înaltă de două palme (rar depășește 30 cm), 
tulpina sa este simplă, cu frunze cu codiţă scurtă, îngustă, și cu vârful oval. 
o Recomandări majore: Gastrită hipoacidă, anorexie, digestie lentă, dispepsii / Alte recomandări: Diskinezie 
biliară; colecistită; tonic pentru adolescenţi și copii; stări febrile; helmintiaze. Extern - răni, contuzii, ulceraţii
o Acţiune: Stimuleaza secreţiile gastrointestinale; coleretic-colagog; febrifug; vermifug; vulnerar
o Principii active: Acid palmitic, principii amare, acid stearic, fitosteroli, alcaloizi monoterpenici, ulei volatil, flavonoide, 
lactone, alcool cerilic, substanţe minerale, triterpene.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1linguriţă de plantă mărunţită, se lasă 
10-15 min acoperită, câte un sfert de cană înainte de mesele principale. Extern - cataplasme cu infuzie concentrată (2 
linguri la cană).

o Ingrediente produs: 
Partea aeriana (Herba Cetaurii)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Nu se administrează în cazul alergiei la ţintaură, în cazurile de sarcină, 
alăptare, gastrite hiperacide, ulcer gastric, ulcer duodenal.

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană (Herba Bursae Pastoris)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Nu se administrează în timpul sarcinii şi alăptării şi pacienţilor care suferă 
de afecţiuni tiroidiene sau cardio-vasculare.
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trifoi roșu   Trifolium Pratense

o Descriere produs: Este o plantă furajeră şi medicinală perenă, cu o tulpină ce poate atinge până la un metru 
înălţime, fiind muchiată şi doar puţin ramificată. Creşte sub formă de tufe, nu numai în culturi, ci şi în stare sălbatică 
Florile au culoarea roşie, violacee sau albăstruie, fiind grupate în capitule ovale. 
o Recomandări majore: Deranjamente stomacale şi intestinale, fiind sedativ şi laxativ şi, totodată, un 
regulator al traficului gastro-intestinal / Alte recomandări: Intern – afecţiuni ale prostatei, afecţiuni ale căilor 
respiratorii, osteoporoză, boli de rinichi, spondiloză. Extern –  lombosciatică, boli reumatice, elimină mâncărimile de 
piele, urticaria, alergiile, este eficient în tratamentul leucoreei, al cancerului faringian şi laringian (gargara) şi al 
cancerului rectal sau de colon (clismă).
o Acţiune: Are proprietăţi sedative, antiseptice, antiinflamatoare, diuretice şi mineralizante
o Principii active: Uleiuri volatile, fitosteroli, flavonozide (izoflavone cu acţiune estrogenică), acizi fenolici, acid 
salicilic, cumarine, saponozide triterpenice, mucilagii, lecitină, vitamina A, E, C, B2, B3 şi substanţe minerale (calciu, 
crom, magneziu, potasiu, siliciu).
o Mod de preparare vrac: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, se 
lasă 10-15 min acoperită; Se beau 2 astfel de ceaiuri zilnic. Pulberea se obţine prin măcinarea fină (cu râşniţa de cafea) a   
          inflorescenţelor. Din acest praf, se ia câte o linguriţă, de trei ori pe zi, împreună cu   
          suc de lămâie, cu ceai alimentar . Extern - se folosesc extracte mai concentrate   
          (100g flori la 1 litru de apă). Lichidul de spălături, gargară, clismă sau cataplasmă, se  
          pregăteşte sub formă de infuzie sau de decoct (se fierbe  5-10 min; 3 linguri la cană)

trei frați pătați  Viola Tricolor

o Descriere produs: Specie anuală sau hibernantă, înaltă de 10-14 cm, cu frunze ovate, flori cu 5 petale inegale și 
diferit colorate - 2 superioare violacee, 2 laterale galben-deschis, cea inferioară mai mare, galbenă. 
o Recomandări majore: Afecţiuni dermatologice (eczeme, urticarie, furunculoză, acnee, psoriazis, herpes) 
Alte recomandări: Afecţiuni renale; tuse și bronșită; reumatism; constipaţii ușoare.
o Acţiune: Depurativ de bază, curăţind sângele de toxine, diuretic, fluidifică și elimină secreţiile bronhice, ușor 
laxativ.
o Principii active: Saponine triterpenice pentaciclice, uleiuri volatile, un alcaloid (violină),  flavonozide (viola- 
cvercetinozidă identică cu rutozida), antocianozide, o heterozidă a salicilatului de metil, compuşi salicilici, mucilagii, 
vitamine A, C, betacaroten şi taninuri.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită, 2-3 căni pe zi din care una dimineaţa pe stomacul gol. Intră în formula ceaiului 
depurativ și pectoral.

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană (Herba Violae Tricoloris)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Florile Trifoiului Roşu (Trifolium pratense)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Femeilor gravide (risc de avort), persoanelor care urmează tratamente cu 
anticoagulante, existând riscul producerii de hemoragii sau persoanelor 
predispuse la hemoragii.
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turițĂ mare   Agrimonia Eupatoria

o Descriere produs: Plantă medicinală păroasă, acoperită cu peri fini care crește sporadic din zona de șes până în 
zona alpină, la noi în ţară. Tulpina este dreaptă și are în vârf flori grupate, de culoare galben auriu. Florile au culoare 
galben aurie.  Frunctul este o achena. Turiţa mare înflorește din luna iunie până în luna septembrie.
o Recomandări majore: Diskinezie biliară, colecistită și alte afecţiuni hepatice cronice / Alte recomandări: 
Intern – stări diareice; hemoragii (îndeosebi ale nasului); diabet; diateze urice; reumatism cronic; alergii cu 
mâncărimi; stări dispeptice, atonie gastrică, anorexie. Extern – stomatite, gingivite, faringite, laringite, boli de ochi.
o Acţiune: Coleretic-colagog și decongestiv hepatic; astringent; (antidiareic, antihemoragic) tonic-amar; hipoglice-
miant; diuretic-depurativ cu eliminare masivă de uraţi; ușor antiseptic.
o Principii active: Uleiuri volatile, acizi organici, mucilagii, tanin, cumarine, vitamine (vitamina C, vitamina K), 
triterpene, acizi grași, flavonoizi, poliglucide, saponine. Gustul plantei este amar.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită, 2 – 3 căni pe zi, de preferinţă prima dimineaţa pe nemâncate. Extern - gargară și băi de   
    ochi cu decoct (se fierbe 5-10 min; 3 linguri la cană). Intră în formula   
    ceaiurilor antidiareic și hepatic.

troscot    Polygonum Aviculare

o Descriere produs: Este o plantă cu tulpini târâtoare, care se întinde pe pământ cu mare repeziciune. Are flori 
verzui şi roşietice, grupate la subsuoara frunzelor de formă eliptică sau lanceolată.
o Recomandări majore: Afecţiuni renale, reumatism, gută / Alte recomandări: Intern – hipertensiune; 
convalescenţă; TBC pulmonar; diaree; hemoragii; anorexie. Extern – răni; hemoroizi.
o Acţiune: Diuretic, remineralizant; ușor hipotensiv, astringent, tonic-aperitiv, cicatrizant.
o Principii active: Siliciu, taninuri, flavone (aviculoarozida, arabinoza), mucilagii şi cantităţi mici de vitamina C. 
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită, 2–3 căni pe zi, în cure de lungă durată. Extern - băi locale și cataplasme cu decoct (se 
fierbe  5-10 min; 3 linguri la cană). Intră în formula ceaiului gastric.

o Ingrediente produs: 
Partea aeriana  (Herba Polygonii)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
nerecomandat la sarcina si bolnavilor cu inflamatii acute ale rinichilor .

o Ingrediente produs: 
Partea aeriană (Herba Agrimoniae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Nu se recomandă consumul plantei sub nici o formă în cazul bolilor 
cardiace.
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Urzică moartă  Lamium Album

o Descriere produs: Plantă erbacee perenă, înaltă de 20-50cm, cu tulpină în 4 muchii pe care sunt dispuse frunze 
opuse, dinţate, triunghiular-ovate și flori albe labiate, dispuse la subsuoara frunzelor.
o Recomandări majore: Hipertrofii de prostată / Alte recomandări: Intern – leucoree, dismenoree; tulburări 
nervoase în timpul menopauzei; afecţiuni respiratorii; catar intestinal; hemoragii, sângerări nazale; diaree. Extern - 
abcese, varice, arsuri, ulceraţii ale pielii, umflături gutoase; leucoree (împreună cu tratamentul intern).
o Acţiune: Decongestiv; emolient și expectorant; astringent; vazoconstrictor.
o Principii active: Mucilagii, flavonozide, saponozide, taninuri, glicozide, ulei volatile, săruri de potasiu.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită.  Se beau 2 căni pe zi, prima dimineaţa, a doua între masa de prânz și de seară. Extern – 
băi locale (cu infuzie de 2-3 ori mai concentrată), spălături vaginale antileucoreice cu infuzie (50g plantă mărunţită la 
un litru de apă), seara înainte de culcare. 

urzică   Urtica Dioica

o Descriere produs: Urzica este o plantă erbacee perenă bine cunoscută, cu frunze având peri urticanţi caracteristici, 
miros caracteristic, gust amărui. Crește pe marginea apelor și în tăieturi de păduri în toată ţara.
o Recomandări majore: Eczeme rebele, psoriazis, pecingine, (atăt în cura internă cât și în aplicaţii externe), 
precum și în cura depurativă de primăvară / Alte recomandări: Intern – litiază renală, reumatism, gută, edeme 
cardio-renale, bronșite, hemoroizi, hemoragii interne, hemoragii uterine, dismenoree, sângerări ale mucoasei nazale; 
stări diareice (inclusiv acţiune antimicrobiană puternică); avitaminoze. Extern – igienă capilară; ulcere varicoase; 
stomatite; gingivite, amigdalite.
o Acţiune: Depurativ de bază, diuretic cu eliminare masivă de acid uric; declorurant; expectorant și antitusiv; 
antidiabetic; astringent (antidiareic și antihemoragic); tonic general; tonic capilar; cicatrizant. 
o Principii active: Complex vitaminic (provitamina A, B2, C, K ), clorofila, flavonoide, mucilagii, acid patotenic, cetone.
o Mod de preparare vrac: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă 
mărunţită, se lasă 10-15 min acoperită.  Se beau 2-3 căni pe zi. Extern – decoct (se fierbe  5-10 min; 3-5 linguri la cană) 
pentru loţionări capilare (1-2 ori pe săptămână), spălături locale, comprese.
   Mod de preparare plicuri: Infuzie / 1-2 pliculeţe la o cană cu apă (250 ml); se beau 
   3 căni pe zi.

o Ingrediente produs: 
Frunzele (Folium Urticae)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii 
sau efecte adverse.

o Ingrediente produs: 
Partea aeriana (Herba Lamii Albi)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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Vâsc Viscum Album

o Descriere produs: Specie semiparazită pe arbori, verde și peste iarnă, înaltă până la 60 cm, prinsă de substrat prin 
haustori puternici.
o Recomandări majore: Hipertensiune / Alte recomandări: Ateroscleroză și tulburări circulatorii; crize de astm, 
tuse convulsivă, sughiţuri persistente; migrene (legate de creșterea tensiunii) .
o Acţiune: Hipotensor accentuat; vazodilatator coronarian și periferic, antispasmodic. 
o Principii active: Saponozide triterpenice alcooli (viscoli), amine (colina, acetilcolina), aminoacizi, vitamine (C, E), 
glicozizi, polipeptide (viscotoxina).
o Mod de preparare: Macerat la rece (2 linguriţe în 1/2 litru apă 6 - 8 h) care se consumă în cursul unei zile,  sau 2 
vârfuri de cuţit pe zi, pulbere.

valeriană  Valeriana O�cinalis

o Descriere produs: Valeriana sau odoleanul este o specie erbacee perenă, din flora spontană, cu o rozetă de frunze, 
apoi cu tulpina erectă, neramificată, cu frunze tulpinale opuse, păroase mai ales pe spate și la bază, flori în 
inflorescenţe terminale dense, asemănătoare cu o umbrelă, mici, de culoare roșii-liliachii până la alb.
o Recomandări majore: Afecţiuni cardiace cu substrat nervos (aritmii, palpitaţii) / Alte recomandări: stări de 
nervozitate, anxietate; insomnia; colici stomacale de natură nervoasă; stări de astm; vomă.
o Acţiune: Sedativ de bază al sistemului nervos central, ca și al celui autonom al inimii; antispastic; antivomitiv.
o Principii active: Ulei volatil, alcaloizi, acizii cafeic și clorogenic, sescviterpene.
o Mod de preparare vrac: Infuzie – o linguriţă la cană (250 ml), care se bea treptat în cursul zilei sau seara la culcare. 
Intră în formula ceaiurilor calmant, sedativ, gastric, calmant al tulburărilor cardiace.
Mod de preparare plicuri: Infuzie / 1-2 plicuri la o cană cu apă (250 ml); se beao cană pe zi, seara înainte de 
culcare

o Ingrediente produs: 
Rizomi cu radacini de Valeriana (Radix Valeriane)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
În doze normale, valeriana dă foarte rar reacţii adverse.

o Ingrediente produs: 
Frunze cu rămurele tinere (Folium Visci cum stipites)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g) sau Plicuri (20 x 1,5 g)
o Contraindicaţii:
Persoanele care au suferit accidente vasculare. În cazul unor tulburări de 
ritm cardiac și respirator se renunţă la tratament.
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zmeur  Rubus Idaeus

o Descriere produs: Arbust tufos, ghimpos, cu lăstari târâtori, tulpina arcuită spre vârf, frunze cu 3 sau 7 foliole (pe 
ramurile sterile), foliole ovate cu dinţi neregulaţi pe margine, alb păroase pe spate, flori albe în inflorescenţe.
o Recomandări majore: Enterite, enterocolite, diaree rebele / Alte recomandări: Intern – hemoragii (inclusiv 
dismenoree, metroragii); gastrite hiperacide; afecţiuni ale aparatului urinar. Extern - stomatite, laringite.
o Acţiune: Astringent energic (antidiareic și antihemoragic), ușor diuretic, diminuează aciditatea crescută.
o Principii active: Tanin, flavonoide, vitamina C, acizi organici.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită.  Se beau 2-3 căni pe zi. Extern – gargară (cu infuzie de 2-3 ori mai mare). Intră în formula 
ceaiului aromat.

volbură    Convolvulus Arvensis

o Descriere produs: Specie ierboasă perenă, volubilă în jurul unor suporturi, iar în lipsa acestora se intinde pe sol, 
cu frunze sagitate și flori albe, solitare, cu corola în formă de pâlnie.
o Recomandări majore: Constipaţii / Alte recomandări: Intern – afecţiuni hepatice (îndeosebi diskinezii biliare, 
colecistite). Extern - furuncule și abcese.
o Acţiune: Laxativ energic; coleretic-colagog; maturativ.
o Principii active: Rezine (din heterozidele convolvulina și jalapina), tanin, vitamina C.
o Mod de preparare: Intern - infuzie - la o cană (250 ml) apă clocotită se adaugă 1-2 linguriţe de plantă mărunţită, 
se lasă 10-15 min acoperită, se bea dimineaţa; sau pulbere amestecată cu miere, dimineaţa înainte de micul dejun, 
Extern – cataplasme (cu infuzie de 2-3 ori mai concentrată). Intră în formula ceaiurilor laxativ și hepatic.

o Ingrediente produs: 
Iarbă (planta intreagă) de Volbură (Herba Convolvuli)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Frunze de Zmeur (Folium Rubi idaei)
o Mod de ambalare: 
Cutie vrac (50 g)
o Contraindicaţii:
Alergie la zmeur
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multimix 1 Ceai combinat

o Descriere produs: Mix de cinci ceaiuri naturale (Mușeţel, Sunătoare, Ceai verde, Fructe de pădure, Măr 
verde)
o Mod de preparare: Infuzie / 1-2 pliculeţe la o cană cu apă (250 ml); se beau 2 căni pe zi

Zmeură și frăguțe  Ceai aromat

o Descriere produs: Zmeura este o sursă excelentă de elemente nutritive, printre care vitamina C, magneziu, 
calciu și flavonoide. Aceasta întărește sistemul imunitar, stimulează digestia și îmbunătăţește aspectul pielii 
datorită cantităţii mari de antioxidanti. 
Ceaiul de zmeură și frăguţe este foarte aromat și bun la gust și poate fi consumat cu încredere de toţi 
membrii familiei. El va fi băut, în mod sigur, cu mare plăcere chiar și de cei mici datorită savorii sale minunate.
o Mod de preparare: Infuzie / 1-2 pliculeţe la o cană cu apă (250 ml); se beau 2 căni pe zi

o Ingrediente produs: 
Măceșe, hibiscus, zmeur frunză, alun frunză, aromă 
de frăguţe
o Mod de ambalare: 
Cutie plicuri (20 x 2 g) sau cutie plicuri (100 x 2 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii 
sau efecte adverse.

o Ingrediente produs: 
Mușeţel, Mentă, Zmeură și frăguţe, AromȘtef, Ceai negru
o Mod de ambalare: 
Cutie plicuri (100 x 2 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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ceai verde Camellia Sinensis

o Descriere produs: Originar din Asia, ceaiul verde (Thea sinensis) a fost răspândit în întreaga lume la sfârșitul 
secolului XVII. El este obţinut din frunzele arborelui de ceai. Tradiâia băutului de ceai verde este o practică răspândită 
în întreaga lume de sute de ani. Ceaiul verde reprezintă un adevărat miracol pentru sănătatea fiecărui consumator, 
datorită conţinutului bogat în taninuri, flavonoide, săruri minerale, uleiuri volatile, vitamine (C,K,E,B2).
o Recomandări: Acţiunea antioxidantă protejează organismul împotriva radicalilor liberi răspunzători de 
îmbătrânirea prematură a celulelor, ajută la stimularea sistemului nervos central, efectul antitumoral, polifenolii 
blochează formarea nitrosaminelor, care sunt carcinogenetice. Datorită conţinutului bogat în taninuri reduce 
absorbţia lipidelor, reduce colesterolul din sânge, previne bolile cardiovasculare. Datorită efectului diuretic și laxativ, 
scade tensiunea arterială, elimină constipaţia, ajută la dezintoxicarea organismului.
o Mod de preparare: Peste o linguriţă de ceai verde se pune cca. 200-250 ml apă clocotită; se lasă 5-10 min.

multimix 2  Ceai combinat

o Descriere produs: Mix de cinci ceaiuri naturale (Mușeţel, Mentă, Zmeură și frăguţe, AromȘtef, Ceai negru) 
o Mod de preparare: Infuzie / 1-2 pliculeţe la o cană cu apă (250 ml); se beau 2 căni pe zi

o Ingrediente produs: 
Mușeţel, Mentă, Zmeură și frăguţe, AromȘtef, Ceai negru
o Mod de ambalare: 
Cutie plicuri (100 x 2 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.

o Ingrediente produs: 
Ceai verde mărunţit
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (100 g)
o Contraindicaţii:
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii sau efecte 
adverse.
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busuioc
o Descriere produs: Busuiocul este o plantă aromatică cultivată în toate zonele Europei cu o climă blândă, pe câmp 
sau ca plantă de ghiveci. Este originar din Persia sau India. Are un miros plăcut.
o Recomandări: Se folosește ca mirodenie la prepararea supelor, sosurilor, fripturilor, vânatului, peștelui, cârnaţilor. 
Aroma sa sporește adăugând cimbru și puţin rozmarin. Gustul este asemănător celui de piper, fără sa usture însă.

ANASON STELAT
o Descriere produs: Anasonul are un miros puternic, agreabil, aromat, ușor condimentat și un gust dulceag, ușor 
aromat. Mirosul și gustul diferă în funcţie de locul de provenienţă al seminţelor.
o Recomandări: Anasonul își găsește multiple întrebuinţări în gospodărie, în patiserie și produse de panificaţie. 

o Ingrediente produs: 
Anason stelat
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (50 g)

o Ingrediente produs: 
Busuioc
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (30 g)
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cimbru
o Descriere produs: Cimbrul de grădină formează mici tufe. Distingem două soiuri: cimbru de vară sau cimbru 
franţuzesc și cimbru de iarnă sau cimbru nemţesc. Are un miros aromat și un gust pregnant, asemănător camforului.
o Recomandări: Cimbrul este o plantă aromatică, ce se întrebuinţează la prepararea tuturor mâncărurilor, la 
aromarea oţetului de plante, la prepararea cârnaţilor, sosurilor, fripturilor, inclusiv cea de pasăre, etc. Se adaugă la 
supe, mai ales la cea de cartofi, la mâncarea de mazăre și de fasole. Este foarte indicat la mâncarea de cartofi și 
pentru friptură, iar pastele făinoase devin mult mai delicioase dacă înainte de a fi puse la fiert, se adaugă o tijă de 
cimbru, în apa clocotindă.

cardamoM
o Descriere produs: Cardamom (sau cardamon așa cum îl mai gasești scris) face parte din aceeași familie cu 
ghimbirul sau turmericul, toate plante extrem de folosite în bucătăria indiană, dar și în bucătăriile asiatice. Sub coaja 
tare și verde (există și varietăţi negre sau albe) se ascund 1-2 seminţe mici care au un gust dulceag și piperat și 
arome de citrice.
o Recomandări: Pudra de cardamom sau seminţele pisate pot fi folosite pentru a da aromă în supe, pateuri, 
tocăniţe, piureuri, orezuri, în îngheţate, budinci, aluaturi de biscuiţi, rulade sau în salate proaspete de fructe. Poţi fi 
sigur că nu dai greș dacă reţeta respectivă presupune și folosirea de sorţișoară, nucșoară sau ghimbir, arome lângă 
care cardamomul se armonizează.

o Ingrediente produs: 
Cardamom
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (75 g)

o Ingrediente produs: 
Cimbru
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (40 g)
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ghimbir
o Descriere produs: Ghimbirul sau ghimber (Zingiber officinale) este o plantă erbacee perenă din regiunile 
tropicale. Se cultivă în special în India, China, Indonezia, Nepal, Nigeria, Bangladesh, Japonia, Thailanda, Filipine, Sri 
Lanka.
Partea care se consumă din această plantă este numită rădăcină, dar este, de fapt, un rizom (tulpina groasă – organ 
de rezervă). Rizomul de ghimbir atinge 5 cm în lungime și are o formă noduroasă
o Recomandări: Ghimbirul este un condiment puternic. Aroma sa este înţepătoare și iute, dar foarte proaspătă cu 
note citrice. Cea bună varietate de ghimbir este cea asiatică – are coaja de culoare mai deschisă.
Ghimbirul uscat – se folosește ca atare (ca înlocuitor al ghimbirului proaspăt), dar mai ales în mâncărurile pe bază de 
curry.

CUIșoare
o Descriere produs: Fructele arborelui de cuişoare se formează din florile acestuia. Bobocii sunt culeşi manual 
imediat după înflorire, separaţi de tulpini şi uscaţi, după care devin maronii.
Cuişoarele sunt pline de uleiuri esenţiale. Gustul lor e foarte intens şi iute, iar mirosul - foarte puternic. Ele intensifică 
gustul mâncărurilor dulci şi le dau o aromă specială.
o Recomandări: În bucătăria modernă cuişoarele se folosesc întregi, înfipte în fructe (portocale, mere) sau cărnuri 
(raţă, porc, vânat), sau măcinate. Deoarece uleiurile din fructele de cuişoare se evaporă repede după măcinare, se 
recomandă păstrarea lor întregi şi râşnirea în funcţie de necesitate şi doar cu puţin timp înainte de utilizare.

o Ingrediente produs: 
Cuișoare
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (50 g)

o Ingrediente produs: 
Ghimbir
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (50 g)
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leuștean
o Descriere produs: Leușteanul (Levisticum officinale) este o plantă perenă comestibilă, folosită drept condiment 
în supe și în alte feluri de mâncare. Planta poate crește până la înălţimi de 2 metri și are flori galbene.
Este o plantă mediteraneană, descoperită și folosită pentru prima dată ca aliment pe actualul teritoriu al Italiei. 
o Recomandări: Planta tânără se întrebuinţează pentru asezonarea supelor, fripturii, sosurilor și a altor mâncăruri. 
Tocat, se adaugă la friptură de vită și de berbec, și la mâncare de castraveţi.

ienibahar
o Descriere produs: Fructele de ienibahar seamănă foarte bine cu piperul mare și cafeniu. Se culeg necoapte și se 
pun la uscat până când li se încreţește coaja și se aude sunetul seminţei din interior când boabele sunt zguduite.
Aroma fructelor este puternică precum o combinaţie între nucșoară, cuișoare, ghimbir și scorţișoară. Gustul este 
intens și dulceag, asemănător cu combinaţia descrisă mai sus, cu accente piperate.
o Recomandări: Ienibaharul este foarte bun la tocăniţe de carne sau legume, sosuri, fripturi, pentru parfumarea 
murăturilor, piftele, mâncare de fasole. Marinatele de pui, vită sau porc trebuie sa conţină, neapărat, boabe de 
ienibahar pisate.

o Ingrediente produs: 
Ienibahar
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (75 g)

o Ingrediente produs: 
Leuștean
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (50 g)
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mărar
o Descriere produs: Mărarul este un condiment foarte aromat originar din regiunile situate la est de Mediterană. 
Efectele benefice ale mărarului au fost menţionate încă din antichitate.

măghiran
o Descriere produs: Este o plantă aromată foarte utilizată și cultivată, mai ales în Franţa, dar și în Germania, Elveţia, 
Austria, Ungaria, Cehia.
o Recomandări: Se utilizează ca mirodenie la supe, sosuri, fripturi de orice fel, în special la cea de viţel. Se 
întrebuinţează singur sau împreună cu alte mirodenii. Se adaugă în compoziţia cârnaţilor. Se folosește la asezonarea 
marinatelor, a salatelor, crudităţilor, dându-le un gust excelent.

o Ingrediente produs: 
Măghiran
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (30 g)

o Ingrediente produs: 
Mărar
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (35 g)
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OREGANO
o Descriere produs: Oregano este un condiment des utilizat în bucătăriile din Italia, Spania, America Latina, Turcia 
și Grecia, datorită gustului său ușor mentolat, care dă o savoare deosebită mâncărurilor. Există mai multe tipuri de 
oregano (european, mexican, asiatic etc. ), care cresc în zonele mediteraneene, dar și în Vestul Asiei, iar cultivatorii au 
adaptat planta și la condiţii de climă mai rece, planta care crește în astfel de zone având o aromă mai puţin intensă 
decât cea crescută în zone mai calde. 
o Recomandări: Planta este folosită mai ales în sosurile de roșii, în legume coapte sau prăjite sau deasupra cărnii 
prăjite la grătar. Daca vrei să obţii o mâncare cu aromă italienească, atunci ar trebui să știi că în combinaţie cu 
busuiocul, oregano stă la baza multora dintre mâncărurile italienești, în special a pastelor, pizzei sau aluaturilor. De 
asemenea, dacă vrei sa mănânci bucate ca în bucătăriile grecești, adaugă savoare salatelor (se combină foarte bine 
cu brânzeturi, salată, legume și măsline) și sosurilor pe bază de lămâie și ulei de măsline, care însoţește mâncărurile 
pe bază de pește și carnea la grătar.

MIX LEGUME
o Descriere produs: Condimentul mix legume este un amestec de legume deshidratate menit să dea un gust 
deosebit mâncării. Poate fi folosit ca și condiment pentru friptură!

o Ingrediente produs: 
Morcov, păstârnac, ceapă, leuștean, pătrunjel, ardei roșu
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (50 g)

o Ingrediente produs: 
Oregano
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (40 g)

81



o Descriere produs: Arbust specific Europei de sud, rozmarinul crește în locuri însorite, pe stânci, ziduri vechi, etc. 
La noi este cultivat ca plantă de ghiveci și este aproape nelipsit în gospodăriile bavareze.
o Recomandări: Este un condiment foarte fin folosit la asezonarea fripturii de oaie, porc, sau a cărnii de pasăre sau 
vânat. Se întrebuinţează și pentru asezonarea fripturii reci și la prepararea mezelurilor. Aproape toate sosurile devin 
foarte aromate, dacă le adăugăm puţin rozmarin. Dacă în apa în care urmează să fierbem peștele, vom adăuga 
ceapă, rozmarin și salvie, atunci va dispărea  mirosul și gustul neplăcut.

ROzMARIN

o Descriere produs: Pătrunjelul este o plantă aromatică din sudul Europei, deși s-a aclimatizat în întreaga Europă și 
chiar dincolo de bătrânul continent. Se cultivă în grădini și pe câmp; se întrebuinţează ca mirodenie, plantă 
aromatică, medicinală sau chiar industrială.
o Recomandări: Dintre toate plantele aromatice pătrunjelul este cel mai întrebuinţat, fiind folosit pentru 
condimentarea supelor și mâncărurilor, la asezonarea salatelor sau a altor preparate culinare. Pătrunjelul dă gust 
foarte bun fripturii de porc sau de pasăre.

PĂTRUNJEL

o Ingrediente produs: 
Pătrunjel
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (30 g)

o Ingrediente produs: 
Rozmarin
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (40 g)
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o Descriere produs: Este coaja maro a arborelui de scorţișoară, fiind disponibilă uscată, sub formă tubulară sau 
pulbere. 
o Recomandări: Scortisoara este unul dintre condimentele banale. Desi scortisoara este disponibila pe tot 
parcursul anului, gustul aromat si dulce al scortisoarei este un condiment perfect pentru lunile de iarna. 

SCORȚIșoară

o Descriere produs: Schinduful este o plantă ierboasă din familia leguminoaselor, originară din Asia. Este cultivată 
pe scară largă în sudul Europei, nordul Africii şi sporadic pe la noi. Tulpina creşte înaltă de cca o jumătate de metru şi 
prezintă frunze grupate câte trei, iar florile sunt alb-gălbui.
o Recomandări: Condimentul schinduf este format de seminţele din păstăile plantei. Aroma lor este iute și 
puternică, pătrunzătoare, specifică, ca și întreaga plantă care emană un miros puternic, ușor asemănător cu 
leușteanul. 

SCHINDUF

o Ingrediente produs: 
Schinduf
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (100 g)

o Ingrediente produs: 
Scorţișoară
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (50 g)
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o Descriere produs: Seminţele de in sunt cea mai bogată sursă vegetală de omega-3, un antioxidant cunoscut 
pentru efectele benefice asupra inimii, sistemului osos şi tensiunii arteriale.
o Recomandări: Sunt atâtea modalităţi de a adauga seminţe de în dietă, inclusiv prin adăugarea lor în brioșe, pâine 
sau dulciuri făcute în casă (fără zahăr). Foarte important este să fie măcinate (în râșniţa de cafea) chiar înainte de a le 
consuma, astfel încât să nu fie expuse prea mult la aer și astfel grasimile să oxideze. Și să fie consumate cu o 
cantitate însemnată de lichide, altfel vor duce la constipaţie.

semințe in

o Descriere produs: Seminţele de floarea-soarelui sunt bogate în vitaminele E, D, B1, B3, B5, B6, în acid folic, 
minerale, precum magneziu, seleniu, mangan, fier, cupru, calciu şi fosfor, în fitosteroli (care reduc nivelul de 
colesterol în sânge), în fibre, proteine şi grăsimi sănătoase. Tocmai de aceea, se zice că  seminţele de floarea-
soarelului sunt o reală sursă de şanătate pentru organismul nostru.
o Recomandări: Seminţele de floarea-soarelui trebuie consumate crude şi nu prăjite, întrucât prin ardere se pierd 
multe din calităţile nutritive şi se formează substanţe toxice.
 Le puteţi adăuga dimineaţa la cereale, le puteţi consuma la serviciu şi chiar seara în loc de o gustare pe fugă. Le 
puteţi mânca în combinaţie cu fructele voastre preferate, atâta timp cât şi acestea din urmă sunt crude şi proaspete. 

semințe floarea soarelui  (Decojite)

o Ingrediente produs: 
Seminţe de floarea soarelui (decojite)
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (50 g)

o Ingrediente produs: 
Seminţe de in
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (100 g)
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o Descriere produs: Susanul este o erbacee anuală care-şi are originea în regiunile tropicale. Creşte şi în zona 
mediteraneană.
o Recomandări: Seminţele de susan pot fi consumate ca atare în diverse preparate culinare sau pisate apoi 
adăugate în diverse salate, sosuri sau deserturi.
Acestea se folosesc în diverse preparate alimentare, fiind foarte hrănitoare.

semințe susan

o Descriere produs: Seminţele de mac, datorită gustului plăcut, se utilizează pentru prepararea industrială sau 
casnică a diferitelor alimente (prăjituri, cornuri, produse de patiserie, sosuri - mai ales în Franţa, creme). În 
compoziţia alimentelor, seminţele întregi sau măcinate de mac, se regăsesc sub formă de ingredient sau de 
condiment.
o Recomandări: Datorită aromei, dar şi a proprietăţilor carminative şi enzimatice, seminţele de mac se pot utiliza ca 
şi condiment, mai ales la prepararea cerealelor şi a legumelor. De asemenea, după cum am arătat mai sus, aceste 
seminţe sunt întrebuinţate pe larg în scopul aromatizării a numeroase produse făinoase sau zaharoase.

semințe mac

o Ingrediente produs: 
Seminţe de mac
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (100 g)

o Ingrediente produs: 
Seminţe de susan
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (100 g)
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o Descriere produs: Această cunoscută plantă aromatică, rezistentă la frig, este o specie de pelin. Se pare că este 
originară din Siberia, însă acum se cultivă în toate ţările. Toate părţile plantei au un miros plăcut aromatic și un gust 
puternic, condimentat, amărui. Prin uscare, tarhonul își pierde din parfum.
o Recomandări: Tarhonul se adaugă  la supe, fripturi, etc. și este nelipsit din regimul de dietă sau din cel vegetarian.

tarhon

o Descriere produs: Psyllium este o plantă care creşte mai ales în India şi care are excelente beneficii atunci când 
vine vorba de sănătate şi pierderea în greutate. Deoarece este o plantă expandabilă, seminţele de psyllium se umflă 
de până la 20 de ori atunci când sunt amestecate cu apa, menţinând senzaţia de saţietate pentru mult timp, ajutând 
astfel la pierderea în greutate.
o Recomandări: Seminţele de psyllium conţin o cantitate mare de fibre solubile, care în intestin se comportă 
asemenea unui burete, care se umflă, absoarbe substanţele toxice, stimulează peristaltismul și ușurează tranzitul 
intestinal. Acţiunea fibrelor din seminţele de psyllium, este pur mecanică, organismul nu le asimilează. Fibrele sunt 
utilizate doar ca laxativ, fără niciun risc de dependenţă sau toxicitate. 

tărâțe psyllium

o Ingrediente produs: 
Tărâţe de psyllium
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (100 g)

o Ingrediente produs: 
Tarhon
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (50 g)
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vin fiert
o Descriere produs: Condimentul pentru vin fiert este un amestec de fructe și plante naturale puternic aromatizate   
pentru un gust de neuitat!

o Ingrediente produs: 
Cuișoare, Scorţișoară, Anason stelat, Măr verde.
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (50 g)

FRUCTE GOJI
o Descriere produs: Aceste fructe de pădure de culoare roşiatică sunt originare  din China şi sunt folosite de mult 
timp în medicina tradiţională pentru îmbunătăţirea vederii, prevenirea diabetului, a hipertensiunii arteriale, întărirea 
sistemului imunitar şi pentru a ameliora simptomele de oboseală.
Goji se remarcă prin conţinutul crescut de antioxidanţi, în special carotenoide. De asemenea, goji are un conţinut 
bogat de vitamina A, care protejează pielea şi ajută la menţinerea acuităţii vizuale nocturne. 
În plus, fructele goji sunt o sursă bogată de fibre, care ajută în procesele de detoxifiere

o Ingrediente produs: 
Fructe goji
o Mod de ambalare: 
Pungă vrac (100 g)
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