
zdravie z Pienin
a Zamaguria



BIO Kopřiva

čaj příznivě působí při celkové 
látkové výměne. Ovlyvňuje 
některé funkce pohybového 
ústrojí.

BIO Heřmánek

má protizápalové účinky, 
příznivě působí při zařívacích 
potížich

BIO Máta

čaj je vhodné pít při nevolnosti. 
Normalizuje trávící procesy 
a funkce horních a dolních cest 
dýchacích, působí potopudně

Šípkový čaj

kvalitní směs čaje působí příznivě 
na lidský organismus. Preventívně 
zvyšuje obranyschopnost, zlepšuje 
látkovou proměnu, osvěžuje při 
nadměrné únavě

Rakytníkový čaj

obsahuje biologicky aktívní látky, 
snižuje hladinu cholesterolu 
a cukru, podporuje regeneraci 
organismu a chráni před 
sklerózou. Jako přírodní 
multivitamín pomáha smírňovat 
nepříznivé účinky chemoterapie 
a rádioterapie.

Borůvkový čaj

příznivě působí při cukrovce, 
působí dezinfekčně v trávicím 
a močovém ústrojenství a též 
při průjmových onemocneních. 
Barvivo plodů má příznivý vliv 
na regeneraci oční sítnice.



Metabolický čaj 
ČARO

Čaj je čistě přírodní směs vyrobená 
z ekologicky nezávadných 
surovin. Slouží jako potravinový 
doplněk pro zlepšení vylučování 
nežádoucích odpadních 
metabolických produktú 
z organismu. Podporuje udržování 
dobré kondice organismu a chrání 
před ukládáním tuku.

Při nachlazení

čaj má příznivý účinek při 
chorobách z nachlazení. 
Působí potopudně.

Na IMUNITU - 
Echinofit

Je vyjímečný svým složením 
a všeobecně stimulačným 
účinkem na srdcově-cévní 
a imunitní systém

Karpatský ELIXÍR

nápoj působí příznivě na 
regeneraci organismu, účinkuje 
povzbudivě a zvyšuje vitalitu. 
Ve vhodných dávkach kladně 
působí na metabolismus 
a upevňuje zdraví.

Průduškový čaj

čaj se užíva jako podpůrni 
prostředek pro funkce horních 
a dolních dýchacích cest 
a orgánu.

Žaludeční čaj

čaj se užívá při některých 
těžkostech nechutenství, 
meteorizmu.
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Čaj na prostatu

čaj příznivý vliv na funkci 
ledvin, prostaty a močových 
cest.

Urologický čaj  
svatojánsky

čajová směs příznivě působí 
svýšeným vylučováním tekutin 
při zápalových onemocněních 
močových cest, močovýho 
měchýře a ledvin.

Vysoký tlak

 čaj má příznivý účinek při 
sklerotických stavech a při 
zvýšeném krevním tlaku

Vitamínový čaj 

k dennímu užívání, vhodný při 
jarní únavě organismu jako 
osvěžující nápoj

Uklidňující čaj  
svatojánsky

čaj má příznivý vliv na 
psychyku, působí při nervozite

Dětský čaj   
- svatojánsky

čaj se užívá při zažívacích 
těžkostech a nadýmání.



Čaj pro kojící   
matky

čaj má podpůrný ůčinek pro 
zvýšení tvorby mateřského 
mléka

Karpatský FYTO čaj

čaj vyplavuje z organismu toxické látky, zlepšuje 
imunitu, stimuluje funkci trávicích orgánu látkové 
proměny, snižuje škodlivost neekologických vlivů 
v organismu a malých dávek záření

Cholesterol

bylinná směs podporuje procesy látkové proměny 
a příznivě ovlivňuje hladinu cholesterolu v krvi

Zdravie z pienin a zamaguria

 – dárková kazeta

Cypriánov byliný 
čaj

receptúra kamaldulského 
mnícha Cypriána, který byl 
známý lékař a přírodovědec 
působící v Červenom Kláštore 
na břehu Dunajce.
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Čierny čaj 
GRUZÍNSKY 

50 ks x 2g
osviežujíci čaj

Zelený čaj   
– povzbuzující

50 ks x 2g
čaj je vhodný pro 
fytoterapii, ma příznivý 
vliv na cévy a zlepšuje oběh 
krve. Působí antibioticky.

Šípek   
–přírodní 
vitamín C

50 ks x 2 g
čaj působí příznivě 
na lidský organismus. 
Preventívně zvyšuje 
obranyschopnost, 
zlepšuje látkovou 
proměnu, osvěžuje při 
nadměrné únavě

Máta peprná 
–svieží dych

50 ks x 2 g
mátový čaj má 
příznivý ůčinek na 
trávení, podporuje 
vylučování trávicích 
šťáv a žluče. 
Pomáha při nadýmání



ČARO    
– metabolický čaj

50 ks x 2 g
čaj je čistě přírodní směs 
vyrobená z eklogicky 
nezávadných surovin. Slouží 
jako potravinový doplněk pro 
zlepšení vylučování nežádoucích 
odpadních metabolických 
produktů z organismu. 
Podporuje udržování dobré 
kondice organismu a chrání  
před ukládáním tuku.

Lesní směs 
 – osvěžujíci

50 ks x 2 g
originálni kombinace 
lesních plodů. 
S každým douškem 
tohto čaje se přenesete 
do krás neporušené 
přírody, ucítíte hřejivý 
dotek šumícího lesa, 
který pohladí vaše 
smysly.

FYTO – čistíci, 
detoxikační čaj

50 ks x 2 g
čaj vyplavuje z organismu 
toxické látky, zlepšuje 
imunitu, stimuluje funkci 
trávicích orgánu látkové 
proměny, snižuje škodlivost 
neekologických vlivů 
v organismu a malých 
dávek záření
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AGROKARPATY, s.r.o., 065 45 Plavnica, Slovensko
tel.: 052/ 43 93 133, 052/ 43 93 237, 052/ 23 88 004, tel./fax: 052/ 23 88 007 

e-mail: caj@agrokarpaty.com, www.agrokarpaty.com

Léčivé rostliny, které obsahují čaje firmy Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica, 
jsou pěstovány v ekologicky nezatíženém prostředí v oblasti Pienin 
a Magury pod Vysokýma Tatrama. Stejné vlastnosti mají v této oblasti 
sběrem získané divoce rostoucí rostliny a lesní plody. Všechny produkty 
jsou přírodně čisté, t.j. neobsahují umělé chutě, barvy a aromata. Jsou 
dobře přijímáná lidským organismem a mají na něj pozitivní vliv. 
Na spracovávaní složení čajových směsí se podílejí popřední specialisté, 

fytoterapeuti.
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