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bylinné prípravky

Vyrobené s láskou  
farmaceutmi na Slovensku.

“Nejdeme prírodnou cestou, len sa vraciame.  
Prírodou všetko začalo.”

Z 
  obľúbených lekárenských receptov 

sme pripravili nový rad prírodných bylin-
ných prípravkov Herb. Prednosťou sú kva-
litné suroviny a  chemická čistota, bez che-
mických konzervantov. Preferujeme bio 
kvalitu. Veríme, že koža má veľkú absorpč-
nú schopnosť, látky sa cez ňu dostávajú až 
do krvného riečiska. Preto by sme si nema-
li na ňu dávať nič, čo by sme nechceli zjesť.

Sme šťastní, že vďaka dlho očakávanej zme-
ne legislatívy môžeme opäť využívať lieči-
vé účinky výnimočnej tradičnej slovenskej 
byliny – konopy. Konopu siatu pestujeme 
v  ekologickom poľnohospodárstve na my-
javských kopaniciach ako zelené hnojenie 
prastarej obilniny dvojzrnky (Prazrnko).

P 
rírodný sprej je zmesou 7 vybra-

ných repelentných éterických ole-
jov – levandule, citronely, geránia, 
mäty, rozmarínu, klinčeka a  euka-
lyptu. Je určený na aplikáciu na po-
kožku alebo na oblečenie na odpu-
dzovanie rôznych druhov hmyzu 

– komárov, kliešťov, múch a  pod. Jeho veľkou 
prednosťou je to, že neobsahuje toxické che-
mické látky. Je úplne bezpečný aj pre deti. Na-
vyše krásne vonia. Môžete ho aplikovať aj kaž-
dú hodinu.

Č 
isto prírodné antibiotikum na zápal dý-

chacích ciest tvorí zmes výťažkov antibio-
ticky účinných a ochladzujúcich by lín, ktoré 
prednostne účinkujú na slizniciach horných 

a dolných dýchacích ciest. Tymián ob-
sahuje zložky, ktoré majú antibakteri-

álne vlastnosti. Eukalyptus pôsobí upo-
kojujúco pri podráždení dýchacieho 

systému (ústa, hrdlo, hltan a  hla-
sivky), prispieva k  jeho normál-
nej funkcii a  potláča množenie 
patogénnych mikroorganizmov. 
Sú nariedené v mandľovom ole-
ji tak, aby dávkovanie bolo po-
hodlné a bezpečné aj pre deti 
od troch rokov. Nemá nežia-

dúci vplyv na črevnú flóru. Rad bylinných prípravkov Herb  
je súčasťou konceptu zdravia Virtusia. 

Biomineral s.r.o.
Riazanská 59, 831 03 Bratislava

Distribúcia: 0917 354 447
Odborné poradenstvo: 0904 949 376

www.biomineral.sk
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Deti, vymaľujte si  
naše liečivé bylinky

Prírodný repelentný sprej 
100 ml

Bylinná zmes pre dýchacie cesty 
50 ml



K 
onopné prípravky veľmi rýchlo uľavujú od boles-

ti a podporujú regeneráciu tkaniva pri zápaloch kože, kĺ-
bov, krížov, chrbtice a nervov. Odporúčame ich na ošetro-
vanie a regeneráciu pri chronických zápaloch, pri ťažších 
formách zápalov kože, ekzému, psoriázy, akné a aj po veľ-
mi bolestivom spálení hlbších vrstiev kože na slnku. 

Obsahujú šetrne získaný konopný extrakt, konopný olej, 
lanolín a vonné látky z levandule a rozmarínu. Konopný 
extrakt zo starostlivo vybraných častí konopy je zahuste-
ný a bohatý na komplex účinných kanabinoidov, vrátane 
CBD. Účinné látky z extraktu konopy sa veľmi dobre vstre-
bávajú cez pokožku. Prídavky Cannabis v  potencii D3 
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N 
echtík lekársky je naša tradičná bylinka s protizápa-

lovými, antimikrobiálnymi, antimykotickými účinkami 
a schopnosťou vyčistiť a zaceliť rany. 
Vybrali sme najkvalitnejšiu odrodu nechtíka pre farmace-
utické účely a zasiali na našom políčku. Kvety sme ručne 
pozbierali a z ich lupeňov sme pripravili 100% prírodné 
prípravky.

Nechtíkovú masť odporúčame na ošetre-
nie zapálenej, popálenej, odretej a popras-

kanej pokožky a tiež na upokojenie aler-
gického začervenania. Masť urýchľuje 

hojenie a zbavuje bolestivosti.

Môžete ju použiť na sliznice ústnej dutiny pri zápaloch 
a poranení. Obsahuje extrakt z kvetu nechtíka, vybrané 
bunkové soli (Kali phos, Ferr phos, Nat mur, Calc flu-

or, Silicea), alkohol, Calendula D3 a krízovú 
esenciu Dr. Bacha. 

Na otvorené rany odporúčame použiť tink-
túru na vyčistenie a ako obklad. Na dolieče-

nie a na povrchové poranenia pokožky 
použite masť. Masť môžete použiť aj 

pri povrchovom spálení od slnka 
a  alergickom začervenaní pokož-

ky. Pri bolestivom spálení 
hlbších vrstiev kože odpo-
rúčame použiť konop-
nú masť z radu Herb.

a krízovej esencie podľa Dr. Bacha podpo-
rujú regeneračné účinky samotnej konopy. 

Prírodná vôňa levandule a  rozmarínu vy-
tvára s konopou veľmi príjemný súzvuk a na-

vyše podporuje jej protizápalový, regeneračný a upoko-
jujúci účinok.

Konopná masážna emulzia je vynikajúca aj na rela-
xačnú masáž a  uvoľnenie celého tela. Použitím na 
väčšiu plochu pokožky sa zvýši množstvo účin-
ných látok vstrebaných cez kožu do krvného 
riečiska a  vy môžete pocítiť nielen celkové 
uvoľnenie a upokojenie, ale aj zlepšenie 
nálady pri stavoch úzkosti a depresie.

Obsahuje výťažok z lupeňov nechtíka, mandľový olej a la-
nolín. Mandľový olej dobre hydratuje pokožku, ktorá sa 
potom ľahšie regeneruje. Prídavok gerániového oleja má 
protizápalový účinok a podporuje antimikrobiálny a anti-
mykotický účinok nechtíka.

N 
echtíková tinktúra je určená 

na čistenie rán a podporu hojenia. Je 
vhodná aj na pravidelné ošetrova-
nie hnisavých a ťažko sa hojacich 

rán. Môžete ju použiť aj ako ob-
klad. A to aj pre deti, pretože jej použitie je 
menej bolestivé.

Konopná masážna emulzia 
v náhradnom balení z hnedého skla, 250 ml
alebo v profi sprejovej fľaši, 250 ml

Konopná masť
50 ml

Nechtíková masť
50 ml

Nechtíková tinktúra
50 ml


