Szanowni Państwo
W naszej ofercie znajdziecie Państwo wyselekcjonowane zioła pochodzące
z terenów Europy i Andów oraz wiele innych zdrowych produktów. Ofertę
naszego sklepu będziemy stale poszerzać, odpowiadając na potrzeby każdego,
dla kogo zdrowie ma istotne znaczenie.
Oferowane produkty pozyskujemy od doświadczonego partnera - posiadającego
kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie importu ziół z Peru - którego jesteśmy
wyłącznym dystrybutorem w Polsce.
Wspólnie wierzymy, że dary Ziemi zostały stworzone w celu służenia dobru
człowieka, człowiek zaś powinien korzystać z nich z szacunkiem, umiarem
i wdzięcznością.
Pozdrawiamy zdrowo i życzymy udanych zakupów :-)
Zespół herbaPeru

Zakupów można dokonać pod numerem telefonu +48 605 403 441
lub na naszej stronie internetowej www.herbaPeru.pl
Ważne:
Sklep internetowy herbaPeru.pl prowadzi sprzedaż ziół oraz innych produktów zdrowej żywności.. Nie udziela
porad medycznych, a informacji zawartych na stronie sklepu internetowego nie powinno się traktować jako
porad medycznych.
Oferowane produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego
trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią lub jesteś w trakcie
leczenia – proponujemy skontaktować się z lekarzem przed użyciem.
Produkty należy przechowywać zamknięte w chłodnym, suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu.

ACHIOTE - liść suszony
Opis rośliny
Drzewo lub bardzo rozgałęziony krzew o wysokości od
5 do 9 metrów, obecnie występuje głównie w Peru,
Trynidadzie, Meksyku, Brazylii, Kolumbii i na Hawajach.
Zwarte, gęste listowie, liście ok. 20 cm długości,
sercowatego kształtu u podstawy. Jeden owoc zawiera
do 50 nasion, a z jednego średniej wielkości drzewa
można uzyskać nawet do 270 kg nasion.

Działanie
Achiote uważany jest za środek o silnych
właściwościach przeciwzapalnych, stosowany w
dolegliwościach układu moczowo-płciowego oraz w
chorobach prostaty. Oczyszcza, obniża poziom
cholesterolu i kwasu moczowego. Jest
antyutleniaczem. Stosowane także jako środek
oczyszczający w dolegliwościach wątroby. Obniża
ciśnienie tętnicze, może być stosowane wspomagająco
w leczeniu niewydolności nerek i otyłości. Wykazuje
działanie uspokajające, wykrztuśne, pobudza trawienie,
reguluje czynność nerek. Stosowany zewnętrznie (w
postaci odwaru lub naparu) przyspiesza gojenie się ran
i oparzeń oraz pomocne w zapaleniu spojówek.

Charakterystyka produktu
Zawartość: liść suszony
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Bixa orellana L.
Nazwy polskie: Arnota właściwa, Drzewko

orleańskie

W sprzedaży opakowania: 50g, 500g, 1000g
SPOSÓB UŻYCIA:

8-10 liści lub ok. 5g namoczyć w litrze zimnej wody a
następnie gotować przez około 5 minut, odcedzić. Pić
wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

CAIGUA - owoc suszony
Opis rośliny
Caigua (wymawiane "kai-wa") jest winoroślą. To owoc
tego południoamerykańskiego pnącza posiada
właściwości lecznicze. W Ameryce Południowej
spożywa się surowe lub gotowane. Właściwości
lecznicze posiadają również liście i nasiona.

Działanie
Znajduje zastosowanie w leczeniu chorób układu
krążenia. Występujące w roślinie substancje
bioaktywne mają korzystny wpływ na metabolizm
lipidów przez co obniżają poziom cholesterolu
całkowitego. Zmniejsza zatem ciśnienie krwi, ale
również wyrównuje poziom cukru we krwi i oczyszcza
tętnice ze złogów cholesterolowych. Caigua stosowana
jest zatem w przypadku miażdżycy, chorób układu
krążenia takich jak zawał mięśnia sercowego, wylew
krwi do mózgu.
Ma zastosowanie również w leczeniu cukrzycy
spowodowanej nieprawidłową dietą.
Caigua działa przeciwzapalnie i jest wykorzystana w
leczeniu zapalenia migdałków, ucha, przy anginach.
Zewnętrznie (rozdrobnione owoce lub liście) w stanach
zapalnych skóry.

Charakterystyka produktu:
Zawartość: owoc suszony
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Cyclanthera pedata
W sprzedaży opakowania: 30g, 500g, 1000g

SPOSÓB UŻYCIA
(propozycja):

1 łyżkę ziela namoczyć w litrze zimnej wody, a
następnie gotować przez około 5 minut, odstawić na 5
minut, odcedzić. Pić wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

CANCHALAGUA - liść suszony
Opis rośliny
To roślina zielna, dziko rosnąca w rejonach górzystych
Ameryki Południowej na wysokości od 2000 do 3000 m
n.p.m. Występuje zazwyczaj na zboczach i wzgórzach,
w zaroślach w pobliżu gospodarstw. O jej zastosowaniu
z ziołolecznictwie zadecydowała zawartość związków
czynnych.

Działanie
Przypisuje się jej właściwości regulujące
funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Stanowi
istotny składnik diety w walce z otyłością. Obniża
poziom glukozy we krwi.
Canchalagua ma również działanie moczopędne,
wspomagając tym samym oczyszczanie krwi z toksyn.
Ze względu na swoje działanie przeciwzapalne zioło to
pomocniczo wykorzystuje się w chorobach nerek,
wątroby, pęcherza moczowego i układu pokarmowego,
w kamicy żółciowej, a także w leczeniu alergii.
Stosowane zewnętrznie ze względu na zawartość
związków czynnych wspomaga leczenie zmian skórnych.
Napar z ziela stosuje się miejscowo na wypryski i
wągry.
Wykorzystywana pomocniczo również w hyperglikemii.

Charakterystyka produktu
Zawartość: liść suszony
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Schkuria pinnata
W sprzedaży opakowania: 50g, 500g, 1000g

SPOSÓB UŻYCIA:

1 łyżkę ziela namoczyć w litrze zimnej wody, a
następnie gotować przez około 5 minut, odcedzić. Pić
wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

CHANCA PIEDRA - ziele suszone
Opis rośliny
Roślina osiągająca wysokość ok. 30-40 cm,
występująca w puszczy amazońskiej i na terenach o
klimacie tropikalnym.

Działanie
Chanca Piedra korzystnie wpływa na zmniejszanie lub
nawet eliminację złogów w nerkach oraz w pęcherzyku
żółciowym, wspomaga zatem eliminację kamieni
żółciowych i nerkowych. Wykazuje działanie
hypoglikemiczne (obniżające poziom cukru),
moczopędne i obniżające ciśnienie krwi.
Ma również działanie przeciwwirusowe i dlatego
stosuje się ją w leczeniu żółtaczki typu B i C oraz AIDS.
Przypisuje się jej działanie przeciwbakteryjne,
przeciwskurczowe, przeciwmalaryczne, wspomagające
trawienie, tonizujące. Stosowana przeciw pasożytom.

Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: ziele
Zawartość: ziele suszone
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Phyllanthus niruri
W sprzedaży opakowania: 50g, 500g, 1000g,
kapsułki 100szt

SPOSÓB UŻYCIA:

1 łyżkę ziela namoczyć w litrze zimnej wody, a
następnie gotować przez około 5 minut, odstawić na 5
minut i odcedzić. Pić wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

CHUCHUHUASI - kora
Opis rośliny
Wielkie drzewo, osiągające wysokość nawet 30
metrów, rosnące w lasach tropikalnych Amazonii.

Działanie
Chuchuhuasi poleca się stosować podczas procesu
leczenia choroby Parkinsona oraz stwardnienia
rozsianego - ze względu na jego tonizujące działanie
na układ nerwowy. W połączeniu z wilkakorą (Chuchuwilka) pozytywnie wpływa na stan zdrowia osób
posiadających zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa.
Korze przypisuje się właściwości przeciwzapalne,
antyreumatyczne, tonizujące, przeciwbólowe. Ma
działanie antyhistaminowe, antynowotworowe i
przeciwartretyczne.
Korzystnie jest stosować ją w przypadku SM,
alkoholizmie.
Wpływa odmładzająco na organizm i rewitalizująco na
tkankę nerwową. Ponadto świetnie chroni przed
insektami.

Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: kora - bardzo twarda, ciężka,
kasztanowa
Zawartość: kora
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Maytenus laevis
W sprzedaży opakowania: 100g, 500g, 1000g

SPOSÓB
UŻYCIA:

1 łyżkę kory namoczyć w litrze zimnej wody, a następnie gotować
przez około 15 minut, odstawić na 5 minut, odcedzić. Pić wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

COLA DE CABALLO - ziele suszone
Opis rośliny
To roślina wieloletnia, osiągająca wysokość ok. 3
metrów. Rośnie na terenach podmokłych, w klimacie
wilgotnym i ciepłym. Zawiera duże zawartości krzemu
niezbędnego do prawidłowej gospodarki organizmu.

Działanie
Przypisuje się jej działanie oczyszczające drogi
moczowe, działa moczopędnie. Stosowana jako wywar
w stanach zapalnych dróg moczowych, a dzięki
działaniu lekko przeciwbólowym - łagodzi ból i
pieczenie przy oddawaniu moczu.
Przyspiesza zrastanie się kości przy złamaniach. Ze
względu na dużą zawartość krzemu przeciwdziała
wypadaniu włosów, łamliwości paznokci. Zapobiega
zmianom artretycznym, kruchości kośćca. Wzmacnia
mięsień sercowy i cały organizm.

Charakterystyka produktu:
Surowiec leczniczy: łodygi i liście
Zawartość: ziele suszone
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Equisetum
arvense, Equisetum giganteum
W sprzedaży opakownia: 50g, 500g, 1000g

SPOSÓB UŻYCIA:

1 łyżkę ziela namoczyć w litrze zimnej wody, a
następnie gotować przez około 5 minut, odstawić na 5
minut, odcedzić. Pić wywar. Uzyskany wywar ma
charakterystyczny jasny kolor.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

CUTI CUTI - ziele suszone
Opis rośliny
Cuti Cuti to paproć, która rośnie dziko głównie na
wschodnich zboczach Andów – często w pobliżu
wodospadów. Wysuszona roślina to krótkie cienkie gałązki
z kwiatostanem w jednolitym brunatnym kolorze,
posiadająca charakterystyczny intensywny zapach.

Działanie
Dzięki zawartości związków biologicznie czynnych takich jak
stilbeny, flawonoidy (akacetin), niebiałkowe aminokwasy,
pochodne kwasu kumarowego, naftochinon, garbniki i śluzy,
roślinie tej przypisuje się właściwości obniżające stężenie
cukru we krwi, regenerujące komórki trzustki, właściwości
przeciwzapalne a także wykrztuśne i antyoksydacyjne.
Cuti Cuti spożywane jako odwar ma właściwości regulujące
procesy regeneracji komórek trzustki. Dlatego też roślina ta
stosowana jest wspomagająco przy leczeniu cukrzycy –
zwłaszcza typu 2 - i w przewlekłych stanach zapalnych
trzustki, łącznie z jej nowotworami.
Reguluje cykl menstruacyjny u kobiet, wspiera metabolizm,
ma właściwości antyoksydacyjne i oczyszczające. Zawarte w
roślinie śluzy wykazują skuteczne (także w kaszlu
przewlekłym) działanie wykrztuśne, ma też działanie
przeciwgorączkowe.
WSKAZANIA:
- zaburzenia funkcjonowania trzustki
- stany zapalne trzustki – również stany przewlekłe
- wysoki poziom cukru i cukrzyca - zwłaszcza typu 2
- zaburzenia metabolizmu
- nadwaga
- nieregularna menstruacja
- schorzenia dróg oddechowych, kaszel i kaszel przewlekły
- grypy i przeziębienia

Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: wysuszona część naziemna
Zawartość: ziele suszone
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Notholaena nivea
W sprzedaży opakowania: 40g
SPOSÓB UŻYCIA:
1 łyżkę ziela namoczyć w litrze zimnej wody, a następnie
gotować na wolnym ogniu około 5 minut, odstawić na 5
minut, odcedzić. Pić wywar.
Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

FLOR DE ARENA - ziele suszone
Opis rośliny
Roślina zielna występująca na wybrzeżu oraz terenach
górzystych Ameryki Południowej.

Działanie
Stosowana w kuracjach oczyszczających - eliminuje
spożyte w nadmiarze białka zwierzęce. Stosuje się
przy niestrawności, otyłości oraz zatruciu
pokarmowym. Uwalnia organizm od toksyn powstałych
w wyniku nieprawidłowej diety - głównie powstałych
przy spożywaniu czerwonego mięsa i żywności z
zawartością dodatków takich jak polepszacze smaku,
konserwanty, sztuczne barwniki.
Stosowana także w leczeniu chorób przewodu
pokarmowego, moczowego i nerwowego.
Flor de Arena poprawia pracę nerek i układu
nerwowego. Działa lekko moczopędnie i uspokajająco.
Ze wzgledu na to, że posiada właściwości
detoksykacyjne oraz antyoksydacyjne, używa się jej
również w zapaleniu stawów.

Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: suszona część naziemna rośliny
Zawartość: ziele suszone
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Tiquila paronichioides
W sprzedaży opakowania: 50g, 500g, 1000g,
kapsułki 100szt.

SPOSÓB UŻYCIA:

1 łyżeczkę ziela zalać 1 litrem wrzątku i parzyć przez 5
minut, odcedzić. Pić wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

GRAVIOLA (ANNONA, GUANABANA) - liść suszony
Opis rośliny
Graviola występuje w tropikalnych regionach Ameryki
Północnej i Południowej. Graviola to wiecznie zielone
drzewo osiągające wysokość do 6 metrów, o jadalnych
żółto-zielonych owocach z białym wnętrzem i dużych
liściach w kształcie serca. Liście są błyszczące,
gładkie, ciemnozielone.

Działanie
Różnym częściom tej rośliny przypisywane są
różne właściwości i zastosowania:
- uspokajające
- wspomagające proces leczenia nowotworów
- wspomagające proces leczenia cukrzycy
- obniżające ciśnienie krwi
- zmniejszające gorączkę i biegunkę
- wspomagające proces leczenia reumatyzmu i
artretyzmu
- wspomagające proces leczenia astmy
- wspomagające proces leczenia chorób wątroby
- wspomagające proces leczenia problemów z
trawieniem
- wspomagające obniżenie poziomu cukru we krwi
- ma zastosowanie antypasożytnicze

Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: w naturalnej medycynie
tropikalnej stosowane są wszystkie części drzewa
Graviola - kora, żywica, liście, korzenie, owoce,
nasiona.
Zawartość: liść suszony
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Annona muricata
Nazwy polskie: Flaszowiec miękkociernisty
W sprzedaży opakowania: 40g, 500g, 1000g,
Kapsułki 100szt.
Tabletki 100szt.

SPOSÓB UŻYCIA:

1 łyżkę ziela namoczyć w 700 ml zimnej wody, a
następnie gotować przez około 5 minut, odstawić na 5
minut, odcedzić. Pić wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

GUARANA - kapsułki
Opis rośliny
Paulinia guarana zwana także ciernioplątem, guaraną lub
osmętą – gatunek pnącza z rodziny mydleńcowatych.
Występuje w całym dorzeczu Amazonki i Pary (Brazylia). Bywa
nazywany zwyczajowo guaraną od nazwy gorzko-kwaśnego
napoju, sporządzanego z jej nasion. Nazwa napoju zaś
pochodzi od plemienia Guarani.

Działanie
Guarana zawiera guaraninę, która działa na organizm
identycznie jak kofeina ale różni się od niej budową chemiczną.
Guarana zawiera 3 razy więcej guaraniny niż kawa kofeiny i jest
przy tym mniej szkodliwa dla zdrowia.
Guaranie przypisuje się następujące działania:
- posiada działanie energetyzujące przy czym uwalnia się z
organizmu powoli (inaczej niż kofeina w kawie) przez co jej
działanie wydłuża się nawet do 6 godzin
- stymuluje pracę ośrodkowego układu nerwowego, pobudzając
wydzielanie dopaminy i adrenaliny, powodując zwiększoną
wydolność psychiczną, fizyczną oraz dobry humor i
samopoczucie
- stymulując pracę mózgu zwiększa refleks i wpływa dobrze na
naszą pamięć
- poprawia koncentrację i ogólne samopoczucie
- pomocna przy zwalczaniu stanów depresyjnych (szczególnie
przy wyczerpaniu nerwowym lub stanach napięcia
przedmiesiączkowego)
- znosi zmęczenie fizyczne i psychiczne
- zwiększa wytrzymałość całego organizmu – świetnie się
sprawdza u osób wykonujących większy wysiłek fizyczny,
polecana dla sportowców
- przyspiesza metabolizm i pomagają spalać tłuszcz
- posiada działanie antyoksydacyjne
- zatrzymuje biegunkę
- wpływa na zmniejszenie gazów gromadzących się w jelitach
przez to działa odtruwająco
- działa moczopędnie i ma działanie oczyszczające
Działania niepożądane wynikające z nadmiernego spożycia
guarany:
bezsenność, utrata apetytu, niepokój, nudności, przyspieszone
bicie serca a nawet wymioty, zawroty głowy, bóle brzucha – w
takich przypadkach należy niezłocznie skonsultować się z
lekarzem
Przeciwwskazania do stosowania guarany:
- wysokie ciśnienie krwi, choroby serca, ciąża, nadczynność
tarczycy
Charakterystyka produktu
Zawartość: ekstrakt rośliny w kapsułkach
Kraj pochodzenia: Peru/Czechy
Nazwa systematyczna: Paullinia cupana
Ilość kapsułek: 100 sztuk
W sprzedaży kapsułki: 320mg
Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

HERCAMPURI - ziele suszone
Opis rośliny
Roślina rosnąca samotnie w niewielkich skupieniach
głównie w peruwiańskich Andach na trudno
dostępnych pustkowiach na wysokościach 3500–4300
m n.p.m.

Działanie
Ziele to uważa się za środek o następujących
właściwościach:
- wspomaga pracę wątroby, pomocna w leczeniu
przewlekłych schorzeń wątroby i szczególnie zalecana
przy wirusowym zapaleniu wątroby typu B i C
- sprzyja normalizacji gospodarki lipidowej
- usprawnia proces detoksykacji (działa odtruwająco,
pomaga pozbyć się złogów i trucizn z organizmu)
- remineralizuje (regeneruje kosmki jelitowe, poprzez
co dostarcza organizmowi niezbędnych minerałów,
wyrównując braki i niedobory)
- poprawia system przemiany materii, który w sposób
samoregulujący przyspiesza oczyszczanie i odtruwanie
organizmu
- ułatwia odchudzanie

Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: zielona nadziemna część (Tea
Amargo)
Zawartość: ziele suszone
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Gentianella
nitida oraz Gentianella alborosea
W sprzedaży opakowania: 50g, 500g, 1000g
Kapsułki 100szt.
SPOSÓB UŻYCIA:

1 łyżkę ziela namoczyć w litrze zimnej wody, a
następnie gotować przez około 5 minut, odstawić na 5
minut, odcedzić. Pić wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

HUANARPO MACHO – sproszkowana bulwa
Opis rośliny
To krzewiaste drzewo osiągające wysokość ok. 10
metrów i rosnące w Peru.

Działanie
Uchodzi za najbardziej popularny afrodyzjak w Peru znane jest także pod nazwą „peruwiańska viagra". W
swoim składzie posiada proantocyjanidyny i dlatego
stosowany jest w leczeniu zaburzeń erekcji i
niepłodności.
Przypisuje się mu właściwości przywracające potencję
seksualną, ale także wspierające pracę nerek i
nadnerczy, uspokajające i wzmacniające centralny
układ nerwowy. Stosowany przy kaszlu, astmie i
zapaleniu oskrzeli.

Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: wysuszone sproszkowane
bulwy
Zawartość: proszek
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Jatropha macrantha
W sprzedaży opakowania: 100g, 1000g

SPOSÓB UŻYCIA:

1 łyżkę proszku namoczyć w litrze zimnej wody, a
następnie gotować przez około 5 minut, odstawić na 5
minut, odcedzić. Pić wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

LAPACHO - kora
Opis rośliny
Lapacho to nazwa drzewa, z którego kory pozyskuje
się susz do herbaty. Pochodzi z Ameryki Południowej, z
Andów.

Działanie
Składnikami aktywnymi w Lapacho są: lapachol i betalapachon – środki antybiotyczne, dzięki którym
znajduje zastosowanie przy leczeniu szeregu schorzeń:
reumatyzmie, arteriosklerozie, astmie, bronchicie,
stanach zapalnych jelita grubego, pęcherza i prostaty,
żylakach, chorobach skóry i ciężko gojących się ranach,
anemii, osłabieniu systemu immunologicznego i
systemu limfatycznego, niedoczynności wątroby, raku,
cukrzycy, zakłóceniu przemiany materii, chorobach
wirusowych, wrzodach żołądka.
Przypisuje mu się właściwości poprawiające trawienie.
Ma zastosowanie lecznicze m.in. przy zwalczaniu
pasożytów. Oczyszcza organizm z toksyn, stymuluje
pracę przewodu trawiennego, przede wszystkim jelit,
wątroby, woreczka żółciowego i gruczołów potowych.
Przypisuje się mu także działanie przeciwbólowe,
uspokajające, obniżające ciśnienie i moczopędne.
Lapacho jako napar jest uznawane jako bogate źródło:
żelaza, wapnia, potasu, miedzi i magnezu.
Skutki uboczne i przeciwskazania:
Przeciwwskazaniem do stosowania Lapacho jest ciąża i
karmienie.

Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: rozdrobniona kora drzewa
Zawartość: kora
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Tabebuia impetiginosa
W sprzedaży opakowania: 80g, 1000g
SPOSÓB UŻYCIA:

1 łyżeczkę Lapacho zalać 1 litrem zimnej wody i
gotować na wolnym ogniu przez około 5-10 minut.
Odcedzić. Pić wywar w ciągu dnia.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

MACA - sproszkowana bulwa
Opis rośliny
To roślina bulwiasta pochodzącą z Andów
Peruwiańskich. Częścią użytkową rośliny jest
podziemna bulwa o kształcie gruszkowatym.
Wysuszona i sproszkowana używana jest jako środek
silnie wzmacniający organizm.
Działanie
Posiada dużą zawartość witamin, minerałów, białek, egzogennych
aminokwasów i steroli. Stosowana jest szczególnie w stanach
niedożywienia organizmu i wyniszczenia przez chorobę, wysiłek
fizyczny, wiek.
Ze względu na zawartość cennych składników stała się
nieodzownym składnikiem diety sportowców.
Przypisuje się jej następujące działania:
- posiada właściwości odżywcze i wzmacniające organizm
- wzmacnia układ odpornościowy
- jest naturalnym źródłem białek (posiada bardzo
wysokoprocentową zawartość argininy w jej białku (11g. w 100g.
białka - najwyższa z białek do produkcji odżywek) – zatem
wykorzystuje się ją jako środek energizujący, wspomagający
wytrzymałość i budowę masy mięśniowej
- aktywność zawartych w roślinie steroli jest częściowo podobna
do działania sterydów anabolicznych
- przeciwdziała bezsenności i osteoporozie
- dzięki zawartości prostaglandyn, steroli i amid
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych uznawana jako
afrodyzjak
- opóźnia procesy starzenia się organizmu (skóra oraz organy i
narządy) – WSKAZANA DLA LUDZI STARSZYCH
- wspomaga pamięć i zdolność uczenia się
- poprawia czynność pracy mózgu co jest istotne przy intensywnej
pracy umysłowej
- zwiększa produkcję mleka u kobiet karmiących
- posiada bardzo wysoką zawartość minerałów przez co jest
ważnym uzupełnieniem diety przy dużym wysiłku fizycznym,
umysłowym czy wycieńczeniu przez chorobę
- reguluje poziom hormonów tarczycy, nadnerczy, przysadki,
gonad - stosowana w leczeniu nieregularnego miesiączkowania
oraz zaburzeń związanych z menopauzą i andropauzą
- ma właściwości adaptogenne – czyli indywidualnie dostosowuje
się do potrzeb danego organizmu

Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: podziemna bulwa o kształcie
gruszkowatym
Zawartość: sproszkowana bulwa
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Lepidium meyenii
W sprzedaży opakowania: 100g, 500g, 1000g
Kapsułki 100szt., tabletki 120 szt.
SPOSÓB UŻYCIA:

1 łyżeczkę proszku rozmieszać w małej ilości wody lub soku
i wypić. Najlepiej stosować rano.
Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

KAWA MACA - MACA COFFEE - proszek
Opis rośliny
Maca to roślina bulwiasta pochodzącą z Andów
Peruwiańskich. Wysuszona i sproszkowana używana jest
jako środek silnie wzmacniający organizm.
Częścią użytkową rośliny jest podziemna bulwa o kształcie
gruszkowatym. Cafe de Maca to wygodny do przyrządzenia
proszek, który wystarczy zalać wrzątkiem i spożywać jak
kawę. Można ją posłodzić np. miodem lub dodać lubianych
przypraw korzennych. Doskonale zastępuję kawę, przy
czym jest wartościowa dzięki posiadanym właściwościom
odżywczym.
Działanie IDENTYCZNE JAK MACA
Posiada właściwości odżywcze dzięki dużej zawartości witamin,
minerałów, białek, egzogennych aminokwasów i steroli. Stosowana jest
szczególnie w stanach niedożywienia organizmu i wyniszczenia przez
chorobę, wysiłek fizyczny, wiek. Ze względu na zawartość cennych
składników stała się nieodzownym składnikiem diety sportowców.
Przypisuje się jej następujące działania:
- posiada właściwości odżywcze i wzmacniające organizm
- wzmacnia układ odpornościowy
- jest naturalnym źródłem białek - posiada bardzo wysokoprocentową
zawartość argininy w jej białku (11g. w 100g. białka - najwyższa z
białek do produkcji odżywek) – zatem wykorzystuje się ją jako środek
energizujący, wspomagający wytrzymałość i budowę masy mięśniowej
- aktywność zawartych w roślinie steroli jest częściowo podobna do
działania sterydów anabolicznych
- przeciwdziała bezsenności i osteoporozie
- dzięki zawartości prostaglandyn, steroli i amid wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych uznawana jako afrodyzjak
- opóźnia procesy starzenia się organizmu (skóra oraz organy i narządy)
- wskazana do stosowania w starszym wieku
- wspomaga pamięć i zdolność uczenia się
- poprawia czynność pracy mózgu co jest istotne przy intensywnej pracy
umysłowej
- posiada bardzo wysoką zawartość minerałów przez co jest ważnym
uzupełnienie diety przy dużym wysiłku fizycznym, umysłowym czy
wycieńczeniu przez chorobę
- reguluje poziom hormonów tarczycy, nadnerczy, przysadki, gonad stosowana w leczeniu nieregularnego miesiączkowania oraz zaburzeń
związanych z menopauzą i andropauzą
- zwiększa produkcję mleka u kobiet karmiących
- ma właściwości adaptogenne – czyli indywidualnie dostosowuje się do
potrzeb danego organizmu

Charakterystyka produktu
Zawartość: rozpuszczalny proszek
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Lepidium meyenni
W sprzedaży opakowania: 100g, 200g, 500g, 1000g

Smakowe: Macachino – z dodatkiem kakao i cynamonu
SPOSÓB UŻYCIA: Kawę macę przyrządza się podobnie jak kawę
rozpuszczalną np.: 1-2 łyżeczki rozpuścić we wrzątku, ewentualnie
dodać mleka i posłodzić miodem.
Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

MACA CZARNA - sproszkowana bulwa
Opis rośliny
Maca to roślina z rodziny kapustowatych, którą
uprawia się w rejonie peruwiańskich Andów
Centralnych na wysokości 4000-4500 m n.p.m. Panuje
tam unikatowy klimat wysokogórski o charakterze
tropikalnym. Częścią jadalną jest korzeń.

Działanie
Jej unikatowe właściwości odżywcze i lecznicze uznane
są od tysięcy lat. Maca to wysokowartościowa
żywność, jako suplement diety. Stosowana może być
również w stanach niedożywienia, po przebytych
chorobach, regenerująca siły witalne.
Czarna maca to jeden z trzech rodzajów macy (żółta,
czarwona i czarna) i - dzięki bogactwu wartości
odżywczych - fantastyczny suplement diety. Polecana
szczególnie osobom poddającym się intensywnemu
wysiłkowi fizycznemu (sportowcy, osoby pracujacy
cieżko fizycznie) czy narażonym na stres. Wzmacnia
również układ odpornościowy, polepsza pamięć i
koncentrację i zwiększa witalność. Poprawia płodność
u mężczyzn.
Maca czarna w swoim składzie posiada więcej niż
maca czerwona rozpuszczalnych cukrów redukujących,
witaminy B2 i żelaza.
Ze względu na swoje właściwosci adaptogenne
długotrwałejej stosowanie nie wykazuje negatywnych
skutków ubocznych a nawet trwały wzrost zdolności
adaptacyjnych organizmu do stresu środowiskowego.
Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: podziemna bulwa o kształcie
gruszkowatym
Zawartość: sproszkowana bulwa macy czarnej
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Lepidium meyenii
W sprzedaży opakowania: 100g, 500g, 1000g smaki: bananowa, malinowa, truskawkowa
Kapsułki 100 szt.

SPOSÓB UŻYCIA:

1 łyżeczkę proszku rozmieszać w małej ilości wody lub
soku i wypić. Najlepiej stosować rano.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

MAIZ MORADO - proszek
Opis rośliny
Maiz Morado (purpurowa kukurydza) uprawiana jest w
Peru i Chile. Wygląda jak dobrze nam znana
kukurydza, jednak odróżnia ją intensywny purpurowofioletowy kolor, który posiada dzięki z zawartości
antocyjanów (zwanych flawonoidami

Działanie
Właściwości lecznicze przypisywane Maiz Morado:
- redukuje cholesterol
- znacznie obniża ciśnienie krwi
- wzmacnia ochronę naczyń krwionośnych
- zapewnia lepszą mikro cyrkulację
- działa przeciwzapalnie
- wspomaga leczenie tkanki łącznej
- pomaga w tworzeniu się białka w organizmie
- jest skutecznym antyutleniaczem - działa
odmładzająco
- może leczyć cukrzycę typu drugiego, chorobę nerek,
ma działanie przeciwzapalne
Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: sproszkowane ziarno kukurydzy
Zawartość: sproszkowane ziarno
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Zea mays
Nazwy polskie: Purpurowa kukurydza
W sprzedaży opakowania: 100g, 500g,
Kapsułki 100 szt.
SPOSÓB UŻYCIA:

1 łyżeczkę proszku rozmieszać w małej ilości wody lub
soku i wypić. Najlepiej stosować rano.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

MANAYUPA - ziele suszone
Opis rośliny
Roślinę spotkać można na wysokości ok. 1000, ale
przede wszystkim na poziomie od 3000 do 4000 m
n.p.m. w górzystych prowincjach Peru. Posiada okrągłe
liście i rozbudowany kwiatostan.

Działanie
Do właściwości przypisywanych manayupie należą:
- spełnia rolę odtruwającą przede wszystkim drogi
moczowe i tkankę wątrobową - stosowana jest jako
środek oczyszczający organizm z toksyn i chemikaliów
po leczeniu lekami syntetycznymi
- stymuluje pracę nerek - pływa regulująco na
wydalanie moczu i złogów pozostałych w układzie
moczowym, ma działanie moczopędne
- korzystnie działa w przypadku przemęczenia i nerwicy
- reguluje pracę wątroby - pomocna w stanach
zapalenia wątroby i woreczka żółciowego
- wykazuje właściwości antyoksydacyjne,
przeciwzapalne i przeciwzakaźne
- przyspiesza spalanie tłuszczów - przydatna w kuracji
odchudzającej
Najlepsze efekty uzyskuje się podając ją samodzielnie.
Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: zielone części rośliny
Zawartość: ziele suszone
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Desmodium mollicum
Nazwa polska: Manajupa
W sprzedaży opakowania: 40g, 500g, 1000g
Kapsułki 100 szt

SPOSÓB UŻYCIA:

1 łyżkę ziela namoczyć w litrze zimnej wody, a
następnie gotować przez około 5 minut, odstawić na 5
minut, odcedzić. Pić wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

MARCO - ziele suszone
Opis rośliny
To roślina jednoroczna, występuje w postaci krzewu,
posiada silny zapach. Występuje na wilgotnych
brzegach rzek śródandyjskich.

Działanie
Odwar z rośliny stosowany jest ze względu na działanie
antyneuralgiczne, przy migrenach i bólach głowy.
Odwar z całej rośliny wykazuje także właściwości
tonizujące układ nerwowy. Od dawna roślina ta
stosowana była jako:
- środek przeciwzapalny,
- antyreumatyczny,
- zapobiegający skurczom.

Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: susz całej rośliny lub tylko część
naziemna -w zależności od celu kuracji
Zawartość: ziele suszone
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Ambrosia peruviana
W sprzedaży opakowani: 50g, 500g, 1000g

SPOSÓB UŻYCIA:

1 łyżkę ziela namoczyć w litrze zimnej wody, a
następnie gotować na wolnym ogniu około 5 minut,
odstawić na 5 minut, odcedzić. Pić wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

MUÑA MUÑA (muna muna) - ziele suszone
Opis rośliny
Jest to niewielki krzew, który osiąga wysokość od 0,3
do 2 metrów. Rośnie w Kolumbii i Wenezueli, Brazylii,
Ekwadorze, Peru i Boliwii oraz północno-wschodniej
części Argentyny. Lubi stanowiska suche, na wysokości
pomiędzy 2700 a 3400 m n.p.m.

Działanie
Zawiera sporą ilość olejków eterycznych i dzięki nim tej
roślinie przypisywane są następujące działania:
- wspomaga leczenie schorzeń układu oddechowego tj.
astmy oskrzelowej, przewlekłego zapalenie oskrzeli,
rozedmy płuc
- wyciąg z muna-muna jest zastosowany jako preparat
antyseptyczny
- pomaga w zwalczaniu infekcji bakteryjnych,
wirusowych i grzybicznych
- zmniejsza stany zapalne wywołane m.in. infekcją,
podrażnieniem i alergią, działa kojąco
- wzmaga ukrwienie skóry, poprzez co wspomaga
zaopatrzenie jej w składniki odżywcze,
przeciwdziałając powstawaniu zmarszczek - skóra ma
zdrowy i ładny wygląd
- liście rośliny nakładane na zranioną skórę działają
przeciwkrwotocznie
- zawiera substancje pomocne w zwalczaniu wirusa
HIV i AIDS.
Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: liście i pędy rośliny
Zawartość: ziele suszone
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Minthostachys setosa
W sprzedaży opakowania: 50g, 500g, 1000g

SPOSÓB UŻYCIA:

1 łyżkę ziela namoczyć w litrze zimnej wody, a
następnie gotować przez około 5 minut, odstawić na 5
minut, odcedzić. Pić wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

PASUCHACA - ziele suszone
Opis rośliny
To roślina wieloletnia, dziko rosnąca. Krzew zielny,
posiadający małe łodygi, połączone przez podstawowe
liście i wysokie na 35 cm. Ma rozgałęzione, cienkie
korzenie.

Działanie
Wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne,
przyczyniając się do utrzymania prawidłowych funkcji
całego organizmu. Substancje czynne wspomagają
utrzymanie odpowiedniego poziomu glukozy we krwi w
wielu odmianach cukrzycy, głównie w
insulinoniezależnej. Przypisywane są jej wyraźne
właściwości obniżające poziom glukozy we krwi.
Zalecana przy przewlekłym zapaleniu trzustki i cukrzycy
typu drugiego. Przypisuje się jej właściwości
usprawniające działanie trzustki. Pomocniczo
stosowana w przewlekłym zapaleniu trzustki i
nowotworach trzustki. Stymulując pracę trzustki obniża
poziom cukru we krwi.

Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: cała roślina
Zawartość: ziele suszone
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Geranium dielsianum
Knuth.
W sprzedaży opakowania: 100g, 500g, 1000g

SPOSÓB UŻYCIA:

1 łyżkę ziela namoczyć w litrze zimnej wody, a
następnie gotować na wolnym ogniu około 5 minut,
odstawić na 5 minut, odcedzić. Pić wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

SANGRE DE DRAGO - żywica - 50ml
Opis rośliny
Smocza krew to drzewo osiągające wysokość do 20
metrów. Rośnie w Ameryce Południowej i Środkowej,
w Peru, Brazylii, Ekwadorze i Meksyku. Po nacięciu
kory drzewa wypływa gęsty, czerwony płyn.

Działanie
Sangre de Drago działa przeciwzapalnie przez co
wspomaga leczenie reumatyzmu i artretyzmu, ułatwia
gojenie się ran, nadżerek i owrzodzeń, stosowane w
profilaktyce miażdżycy. Sangre de Drago działa
przeciwbakteryjnie co wykorzystuje się w leczeniu
stanów zapalnych górnych dróg oddechowych.
Wspomaga też leczenie grzybic, opryszczki, wrzodów
żołądka, biegunek, anemii, białaczki, febry i malarii. Ma
skuteczne działanie w leczeniu różnego rodzaju
krwawień.

Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: sok żywiczny
Zawartość: żywica
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Croton lechleri
Nazwa polska: Smocza krew
Objętość: 50ml

SPOSÓB UŻYCIA propozycja:

15-20 kropli rozcieńczyć w małej ilości wody i wypić.
Zewnętrznie: polać leczone miejsce.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

SARSAPARILLA - kapsułki
Opis rośliny
Sarsaparilla (kolcorośl) jest pnączem drzewiastym
występującym na obszarach okołorównikowych,
osiągających do 30 m długości. Występują powszechnie w
Ameryce Środkowej i Południowej. Surowcem
farmeceutycznym tej rosliny jest korzeń Radix
Sarsaparillae.

Działanie
Dzięki zawartym w korzeniu fitosteroli i saponin
sterydowych ma wielorakie zastosowanie:
- działa moczopędnie i napotnie, a przez
tooczyszczająco i odtruwająco
- silnie rozgrzewając, wzmaga ukrwienie, co jest
szczególnie istotne przy schorzeniach reumatycznych
i artretycznych. Ma działanie przeciwzapalne,
przeciwobrzękowe, wykrztuśne, przeciwgorączkowe
- schorzenia skórne: odwar z korzenia kolcorośli może
być używany do przemywania skóry (jako środek
oczyszczający) i płukania włosów w przypadku wypadania
włosów czy przetłuszczania, a także przy występowaniu
łupieżu, łuszczycy, wyprysków, stanów zapalnych,
przebarwień czy zakażenia skóry głowy
- dzięki zawartości witamin A, C, D, B oraz szeregu
mikroelementów takich jak żelazo, sód, mangan, siarka,
miedź, cynk, krzem, jod - z powodzeniem stosowany jest
przez sportowców jako naturalny środek na
zwiększenie masy mięśniowej bez używania sterydów
syntetycznych, bo w bezpieczny sposób przyspiesza
proces formowania sportowej sylwetki nie powodując
żadnych objawów ubocznych
Sarsaparilla jest silnym afrodyzjakiem. Zawiera
sarsapogeniny czyli roślinny odpowiednik androgenów, a
związki te doskonale imitują działanie testosteronu i
wzmagają syntezę dihydroergotestosteronu,skutecznie
pokonując impotencję. W Ameryce Południowej roślina
ta używana jest od setek lat jako środek na potencję.

Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: zmielony korzeń
Zawartość: ekstrakt rośliny w kapsułkach
Kraj pochodzenia: Czechy
Nazwa systematyczna: Smilax officinalis
Nazwa polska: Kolcorośl
Ilość kapsułek: 100 sztuk (360mg/kaps.)

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

TAHUARI - kora
Opis rośliny
Bardzo duże drzewo, osiągające wysokość nawet do 45
metrów rosnące w rejonie klimatu tropikalnego
Ameryki na wysokości około 800 metrów n.p.m. na
terenach pagórkowatych Peru, Kolumbii, Boliwii,
Gujany i Brazylii.

Działanie
Surowcem leczniczym jest kora drzewa (Tabebuia
ochracea), która zawiera cenne związki
naftochinonowe. Przypisuje się jej właściwości
przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne i antybakteryjne.
Stosowana w celu poprawienia pracy wątroby, jelit,
dróg moczowych oraz w przypadku problemów ze
stawami. Dzięki wielu substancjom aktywnym może
być także pomocna w regulowaniu pracy przewodu
pokarmowego, pomagając przy zaparciach i wzdęciach
oraz przy wspomaganiu metabolizmu.
Tahuari jako antyoksydant wspiera niszczenie wolnych
rodników w organizmie, tym samym spowalniając
procesy starzenia. Pełni istotną rolę wspomagającą
kuracje chorób nowotworowych, głównie dzięki
zawartym niej związkom naftochinonowym (m.in.
lapachol, lapachon) - pobudza działanie układu
odpornościowego.
Pomaga utrzymać w dobrej kondycji pracę wątroby i
trzustki. Wspiera rozpuszczanie kamieni żółciowych.

Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: kora drzewa
Zawartość: kora
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Tabebuia ochracea
W sprzedaży opakowania: 100g, 500g, 1000g
SPOSÓB UŻYCIA:
1 łyżkę kory rozdrobnić (pokruszyć) i namoczyć w litrze
zimnej wody, a następnie gotować przez około 15
minut, odstawić na 5 minut, odcedzić. Pić wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

UBOS - suszona, mielona kora
Opis rośliny
Jest to drzewo osiągające wysokość do 40 metrów, a
średnicę do 2 metrów. Występuje w klimacie tropikalnym,
rośnie na wysokości 850 m n.p.m. Ma bogato ulistnioną,
obszerną koronę. Gruba kora ma barwę ciemnoceglastą.
Barwa ta powstaje w wyniku utlenienia, bowiem od
wewnątrz ma kolor kremowy. Wydziela przeźroczystą
żywicę w miejscach nacięć.

Działanie
Ubos wykazuje działanie przeciwzapalne,
przeciwbakteryjne, przeciwutleniające i
przeciwbiegunkowe. Wspomaga odporność organizmu, ma
zastosowanie w takich chorobach jak astma, infekcje i
stany zapalne układu oddechowego i układu rozrodczego.
Pomocna w dolegliwościach układu pokarmowego, w
chorobach skóry (łuszczyca i leiszmanioza). Ma również
działanie przeciwbólowe. Przy krwotokach i hemoroidach
pomocniczo wykorzystuje się efekt ściągający, używając do
tego skórek ze świeżych owoców, maceratów z liści oraz
sproszkowanej kory.

Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: kora i liście, ale także owoce
Zawartość: kora
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Spondias mombin
W sprzedaży opakowania: 100g, 1000g

SPOSÓB UŻYCIA:

1 łyżkę ziela namoczyć w litrze zimnej wody, a następnie
gotować przez około 15 minut, odstawić na 5 minut,
odcedzić. Pić wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

WILKAKORA - KOCI PAZUR - kora
Opis rośliny
Gatunek pnącza należący do rodziny marzanowatych.
Pochodzi z północnej i zachodniej części Ameryki
Południowej, Środkowej i Karaibów. Swoja nazwę
zawdzięcza charakterystycznym wypustkom na
łodygach - przypominającym kocie pazury.

Działanie
Wilkakora od wieków była wykorzystywana przez
mieszkańców Ameryki Północnej jako środek
wzmacniający odporność. Przypisuje się jej
właściwości pomocne przy zapaleniu żołądka,
tonizujące, przywracające organizmowi wigor.
Wilkakora dzięki działaniu na poziomie komórkowym
wpływa bardzo korzystnie na system immunologiczny.
I to dzięki tym właściwościom zyskała sobie ogromna
popularność przy leczeniu chorób nowotworowych
oraz dla osób po chemioterapii. Przypisuje się jej
działanie przeciwzapalne, jest stosowana z
powodzeniem przy większości schorzeń.
Przeciwwskazania: hemofilia, cukrzyca insulinozależna,
niedociśnienie, choroby autoimmunologiczne (np.
toczeń lub stwardnienie rozsiane), osoby po
przeszczepie.

Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: liście, kora i korzeń
Zawartość: kora
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Uncaria tomentosa
Nazwy polskie: Koci Pazur, Czepota puszysta
W sprzedaży opakowania: 100g, 500g, 1000g
SPOSÓB UŻYCIA:

1 łyżkę kory rozdrobnić i namoczyć w litrze zimnej
wody, a następnie gotować przez około 15 minut,
odstawić na 5 minut, odcedzić. Pić wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

YACON - ziele suszone
Opis rośliny
Yacon (Smallanthus sonchifolius) rośnie w Ameryce
Południowej. Porasta zbocza gór na wysokości do 3500
metrów. Należy do tego samego gatunku co słonecznik
jednak często kojarzony jest z ziemniakiem lub
rzodkiewką.

Działanie
Jest rośliną niskokaloryczną (i zawiera niskokaloryczny
cukier), świetnie nadaje się do wszelkich kuracji
odchudzających (100 g yaconu posiada 15–20 kcal).
Dobroczynne działanie przypisuje się głównie liściom,
ich spożywanie w znacznym stopniu obniża poziom
cukru we krwi.
Yacon opóźnia także widoczne efekty starzenia się
skóry i może być stosowany jako środek diuretyczny
ułatwiający wydalanie toksyn z organizmu (oczyści
nerki).
Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: korzenie i liście
Zawartość: ziele suszone
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Smallanthus sonchifolius
W sprzedaży opakowania: 50g, 500g, 1000g

SPOSÓB UŻYCIA:

1 łyżkę ziela namoczyć w litrze zimnej wody, a
następnie gotować przez około 5 minut, odstawić na 5
minut, odcedzić. Pić wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

YUCA CASSAVA (JUKA, MANIOK) - mączka
Opis rośliny
Yuka (mąka z yuki - maniok) – rodzaj krzewów i bylin z
rodziny wilczomleczowatych. Pochodzi z Ameryki
Południowej i Środkowej i tam jest uprawiany jak
również w Afryce.
Indianie brazylijscy zaczęli jej uprawę 3000 lat p.n.e., a
w XVI wieku trafił do Afryki i Indonezji. W strefie
klimatu umiarkowanego jest tak popularny jak u nas
ziemniak.
Częścią użytkową są brązowe z zewnątrz, wewnątrz
białe lub żółtawobiałe bulwy korzeniowe.
Skład chemiczny:
- 20-40% skrobii,
- ok. 5% węglowodanów,
- do 2% białka.
Bulwy poddaje się tarciu lub mieleniu a otrzymaną tą
drogą masę praży się i suszy. Otrzymana w ten sposób
mąka (tzw. cassava) służy do sporządzania i
przyprawiania różnych potraw.

Działanie
Posiada enzymy, witaminy, sole mineralne oraz inne
roślinne składniki odżywcze. Bulwa Cassavy zawiera
naturalny hormon „fitoestrogen”, (podobny do
ludzkiego estrogenu), który może korzystnie
stymulować jajniki do wytwarzania zwiększonej ilości
komórek jajowych (hiperowulacja). Uważa się, że
poprzez spożywanie tej rośliny można w naturalny
sposób zwiększyć płodność oraz zwiększyć szanse na
poczęcie bliźniąt.
Mielony korzeń stał się również popularnym elementem
diety sportowców, zmniejsza bowiem zmęczenie i
poprawia wydajność fizyczną.
Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: bulwy korzeniowe
Zawartość: mączka
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Manihot esculenta
Nazwy polskie: Maniok, Juka
W sprzedaży opakowania: 100g, 500g, 1000g
SPOSÓB UŻYCIA:
1 łyżeczkę proszku wymieszać z płynem lub jogurtem i
wypić. Stosować najlepiej rano.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

CHANCA-DORA (Chanca Piedra i Wilkakora)
Opis roślin wchodzących w skład
mieszanki
Chanca-Dora to mieszanka Chanca Piedrai Wilkakory w
stosunku 1:1.

Działanie
Chanca Piedra - korzystnie wpływa na zmniejszanie
lub nawet eliminację złogów w nerkach oraz w
pęcherzyku żółciowym, wspomaga zatem eliminację
kamieni żółciowych i nerkowych. Wykazuje działanie
hypoglikemiczne (obniżające poziom cukru),
moczopędne i obniżające ciśnienie krwi.
Ma również działanie przeciwwirusowe i dlatego
stosuje się ją w leczeniu żółtaczki typu B i C oraz AIDS.
Przypisuje się jej działanie przeciwbakteryjne,
przeciwskurczowe, przeciwmalaryczne, wspomagające
trawienie, tonizujące. Stosowana przeciw pasożytom.
Wilkakora - od wieków była wykorzystywana jako
środek wzmacniający odporność przez mieszkańców
Ameryki Północnej. Przypisuje się jej właściwości
pomocne przy zapaleniu żołądka, tonizujące,
przywracające organizmowi wigor.
Wilkakora dzięki działaniu na poziomie komórkowym
wpływa bardzo korzystnie na system immunologiczny.
I to dzięki tym właściwościom zyskała sobie ogromna
popularność. Przypisuje się jej działanie
przeciwzapalne, jest stosowana z powodzeniem przy
większości schorzeń.
Działanie obu roślin doskonale się uzupełnia,
wzmacniając swoje właściwości i poszerzając spektrum
działania.

Charakterystyka produktu
Zawartość: mieszanka ziela i kory
Kraj pochodzenia: Peru
W sprzedaży opakowania: 100g, 500g, 1000g
SPOSÓB UŻYCIA:
1 łyżkę mieszanki namoczyć w litrze zimnej wody, a
następnie gotować przez około 5 minut, odstawić na 5
minut, odcedzić. Pić wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

CHUCHU-WILKA – (Chuchuhuasi i Wilkakora)
Opis roślin wchodzących w skład
mieszanki
Chuchu-Wilka to mieszanka Chuchuhuasii Wilkakory w
stosunku 1:1.

Działanie
- od wieków była wykorzystywana jako
środek wzmacniający odporność przez mieszkańców
Ameryki Północnej. Przypisuje się jej właściwości
pomocne przy zapaleniu żołądka, tonizujące,
przywracające organizmowi wigor. Wilkakora dzięki
działaniu na poziomie komórkowym wpływa bardzo
korzystnie na system immunologiczny. I to dzięki tym
właściwościom zyskała sobie ogromna popularność.
Przypisuje się jej działanie przeciwzapalne, jest
stosowana z powodzeniem przy większości schorzeń.
Chuchuhuasi - poleca się stosować podczas procesu
leczenia choroby Parkinsona oraz stwardnienia
rozsianego - ze względu na jej tonizujące działanie na
układ nerwowy. W połączeniu z wilkakorą (Chuchuwilka) pozytywnie wpływa na stan zdrowia osób
posiadających zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa.
Korze przypisuje się właściwości przeciwzapalne,
antyreumatyczne, tonizujące, przeciwbólowe. Ma
działanie antyhistaminowe, antynowotworowe i
przeciwartretyczne. Korzystnie jest stosować ją w
przypadku SM, alkoholizmie. Wpływa odmładzająco na
organizm i rewitalizująco na tkankę nerwową. Ponadto
świetnie chroni przed insektami.
Działanie obu roślin doskonale się uzupełnia,
poszerzając spektrum działania i wmacniając
właściwości.
Wilkakora

Charakterystyka produktu
Zawartość: mieszanka dwóch rodzajów kory
Kraj pochodzenia: Peru
W sprzedaży opakowania: 100g, 500g, 1000g
SPOSÓB UŻYCIA:
1 łyżkę mieszanki namoczyć w litrze zimnej wody, a
następnie gotować przez około 15 minut, odstawić na
5 minut, odcedzić. Pić wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

WILKA-LAPA (Wilkakora i Lapacho)
Opis roślin wchodzących w skład
mieszanki
Wilka-Lapa to mieszanka Wilkakory i Lapacho w
stosunku 1:1.
Działanie obu roślin doskonale się uzupełnia,
poszerzając spektrum działania i wzmacniając swoje
właściwości.

Działanie
Wilkakora - od wieków była wykorzystywana jako środek
wzmacniający odporność przez mieszkańców Ameryki
Północnej. Przypisuje się jej właściwości pomocne przy
zapaleniu żołądka, tonizujące, przywracające organizmowi
wigor. Wilkakora dzięki działaniu na poziomie komórkowym
wpływa bardzo korzystnie na system immunologiczny. I to
dzięki tym właściwościom zyskała sobie ogromna
popularność. Przypisuje się jej działanie przeciwzapalne, jest
stosowana z powodzeniem przy większości schorzeń.
Lapacho - składnikami aktywnymi w Lapacho są: lapachol i
beta-lapachon – środki antybiotyczne, dzięki którym
znajduje zastosowanie przy leczeniu szeregu schorzeń:
reumatyzmie, arteriosklerozie, astmie, bronchicie, stanach
zapalnych jelita grubego, pęcherza i prostaty, żylakach,
chorobach skóry i ciężko gojących się ranach, anemii,
osłabieniu systemu immunologicznego i systemu
limfatycznego, niedoczynności wątroby, raku, cukrzycy,
zakłóceniu przemiany materii, chorobach wirusowych,
wrzodach żołądka. Przypisuje mu się właściwości
poprawiające trawienie. Ma zastosowanie lecznicze m.in.
przy zwalczaniu pasożytów. Oczyszcza organizm z toksyn,
stymuluje pracę przewodu trawiennego, przede wszystkim
jelit, wątroby, woreczka żółciowego i gruczołów potowych.
Przypisuje się jej także działanie przeciwbólowe,
uspokajające, obniżające ciśnienie i moczopędne. Lapacho
jako napar jest uznawane jako bogate źródło: żelaza,
wapnia, potasu, miedzi i magnezu.

Charakterystyka produktu
Zawartość: mieszanka dwóch rodzajów kory
Kraj pochodzenia: Peru
W sprzedaży opakowania: 100g, 500g, 1000g

SPOSÓB UŻYCIA:
1 łyżkę mieszanki namoczyć w litrze zimnej wody, a
następnie gotować przez około 15 minut, odstawić na
5 minut, odcedzić. Pić wywar.
Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

WILKA-MUNA (Wilkakora i Muna Muna)
Opis roślin wchodzących w skład mieszanki
Wilka-Muna to mieszanka Wilkakory i Muna Muna w
stosunku 1:1.

Działanie
Muna Muna - zawiera sporą ilość olejków eterycznych i dzięki
nim tej roślinie przypisywane są następujące działania:
- wspomaga leczenie schorzeń układu oddechowego tj. astmy
oskrzelowej, przewlekłego zapalenie oskrzeli, rozedmy płuc
- wyciąg z muńa-muńa jest zastosowany jako preparat
antyseptyczny
- pomaga w zwalczaniu infekcji bakteryjnych, wirusowych i
grzybicznych
- zmniejsza stany zapalne wywołane m.in. infekcją,
podrażnieniem i alergią, działa kojąco
- wzmaga ukrwienie skóry, poprzez co wspomaga zaopatrzenie
jej w składniki odżywcze, przeciwdziałając powstawaniu
zmarszczek - skóra ma zdrowy i ładny wygląd
- liście rośliny nakładane na zranioną skórę działają
przeciwkrwotocznie
- zawiera substancje pomocne w zwalczaniu wirusa HIV i
AIDS.
Wilkakora - od wieków była wykorzystywana przez
mieszkańców Ameryki Północnej jako środek wzmacniający
odporność. Wilkakora dzięki działaniu na poziomie
komórkowym wpływa bardzo korzystnie na system
immunologiczny. I to dzięki tym właściwościom zyskała sobie
ogromna popularność. Przypisuje się jej działanie
przeciwzapalne, jest stosowana z powodzeniem przy
większości schorzeń. Przypisuje się jej właściwości pomocne
przy zapaleniu żołądka, tonizujące, przywracające organizmowi
wigor.
Wilka-Muna to doskonale uzupełniająca się mieszanka, której
stosowanie poszerza spektrum działania, wzmacniając swoje
działanie.

Charakterystyka produktu
Zawartość: mieszanka kory i ziela
Kraj pochodzenia: Peru
W sprzedaży opakowania: 100g, 500g, 1000g
SPOSÓB UŻYCIA:
1 łyżkę mieszanki namoczyć w litrze zimnej wody, a następnie
gotować przez około 5 minut, odstawić na 5 minut, odcedzić.
Pić wywar.
Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

GOTU KOLA – WĄKROTA AZJATYCKA - ziele
suszone
Opis rośliny
Ta roślina wieloletnia płożąca pochodzi z regionów
tropikalnych i subtropikalnych globu. W Indiach,
Chinach i Indonezji jej właściwości medyczne są znane
od ponad 2000 lat.

Działanie
Gotu Koli przypisuje się następujące działania:
- wspomaganie wytrzymałości nerwowej (łagodzi stres
i niepokój)
- stymulowanie witalności komórek mózgu (poprawa
funkcjonowania umysłu)
- poprawa pamięci
- zapobieganie zniedołężnieniu i przytępieniu
- ujędrnia skórę
- sprzyja długowieczności
- stosowana zewnętrznie w celu leczenia ran oraz
problemów skórnych i naczyniowych (stosowanie
okładów poprawia zabliźnianie się ran i odleżyn)
UWAGA!!! Gotu Kola obniża ciśnienie i nie jest
polecane osobom z niskim ciśnieniem

Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: liście
Zawartość: liść suszony
Kraj pochodzenia: UE
Nazwa systematyczna: Centella asiatica
Nazwa polska: Wąkrota azjatycka
W sprzedaży opakowanie: 50g

SPOSÓB UŻYCIA:

2 łyżeczki rośliny zalać 250ml wrzącej wody i parzyć
ok. 10 min. Odcedzić i pić wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

PSYLLIUM - błonnik rozpuszczalny – oczyszczone
nasiona babki płesznik – układ trawienny
Opis rośliny
Gatunek rocznej rośliny z rodziny babkowatych. Pochodzi z
rejonu Morza Śródziemnego. W Polsce nie rośnie dziko. Jest
czasami (rzadko) uprawiana.

Działanie
- łagodnie oczyszcza układ trawienny, działa po 12 godzinach,
czasem po 24 lub nawet kilku dniach
- reguluje stolec - skuteczny środek przy zaparciu i biegunce
- regularne jego stosowanie obniża ryzyko raka jelit i odbytnicy.
- nie zawiera cukrów i glutenu
- nie uzależnia i nie drażni śluzówki jelit (może być stosowane
długotrwale).
- produkt naturalny, bez zawartości żadnych chemicznych
dodatków,
W układzie trawiennym powiększa swoją objętość nawet do 40
razy i pokrywa się śluzem, powodując uczucie sytości (pomocny w
odchudzaniu)
- oczyszcza jelita ze szkodliwych toksycznych zanieczyszczeń
- śluzy zawarte w łupinie babki jajowatej sprzyjają rozwojowi
korzystnej mikroflory jelitowej - pochłania nadmierny płyn działając jak tłok usuwa z jelit trujące i rakotwórcze
zanieczyszczenia.
- zapewnia prawidłowe wypróżnianie, wspomagając perystaltykę
jelit
- pomaga utrzymać dobrą kondycję organizmu, w efekcie
poprawiając przemianę materii. Cera ulega widocznej poprawie.
Samopoczucie ulega widocznemu polepszeniu.

Charakterystyka produktu
Zawartość: wyczyszczone osłony nasion babki płesznik
Kraj pochodzenia: UE
Nazwa systematyczna: Plantago psyllium
Nazwy polskie: Babka płesznik, Babka śródziemnomorska
W sprzedaży opakowania: 100g, 500g, 1000g
SPOSÓB UŻYCIA:
Zalecane dawkowanie:
1-2 łyżeczki (2,5 - 5g) rozmieszać rano (w razie potrzeby również
wieczorem) w 250ml ciepłej wody i od razu wypić. Stosować na czczo 30
minut przed posiłkiem, maksymalna dawka dzienna wynosi 5 łyżeczek
(12,5g) Pić dużo wody w ciągu dnia.
Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

SÓL MARASKA - RÓŻOWA SÓL INKÓW
Opis
Pochodzi z gorącego podziemnego źródła w
peruwiańskich Andach na wysokości 4 tys. m. n.p.m.
Odkryta i eksploatowana przez Inków. To produkt
naturalnie czysty – wolny od wszelkich zanieczyszczeń
nowoczesnego świata.
Różowa sól Inków – sól maraska (swą nazwę
zawdzięcza miejscowości Maras znajdującej się w sercu
Świętej Doliny Inków) posiada wiele cennych
naturalnych minerałów m.in. magnez, żelazo, wapń,
miedź i cynk. Dzięki tym minerałom kryształki soli
posiadają lekko różową barwę. Sól Maraska to
wartościowy produkt, który na stałe powinien
zamieszkać w każdej kuchni.

Charakterystyka produktu
Zawartość: grube kryształki soli
Miejsce pochodzenia: Maras, Peru
W sprzedaży opakowania: 250g, 500g, 1000g

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

CHLORELLA - tabletki lub proszek
Opis rośliny
Chlorella to jednokomórkowe algi o mikroskopijnej
wielkości od 2 do 12 mikronów. Występuje w każdym
wodnym i wilgotnym środowisku: w wodach słodkich i
słonych, w wilgotnej korze i ziemi. Na większą skalę są
hodowane w specjalistycznych stawach hodowlanych.
Są bogate w ponad 70 substancji o wysokim znaczeniu
biologicznym dla organizmu człowieka.

Działanie
Chlorella zawiera substancje UNIKATOWE, czyniące ją
WYJĄTKOWYM SUPLEMENTEM diety. Zawiera:
- prebiotyk (Chlorella Growth Factor - CGF) który
pobudza produkcję makrofagów, które odpowiedzialne
są za pochłanianie i niszczenie szkodliwych substancji
w organizmie
- sporopollein - substancję wiążącą metale ciężkie i
toksyny
- chlorellin - łagodny selektywny antybiotyk
- chlorofil - chlorella jest jednym z najbogatszym
znanych źródeł chlorofilu
oraz ważne dla organizmu:
- niezbędne aminokwasy
- nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe
- witaminy - zwłaszcza duże ilości witaminy B12
- minerały i pierwiastki śladowe
Regularne przyjmowanie chlorelli istotnie wspomaga:
- oczyszczanie organizmu z toksyn
- obniżenie poziomu cholesterolu we krwi
- poprawia i wspomaga pracę wątroby
- wspomaga wydalanie dioksyn
- wspomaga system odpornościowy - szczególnie
cenna w okresie jesienno zimowym
- przypisuje się jej także właściwości odmładzające
organizm
- stanowi świetne uzupełnienie diety osób, które jedzą
mało warzyw
- posiada właściwości przeciwutleniające

Charakterystyka produktu
Zawartość: sprasowane algi w postaci tabletek
Kraj pochodzenia: Australia
Nazwa systematyczna: Chlorella
W sprzedaży opakowania: 100g – proszek lub
tabletki
Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

SPIRULINA - tabletki lub proszek
Opis
Spirulina to mikroalgi wykorzystywane do
produkcji naturalnego suplementu diety o wysokiej zawartości
białek (65%), którego jakość porównywalna jest z jakością
białka kurzego z tą dodatkową zaletą, że pozbawiona jest
cholesterolu. Posiada wysoką zawartość witamin z grupy B wraz
z witaminą B12 a co najważniejsze – jest świetnie przyswajalna.
Spirulina to również bogactwo wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych (kwas gamma-linolowy i kwas Omega-6). Spirulina
wytwarza także wielkie ilości chlorofilu wspomagając budowę
krwi i wpływając na prawidłowe działanie mięśnia sercowego.
Naturalny niebieski barwnik spiruliny (fikocyjanina) został
uznany jako środek znacząco pobudzający układ odpornościowy
organizmu. Spirulina zawiera kilkakrotnie więcej minerałów
(magnezu i wapnia) niż sztuczne preparaty minerałowe w łatwo
przyswajalnej postaci.
Spirulina to dar natury - kombinacja witamin, minerałów i
pierwiastków śladowych oraz wielu jeszcze nieznanych
naturalnych komponetów bardzo dobrze przyswajalnych przez
organizm.

Działanie
Przeznaczona dla osób, które obserwują u siebie niedobre
samopoczucie. Spirulina działa kompleksowo – stymulując
system immunologiczny.
Spirulina jest doskonałym uzupełnieniem diety – jako suplement
staje się doskonałym dopełnieniem pożywienia. Do jej głównych
wartości odżywczych należą:
- podnosi poziom witaminy A
- zwalcza wolne rodniki, przeciwdziałając procesom starzenia
- obniża poziom cholesterolu
- stymuluje system immunologiczny
- ogranicza toksyczność metali ciężkich i leków w nerkach
- stanowi naturalną ochronę przed promieniowaniem
- wspomaga organizm reaktywując jego siły samoleczące
- stanowi istotne uzupełnienie diety anty-nowotworowej
Wysoka zawartość przeciwutleniacza - beta-karotenu sprawia,
że spirulina może być bez obawy codziennie przyjmowana także
przez kobiety w ciąży i osoby przechodzące rekonwalescencję a
wręcz jest wtedy wskazana do stosowania (beta-karoten zostaje
w organizmie zmieniany w witaminę A w ilościach zgodnych
dokładnie z jego zapotrzebowaniem)

Charakterystyka produktu
Część jadalna: części zielone rośliny
Zawartość: proszek
Kraj pochodzenia: Australia
Nazwa systematyczna: Arthrospira
platensis i Arthrospira maxima
W sprzedaży opakowania: 100g, proszek lub tabletki
Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

MŁODY JĘCZMIEŃ BIO - sproszkowane źdźbła
Opis rośliny
Zwany ROGIEM OBFITOŚCI SKŁADNIKÓW WITALNYCH,
ZIELONYM MLEKIEM, ZIELONĄ KRWIĄ. Najstarszy i
najważniejszy produkt spożywczy, sproszkowany z młodych,
tygodniowych listków, nie modyfikowany genetycznie,
pochodzący z upraw ekologicznych, bez dodatku chemicznych.
Zawiera prawie wszystkie witaminy, które są niezbędne do
podtrzymania procesów biochemicznych (wyjątek to witamina
D, którą organizm produkuje przy udziale promieni
słonecznych).
Młode, zielone źdźbła są bogate w chlorofil, witaminy C, E, K,
kwas foliowy i proteiny. To bogate źródło prowitaminy A,
zwanej Beta-Karotenem, żelaza oraz innych ważnych
składników mineralnych takich jak magnez, potas, miedź, cynk,
selen, sód.
Źdźbła jęczmienia zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy
oraz dużą ilość dobrze przyswajalnego białka. Istotnym
składnikiem jest również witamina B17, której przypisuje się
selektywne niszczenie komórek rakowych. Wspiera leczenie
niedokrwistości i zaburzeń napędu.

Działanie
- potężny przeciwutleniacz niszczący wolne rodniki i opóźniający
procesy starzenia organizmu
- istotny suplement po przebytych schorzeniach
nowotworowych
- wspomaga w odkwaszania i utrzymania równowagi kwasowozasadowej organizmu - jest istotnym składnikiem wszelkich diet
- neutralizują substancje rakotwórcze
- łagodzi migrenowe bóle głowy
- doskonały suplement przeciwdziałający anemii
- posiada wyjątkowe działanie hamujące i zmniejszające stany
zapalny (ból kręgosłupa, artretyzm, rwa kulszowa i inne)
- zapobiega miażdżycy i nadciśnieniu
- wzmacnia odporność przy przemęczeniu i nadmiernym stresie
- istotny w profilaktyce i terapii osteoporozy
- ze względu na zawartość dużych ilości mukopolisacharydów
(mps) wzmacnia wszystkie tkanki, w tym serce i naczynia
krwionośne

Charakterystyka produktu
Zawartość: sproszkowane młode źdźbła jęczmienia
Kraj pochodzenia: Australia
Nazwa systematyczna: Hordeum
Nazwy polskie: zielone mleko, zielona krew

W sprzedaży opakowania: 100g
SPOSÓB UŻYCIA:

1-2 łyżeczki proszku należy wymieszać z chłodną (nie gorącą!),
wcześniej przegotowana wodą i od razu wypić. Spożywać
najlepiej na 30 minut przed jedzeniem

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

JIAOGULAN - liść suszony
Opis rośliny
Zwany też zielem długowieczności oraz PIĘCIOLISTNYM
ŻEŃSZENIEM ze względu na wspaniałe i szerokie
właściwości, ZIELEM ŻYCIA, ZIELEM NIEŚMIERTELNOŚCI
(Gynostemma pentaphyllum). Ta roślina wieloletnia,
winorośl zielna z rodziny dyniowatych, pochodzi z
południowych Chin, północnego Wietnamu, Korei
Południowej i Japonii. Od tysięcy lat używany w Tradycyjnej
Medycynie Chińskiej. W swoim składzie posiada 18 rodzajów
aminokwasów, istotne dla zdrowia człowieka
mikroelementy: selen, magnez, cynk, wapń, żelazo, potas,
mangan, fosfor oraz witaminy z grupy B,C,E,A,D oraz ponad
80 saponin.

Działanie
- posiada unikalną zdolność utrzymania wewnętrznej
stabilności procesów biologicznych w układzie krążenia,
trawiennym, odpornościowym, nerwowym i rozrodczym
- jest silnie działającym przeciwutleniaczem, zapobiega więc
nowotworom oraz opóźnia procesy starzenia się organizmu
- wzmacnia układ odpornościowy
- wykazuje działanie adaptogenne, wpływając między
innymi na równowagę hormonalną, układ odpornościowy,
wytrzymałość i kondycję
- poprawia pamięć i refleks
- zalecany na nadciśnienie i niedociśnienie, obniża poziom
cholesterolu i trójglicerydów oraz rozrzedza krew
- zwiększa wydajność mięśnia sercowego
- chroni wątrobę przed trującymi substancjami, oczyszcza
organizm z toksyn
- zapobiega osłabieniu, przeciwdziała zmęczeniu, dodaje
energii i sprzyja urodzie
- działa jako antydepresant, uspokaja, utrzymuje stan
równowagi organizmu
- reguluje poziom cukru we krwi
- poprawia przemianę materii
- codzienne picie herbatki może zwiększyć metabolizm
tłuszczów i pomóc przy odchudzaniu
- picie wieczorem naparu poprawia jakość snu
- zwiększa wydolność układu oddechowego
Surowcem są liście z domieszką łodyg, które mają jeszcze wiele
innych zastosowań m.in. alergie, astmę, bóle głowy, chorobę
wrzodową, cukrzycę, dnę moczanową, kaszel, prostatę, trądzik,
przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka.

Charakterystyka produktu:
Zawartość: liść suszony
Kraj pochodzenia: Tajlandia
Nazwa systematyczna: Gynostemma pentaphyllum
Nazwy polskie: Pięciolistny żeńszeń, ziele

nieśmiertelności
W sprzedaży opakowanie: 50g
Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

GINKGO BILOBA - Miłorząb - liść suszony
Opis rośliny
Długowieczne drzewo liściaste dorastające do 35 metrów wysokości
z charakterystycznymi wachlarzowatymi liśćmi dwuklapowymi. Na
Ziemi występuje od 200 milionów lat!
Obecnie rośnie w całej Azji, Chinach, Japonii, Ameryce Północnej,
Australii, Nowej Zelandii. W Europie często jako drzewo ozdabiające
parki i aleje.

Działanie
- działa korzystnie na krew i komórki, poprawiając krążenie krwi
(zwłaszcza w obrębie tkanek mózgowych),
- zmniejsza lepkość krwi, usprawniając w ten sposób wykorzystanie
tlenu i zwiększając zdolność koncentracji, uczenia i zapamiętywania.
- rozszerza naczynia krwionośne,
- jest silnym antyutleniaczem przez co:
- zmniejsza napięcie stresu oksydacyjnego,
- chroni mózg przed uszkodzeniami spowodowanymi obecnością
wolnych rodników,
- poprawia dopływ tlenu i glukozy do komórek mózgowych
- wyraźnie zwiększa sprawność umysłową (wpływa na pamięć i
koncentrację),
- poprawiają ukrwienie ślimaka w uchu wewnętrznym, zmniejszając
szum w uszach i zawroty głowy,
- wpływa na zmniejszenie bólu przy poruszaniu się, łagodzi
występowanie drętwienia i mrowienia oraz uczucie zimnych kończyn
Zastosowanie:
- zaburzenia pamięci i trudność zapamiętywania i koncentracji
- poczucie wewnętrznego chaosu
- wzmożona drażliwość, niestabilność emocjonalna
- zawroty głowy
- zaburzenia równowagi a także widzenia oraz przy katarakcie
- stany dezorientacji i lęku
- choroba Alzheimera
- stany depresyjne
- upośledzenie czynności mózgu w wieku starczym
- impotencja
- profilaktycznie przeciw zawałowi serca, zatorowi mózgu
- osłabienie mięśnia sercowego

Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: liście
Zawartość: liść suszony
Kraj pochodzenia: UE
Nazwa systematyczna: Ginkgo biloba L.
Nazwy polskie: Miłorząb dwuklapowy
W sprzedaży opakowanie: 50g
SPOSÓB UŻYCIA: 1 łyżeczkę rośliny zalać 250 ml wrzącej wody i parzyć
10 minut. Pić wywar.

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

SCHIZANDRA - Cytryniec chiński - owoc suszony
Opis rośliny
Cytryniec chiński, Schisandra, Wu Wei Zi, łac. Schizandrae Fructus
Schisandra jest ładnym pnączem pospolicie rosnącym w Azji
Wschodniej, a przede wszystkim w Chinach.
Roślina rośnie właściwie w każdej glebie. Jej chińska nazwa to "Wu
Wei Zi" czyli „pięć smaków" i rzeczywiście ma wyjątkowy złożony
smak.
W celach leczniczych stosuje się głównie owoce i nasiona. Dzięki
zawartości ok. 1,5% cukrów, do 20% kwasów organicznych takich
jak: cytrynowy, jabłkowy i winowy, flawonoidów, katechinów,
antocyjanów, garbników, olejków eterycznych oraz witamin C i E oraz
substancji oleistych, cytryniec chiński charakteryzuje się wieloma
działaniami nie do przecenienia.
Działanie
- działa antydepresyjnie
- wspomaga układ nerwowy, wzmacnia odporność na stres, polepsza
koncentrację, wyrównuje emocje, usprawnia myślenie,
- skutecznie wspomaga walkę z z bezsennością i koszmarami nocnymi
- w połączeniu z aleosem ma zastosowanie przy leukopenii
- wzmacnia serce (poprawia kurczliwość komór serca)
- wspomaga przemianę materii
- zapobiega stanom zapalnym wątroby, wykazuje dużo większą
skuteczność w regeneracji i odtruwaniu w porównaniu z innymi
środkami odtruwającymi wątrobę
- rewelacyjny środek dla osób po wirusie typu C, typu A, typu B, przy
marskości wątroby
- świetny przy dużym wysiłku fizycznym, w tym dla sportowców
- jest silnym antyutleniaczem
- w istotny sposób działa wspomagająco przy leczeniu retinopatii,
krótkowzroczności, katarakty cukrzycowej
- ma właściwości adaptogenne - dostosowuje aktywność układu
odpornościowego do aktualnych potrzeb
- posiada działanie antywirusowe, antygrzybicze, antypasożytnicze
- wykazuje aktywność anty-HIV
- wpływa pobudzająco na mechanizmy endokrynogenne
- łagodzi kaszel
- działa przeciwzapalne

Charakterystyka produktu
Zawartość: owoc suszony
Kraj pochodzenia: Chiny
Nazwa systematyczna: Schisandra chinensis
Nazwy polskie: Cytryniec chiński
W sprzedaży opakowanie: 100g
SPOSÓB UŻYCIA:
2 łyżeczki owoców zalać 250 ml wrzącej wody i parzyć 10 minut

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

ZIARNO KAKAOWCA całe lub kruszone
Opis rośliny
Rodzaj niewysokich drzew rosnących w niższej
warstwie drzewostanów lasów Ameryki Środkowej i
Południowej.

Działanie
Ziarno kakaowca (kakao) jest potężnym antyutleniaczem,
chroniącym przed wolnymi rodnikami, które powodują różne
choroby i są przyczyną starzenia się organizmu.
Antyutleniacze zawarte w kakao są bardzo stabilne i łatwo
przyswajalne przez organizm ludzki.
Nasiona kakaowca zawierają ponad 50% tłuszczu a w tym
cenne kwasy tłuszczowe Omega-6, 20% białka, 12%
węglowodanów, 0,8% kofeiny, 4% składników mineralnych:
- magnez – łagodzi skutki stresu, chroni serce, powoduje
lepsze dotlenienie krwi, podnosi wydajność umysłu,
relaksuje mięśnie, zwiększa elastyczność i pomaga budować
mocne kości,
- żelazo - od jego zawartości zależy poziom hemoglobiny we
krwi, skuteczna broń przeciwko anemii,
- chrom - pomaga utrzymać odpowiedni poziom cukru we
krwi,
- pierwiastki śladowe: mangan, cynk, miedź
Ziarna kakaowca zawierają również serotoninę, tryptofan,
anandamid (arachidonoiloetanolamid, AEA), dopaminę,
fenyloetylaminę (PEA) oraz roślinne inhibitory MAO.
Wszystkie te substancje mają pozytywny wpływ na chemię
mózgu, posiadają substancje chemiczne odpowiedzialne za
odczuwanie szczęścia. Kakao poprawia nastrój, jest
pomocny w walce ze stresem i depresją. Działa
odtruwająco.
Wspomaga leczenie chorób skóry: alergii, trądziku,
czyraków.
Zapobiega powstawaniu żylaków.

Charakterystyka produktu
Część jadalna: ziarna
Zawartość: całe lub kruszone ziarna kakaowca
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Theobroma
W sprzedaży kakao całe i kruszone w
opakowaniach: 100g, 250g, 500g, 1000g

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

AGUAYMANTO (MIECHUNKA) owoce suszone
Opis rośliny
Pochodzi z Ameryki Południowej, ale uprawia się ją
również w innych regionach świata. Owoce te spotyka
się na żyznych glebach w wyższych partiach gór. Ich
krzewy są niezwykle odporne na czynniki zewnętrzne i
mało wymagające pod względem urodzajności
podłoża.

Działanie
Aguaymanto są bogatym źródłem beta karotenu, witaminy
C, niacyny i fosforu, protein, bioflawonoidów (witamina P),
pektyn - przypisywane są im z tego tytułu następujące
właściwości:
- zbawienne działanie na system odpornościowy
- podnoszą kondycję naczyń włosowatych
- uszczelniają i wzmacniają ściany naczyń krwionośnych
- zapobiegają krwawieniom, poprawiają przepływ krwi w
naczyniach wieńcowych
- są pomocne w leczeniu miażdżycy
- wykazują działanie przeciwalergiczne, przeciwgrzybiczne,
przeciwnowotworowe i przeciwwrzodowe.
- skutecznie obniżają poziom cholesterolu, w szczególności
cholesterolu LDL (tzw. zły cholesterol)
- zapobiegają spadkowi stężenia glukozy we krwi
Charakterystyka produktu
Część jadalna: owoc - spożywany na surowo lub suszony
Zawartość: owoce suszone
Kraj pochodzenia: Peru
Nazwa systematyczna: Physalis peruviana
Nazwy polskie: Miechunka peruwiańska, miechunka
jadalna, rodzynek brazylijski, wiśnia peruwiańska, jagoda
inkaska, złota jagoda Inków
W sprzedaży opakowania: 100g, 250g, 500g, 1000g

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

GOJI - suszone jagody
Opis rośliny
Goji to mała, czerwona jagoda, która rośnie w Chinach,
Tybecie oraz Mongolii.
Owoce to niewielkie podłużne jagody o długości ok. 2 cm uważane są za najzdrowsze pożywienie na świecie ze
względu na bogactwo składników odżywczych, witamin i
minerałów, 19 różnych aminokwasów, w tym 8
aminokwasów egzogennych (które występują tylko w
pożywieniu i nie są produkowane w organizmie ludzkim)
oraz 21 pierwiastków śladowych. Owoce goji są bogate w
żelazo, zawierają także takie witaminy jak B1, B2, B6 oraz
witaminę E.
Stanowią najbogatsze źródło karetonoidów wśród
dostępnego pożywienia na świecie i jedną z najwyższych
zawartości antyoksydantów, zawierają kwas linolowy, kwas
omega 6, beta-sisterol, polisacharydy.
Działanie
Bogactwo powyższych składników powoduje, że przypisuje
się im wiele właściwości nie do przecenienia:
- są pomocne w odchudzaniu - kontrolują zawartość
tłuszczu w organizmie
- mają działanie przeciwzapalne
- obniżają poziom cholesterolu
- pozytywnie wpływają na cyrkulację krwi w mózgu i
naczyniach kapilarnych
- podnoszą poziom hemoglobiny we krwi
- wzmacniają system odpornościowy
- spowalniają proces starzenia
- jako jedyne znane pożywienie stymuluje organizm do
naturalnego produkowania hormonu wzrostu
- pomagają chronić oczy przed atakami wolnych rodników i
naprawić uszkodzenia przez nie spowodowane
- poprawiają wzrok, ochraniają komórki gałki ocznej
- wspomagają regulację wysokiego stężenia cukru we krwi
oraz leczenie cukrzycy
- wspomagają oczyszczanie wątroby z toksyn i wpływają
bezpośrednio na pracę wątroby oraz trzustki
- stymulują produkcję kolagenu i zatrzymują wilgoć, co w
rezultacie daje młodo wyglądającą skórę.
- wspomagają wszelkie problemy trawienne
Charakterystyka produktu
Część jadalna: owoce
Zawartość: owoce suszone
Kraj pochodzenia: Chiny
Nazwa systematyczna: Lycium chinense, Lycium
barbarum
Nazwa polska: Kolcowój chiński, Kolcowój pospolity
W sprzedaży opakowania: 100g, 250g, 500g, 1000g

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

CHIA – nasiona całe i mielone
Opis rośliny
CHIA, szałwia hiszpańska, salvia hispanica – gatunek rośliny z
rodziny jasnotowatych, pochodzi z centralnej i południowej części
Meksyku oraz z Gwatemali.
Obecnie Chia uprawiana jest głównie w Meksyku, Boliwii,
Argentynie, Ekwadorze, Australii i Gwatemali i w tych krajach jest
najbardziej popularna.
Nasiona Chia są także coraz powszechniej stosowane w Europie. W
2009 roku zostały zatwierdzone przez Unię Europejską jako
produkt spożywczy i są coraz powszechniej dostępne w sprzedaży.

Działanie
- niezwykle bogate w kwasy tłuszczowe omega-3.
- nasiona zawierają 20% białka, 34% tłuszczu, 25% błonnika
pokarmowego głównie rozpuszczalnego w wodzie, znaczny poziom
oraz flawonoidy
- nie zawierają glutenu, zawierają śladowe ilości sodu
- zmniejszają złogi cholesterolu w ścianach naczyń
krwionośnych.
- posiadają własności hydrofilowe - nasiona są w stanie
zaabsorbować wodę w proporcji ponad 12 do 1 (wagowo). Ta
własność utrzymywania wody koloidalnej przedłuża okres
uwadniania organizmu.
- bogate źródło witamin, minerałów i przeciwutleniaczy.
Zawiera witaminy: E, B1, B3, wapń (boron - minerał
współdziałający z metabolizmem wapnia w ustroju), fosfor,
magnez, żelazo, cynk i niacynę
- wysoka zawartość łatwo przyswajalnego białka, (ok. 20%),
głównie rozpuszczalnego w wodzie, o wysokiej masie
cząsteczkowej.
- posiada dużą ilość błonnika(ok. 25%), który działa korzystnie
na układ trawienny
- nasiona chia polecane są dla osób zmagających się z
nadwagą i otyłością, bowiem na długo zapewnia uczucie
sytości.
Wspomaga proces trawienia w przewodzie pokarmowym,
usprawniając wchłanianie substancji odżywczych a jednocześnie
wydalanie trucizn metabolicznych.
- skuteczny suplement diety szczególnie dla dzieci oraz
nastolatków. Również zapewnia właściwy wzrost i regenerację
tkanek podczas ciąży oraz karmienia piersią.
Spowalniają wchłanianie cukrów i wspomagają regulować ich
poziom we krwi dlatego są polecane dla diabetyków.
Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: nasiona
Zawartość: nasiona
Kraj pochodzenwia: UE
Nazwa systematyczna: Salvia hispanica
W sprzedaży opakowania: 100g
Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

www.herbaperu.pl

ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

STEVIA - STEWIA – naturalny zdrowy słodzik
Opis rośliny
To roślina wieloletnia o wyjątkowo słodkich liściach od
dawna używana jako naturalny słodzik. Pochodzi
z Ameryki Południowej i jest znana ludziom od tysięcy
lat. Oryginalnie wywodzi się z klimatu subtropikalnego
Południowej i Środkowej Ameryki.

Właściwości:
- ma zero kalorii
- słodsza od cukru (sacharozy) do 250-450 razy
- rozpuszczalna w wodzie i alkoholach
- może być używana do pieczenia i gotowania ze
względu na odporność na wysoką temperaturę
- pozostaje stabilna w kwaśnych i zasadowych płynach
(pH 3-9)
- zachowuje przydatność do spożycia przez długi czas
- ponieważ nie jest cukrem nie powoduje próchnicy
zębów
- bezpieczna dla diabetyków – nie podnosi poziomu
cukru we krwi
- bezpieczna dla osób chorych na fenyloketonurię
(PKU)
- nie ulega fermentacji
Przypisuje się jej również właściwości lecznicze –
zwalcza gorączkę, bóle głowy, astmę czy zapalenie
jamy ustnej.
Charakterystyka produktu
Surowiec leczniczy: liście
Zawartość: ziele suszone (liść kruszony)
Kraj pochodzenia: Paragwaj
Nazwa systematyczna: Stevia Rebaudiana
Nazwa polska: Stewia
W sprzedaży:
liść suszony 50g, 100g, 500g, 1000g
fluid w kroplach 50ml, 100ml, 500ml
sypki ekstrakt 90% - 100g
pastylki 100szt, 300szt, 1000szt
proszek 350g (5% sproszkowanego ekstraktu stewii i
95% erytrytolu dzięki czemu można używać go w
ilościach jak zwykłego cukru)

Oferowane przez sklep herbaPeru produkty to suplementy diety i nie mogą zastępować zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Produkty przeznaczone są dla osób dorosłych. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią
lub jesteś w trakcie leczenia - skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.
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ZAMÓW PRZEZ TELEFON: +48 605 403 441

