
Zdraví a krásado Vašíkanceláře

Čajový koš

Zpříjemněte si pracovní prostředí! 
Adaptogenní rostliny - harmonizátory, biostimulátory a imunizátory jsou 
rostliny s obsahem látek zvyšující životní energii organismu. Urychlují léčebné 
a regenerační procesy, zpomalují degenerativní pochody v organismu a tedy i
procesy stárnutí. Působí stimulačně nejen na fyzickou, ale také na duševní oblast.
Čajové koše - české byliny (Meduňka, Máta, Lippia - aztécké sladidlo 1000krát 
sladší než třtinový cukr bez kalorií. Ideální pro diabetiky a při redukční dietě), 
které Vám budou sloužit k výrobě čerstvého čaje ve Vašem pracovním prostředí. 
Svačinové nádoby - české byliny (bazalka, pažitka, oregano) pro okořenění Vaší 
čerstvé snídaně nebo oběda ve Vašem pracovním prostředí.
Sesázené čajové koše a svačinové nádoby dodáváme každý týden 
v designových nádobách Lechuza do Vaší kanceláře.
Dárkové osázené nádoby - potěšte originálním dárkem také své blízké.



Adaptogenní rostliny
  Callisia fragrans (Kalísie voňavá) stimuluje imunitní 
systém, užívá se při vážných onemocněních jako cukrovka, 
leukemie a rakovina. Vhodná je i při obtížích trávicího 
systému, onemocnění dýchacích cest i různých kožních 
onemocněních.

  Centella asiatica (Pupečník asijský)
stimuluje nervový systém, vhodný je při léčbě duševních 
poruch, neklidu a celkově zvýšené únavnosti. Pomáhá při 
zapomnětlivosti, zvyšuje odolnost proti stresu.

Čajové koše

Dárkové osázené nádoby

Bylinkové truhlíky
Grilovácí truhlík – šalvěj, oregano, rozmarýn
Kuchyňský truhlík – estragon, tymián, pažitka

Čajové koše a nádoby Deluxe, svačinové nádoby
Mochito truhlík
Veškeré čajové koše a nádoby Deluxe
Svačinové nádoby

Adaptogenní rostliny v nádobách

Čajové nádoby Deluxe                                  Svačinové nádoby

 Meduňka s limetkami, citronem a jablkem   Meduňka s limetkami, citrony a pomeranči   Máta s limetkami  
 Máta s citróny   Máta s pomeranči   Máta se zázvorem

     

   

  

 Jahodová máta   Čokoládová máta   Pomerančová máta   Lippia - sladidlo

Floresta - květinový servis, afloresta@email.cz, +420 604 773 017, www.cajovykos.cz

  Bacopa monnieri (Bakopa drobnolistá) stimuluje schopnost mozku, používá se také k léčbě impotence, revmatismu, 
astmatu, chrapotu, nervových poruch, epilepsie, zánětů, chronických kožních nemocí, vysoké horečky a proti ztrátě vlasů.

Petržel, bazalka, pažitka s rajčaty


