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УРИНО - МИКС
Чајна комбинација која поволно дејствува на органите за мокрење
КОРИСНОСТ ОД УПОТРЕБА: билките имаат диуретично, дијафоретично,
антиревматично, хемостатично, реминализантно, спазмолитично, антибактериско,
противоспалително својство. Се препорачува и поволно дејствува при заболувања на
уринарните патишта, против отоци од било какво потекло, грозници и треска со
температури, за холестеролот, триглецеридите, за детоксификација на организмот и
крвта, за чистење на организмот од отрови, штетни материи, за намалување на уреата
и мочната киселина, има антиревматски, антиревматизни дејства, поволни дејства
против кожни болести, егземи, витилиго, псоријази, првут, мрсна кожа и коса, за
акутни хронични болести на уринарните патишта, нефрит, пиелонефрит, цистит и
уретрит, талози, песок и камења во бубрезите, уретрите, бешика , при воспаленија
акутни и хронични на простата, јајници, јајцеводи, матка, жолчка и жолчните патишта,
отоци (едем) инсуфициенции на бубрези, срце и црн дроб, воспалителни процеси со
спазми, искашлување, шлајмови во бели дробови, воспаленија на стомак и црева,
дијареи, колитиси, поволно влијае за регулирање на крвниот притисок, крварења од
нос, хемороиди. Поволно влијае на чистење и подобрување на крвната слика, при
гингивит, стоматит, тонзилит, отворени, стари и живи рани, гнојни процеси на кожата,
панарициум, егземи, псоријази. Има антибактериски, антимикробни и антивирусни
својства, и поволно дејствува при воспалителни и бактериолошки проблеми на
јајници, матка, бело прање (ешерихија коли, кандида и др. бактерии) поволно
дејствува и за потешките заболувања (миоми, цисти ,ту.и др), се користи како
дополнување на терапиите со други комбинации и чаеви заради зајакнување на
дејствата.
ПРИПРЕМА: 3 супени лажици од чајот се попаруваат со 1,5 литар вода што врие , се покрива со капак и се остава да отстои најмалку
два сати. Се спрема со флаширана, негазирана и неминерална вода (обична вода).
ПРЕПОРАЧАНА ДНЕВНА ДОЗА: Се процедува и се пие преку цел ден наместо вода. Кај проблеми со песок, камчиња, бактериолошки
проблеми, бело прање се пие од 1,5 до 3,5 литри дневно, за да се врши „перење“ на органите и организмот. Се пие незасладен. Се
препорачува да се пие 42 дена а доколку има потреба и повеќе. Да не се надминува препорачаната дневна доза. Нема штетни
дејства, нема „нус“ појави со ниедно лекарство, при користење на препорачаниот начин, не ствара навики , може да се користи ,
долго време, месеци. Се користи како основно или дополнително средство со сите други чајни мешавини или комбинации, и
производи од лековити тревки или пак медикаменти и лекарства. Подетално околу исхраната, хемискиот состав и анализи на
www.rozakanina.bizland.com и www.alternativnamedicina.com.mk Начин на чување: Да се чува на ладно, суво и темно место. Начин на
издавање: Се издава без лекарски рецепт. Да се чува надвор од дофат на деца.
Производот е регистриран како додаток во исхрана, не се користи како замена за разновидна исхрана. Македонски производ.
Потекло Галичица. Рок на траење 2 години. Произведува Роза Канина ДООЕЛ Ресен. Се препорачува консултација со лекар при
употреба на чајот кај деца, бременост и при лактација.
Паковање – книжна ќеса со картонска паковка, рефус, мелено
Тежина 200 гр.
Состав: Betula Alba (бела бреза 30%), Herniaria glabra (килавица 30%), Equisetum arvense (коњски опаш 30%), Rubus fruticosus (капина
10%)

• Betula Alba (бела бреза 30%) помага поволно при заболувања на уринарните патишта со многу јако диуретично дејство.
• Herniaria glabra (килавица 30%) помага при појaва на песок во бубрезите и хронични процеси на мочните органи: нефрит,
пиелонефрит, цистит и уретрит.
• Equisetum arvense (коњски опаш 30%) помага при инфекции на уринарниот тракт.
• Rubus fruticosus (капина 10%) помага при дијареи и има антиоксидативно дејство.
УРИНО МИКС помага поволно при заболувања на уринарните патишта со многу јако диуретично дејство , помага при појaва на песок
во бубрезите и хронични процеси на мочните органи: нефрит, пиелонефрит, цистит и уретрит, помага при инфекции на уринарниот
тракт, помага при дијареи и има антиоксидативно дејство.поволно дејствува при заболувања на уринарните патишта, за
детоксификација на организмот и крвта, за чистење на организмот од отрови, штетни материи.

ХЕПАТО-МИКС
ЦРНОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА ЧАЈНА КОМБИНАЦИЈА
КОРИСНОСТ ОД УПОТРЕБА: билките имаат изразено антитоксични,
антимикробни антисептички и антивирусни дејства.
Имаат и холагогно, холеритично, антихепатотксично, хепатопротективно,
цикатризантно,
антимикробно,
стомахитично,
адстрингентно,
антиинфламаторно, дигестивно, роборантно, фебрифугно дејство. Ја
подобрува работата на (црн дроб, жолчка, панкреас) го подобрува, и
апетитот, варењето и ресорпцијата на храната. Се препорачува и поволно
влијае на подобрување на функцијата и работата на црниот дроб, жолчка и
панкреас, крвната слика, одбранбената способност на организмот,
регенерирање на клетки, кај хепатоцитите и други клетки во организмот,
на слузниците на стомачните органи регенеративно на оштетените
ресички, има позитивно влијание за уредување на стомачните сокови,
гастрит, чистење на жолчното кесе од талози, песок и камења, воспаленија
на жолчката, црниот дроб и панкреасот, состојбата при акутен и хроничен
панкреатит, нормализирање на ензимите (холестерол и триглецериди)
амилазата и липазата, лачењето на инсулинот се препорачува и поволно
влијае и за дијабет. Има широк спектар на споредни корисни дејства во
комбинација со други чајни мешавини.
ПРИПРЕМА: 2 супени лажици од чајот се попаруваат со 1 литар вода што
врие, се покрива и се остава да отстои 2 сата.
ПРЕПОРАЧАНА ДНЕВНА ДОЗА: Се процедува и се пие 4 до 5 пати по 200 мл,
на празен стомак дневно. Може да се комбинира со другите чајни
комбинации. Се пие незасладен. Се препорачува да се пие 42 дена а
доколку има потреба и повеќе.
Нема нус појави со лекарства, медикаменти, не ствара навики и нема
штетни дејства доколку се користи према упатството.
Начин на чување: Да се чува на ладно, суво и темно место.
Начин на издавање: Се издава без лекарски рецепт.Да се чува надвор од дофат на деца. Производот е регистриран
како додаток во исхрана, не се користи како замена за разновидна исхрана. Македонски производ. Потекло
Галичица.
Рок на траење 2 години.
Произведува Роза Канина ДООЕЛ Ресен.
Се препорачува консултација со лекар при употреба на чајот кај деца, при бременост и при лактација.
Состав: КОМБИНАЦИЈА КОЈА ПОВОЛНО ДЕЈСТВУВА ЗА ЖОЛЧНО –ЦРНОДРОБНИОТ СИСТЕМ
Паковање: книжна ќеса, со картонска паковка, рефус, мелено
Тежина: 200 гр.
Состав:
(б. бреза), (подубица), (петровец), (м. душица), (руса), (кантарион).
• Betula verrucosa (Alba) (бела бреза 30 %) придонесува во намалување на холестеролот во крвта и во прочистување
на крвта.
• Teucrium chamaedrus (подубица 15%) придонесува со антисептично и антиинфламаторно дејство на подобрување на
работата на жолчно-црнодробен систем.
• Herniaria glabra (килавица 15%) придонесува за подобрување на хронични процеси на мочните органи: нефрит,
пиелонефрит, цистит и уретрит.
• Agrimonia Eupatoria (петровец 15%) помага при бубрежни заболувања и заболувања на мочниот меур и благотворно
влијае на жолчката и црниот дроб го подобрува апетитот и дигестијата.
• Achilea Milefolium (Ајдучка трева 15%) придонесува во подобрување на аптетиот, за симтоматски третман на
гастроинтестинални тегоби, инфекции и мускулни спазми.
• Mentha spicata (кадраво нане 10%) придонесува за намалување на болки во стомакот и болки во жолчката.

ХЕПАТО-МИКС 3/1
Чајна комбинација хепато микс 3/1 (Руса Трева и Ајдучка Трева )

придонесува во намалување на холестеролот во крвта и во прочистување на
крвта, придонесува со антисептично и анти-инфламаторно дејство на
подобрување на работата на жолчно-црнодробен систем, придонесува за
подобрување на хронични процеси на мочните органи: нефрит,
пиелонефрит, цистит и уретри, помага при бубрежни заболувања и
заболувања на мочниот меур и благотворно влијае на жолчката и црниот
дроб го подобрува апетитот и дигестијата придонесува во подобрување на
аптетиот, за симтоматски третман на гастроинтестинални тегоби, инфекции и
мускулни спазми придонесува за намалување на болки во стомакот и болки
во жолчката. Посебно Упатство за детоксификација рецепти на чаеви и
исхрана за определени одмастување на црнодробниот систем.
При потешки заболувања се пие задолжително и козја сирутка , како и се
применува режимот од посебните рецепти задолжително бројсовиот сок,
како и ИСКЛУЧИВО ЗАБРАНЕТИ СЕ БЕЛИ СМРТИ. ТИ.

СИЛИМАРИН - Хепато-Микс 4/1
Силимарин (Бел Трн, - Голем Трн)
КОРИСНОСТ ОД УПОТРЕБА
билката според фармакопеите има антохепатотоксично, хепатопротективно,
холагогно, холеритично, регенеративни и други својства.
Билката има изразени антотоксични дејства на Црнодробниот систем, влијае
на метаболизмот на липидите (одмастување на Црниот Дроб) ги
нормализира ензимите и белите рубини во ткивото на црниот дроб со што се
спречува пероксидацијата. На хепатоцитите Има антициротично дејство, ги
регенерира оштетените црнодробни хепатоцити, го возобновува ткивото на
Црниот Дроб. Позитивно дејствува на заболувања на жолчката и жолчните
патишта, панкреатит, го нормализира лачењето на липазата ,амилазата и
другите ензими. Се користи против астма, бронхијални проблеми, уртикарија,
псоријази и други кожни проблеми, хормонални пореметувања, има
антивирусно, антибактериски и антисептички својства,хепатити, тешки
болести,малигни заболувёњё,многу е корисно по примени хемотерапии и
зрачења. Се користи и кај дијабет и сл. Има широк спектар на корисни дејства
во комбинација со други чаеви и чајни комбинации.
ПРИПРЕМА И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ:
во 600 мл. врела вода се ставаат една супена лажица. Садот се покрива со
капак и се остава да отстои 60 мин. И се пие на празен желудник 5 до 6 пати
по 100 мл. во текот на целиот ден распоредено на два часа.
Терапијата трае 14, 21 или 42 дена во зависност од дијагнозата.

Нема нус појави со лекарства, медикаменти, не ствара навики и нема штетни дејства доколку се користи према
упатството.
Подетално
околу
исхраната,
www.alternativnamedicina.com.mk

хемискиот

состав

Начин на чување: Да се чува на ладно, суво и темно место.
Да се чува надвор од дофат на деца.
Начин на издавање: Се издава без лекарски рецепт.
Производот не се користи како замена за разновидна исхрана.
Македонски производ.

и

анализи

на

www.rozakanina.bizland.com

и

ХЕПАТО МИКС 5/1
Чај Подабец, Црвен, бел, планински, Ива трева)

KОРИСНОСТ ОД УПОТРЕБА: билката според фармакопеите има аперитивни,
дигестивни, холагогно, против хеморидално, антибактериско, антисептично
и др. својства.
Билката позитивно делува за апетит, варење на храната, работата на
жолчката, го нормализира лачењето на стомачните сокови, против талоз,
песок и камен во жолчка, жолчни патишта, бубрези, бешика. Има јаки
бактериостатични својства, над дизентеричните, паратифусните бактерии,
стафилококи, стрептококи, кандида , echerichia colli, диареја, колити,
ентероколити,улцерации и други инфективни цревни болести. Се користи
против воспалени ХЕМОРОИДИ, полипи, аденоми на дебело црево, апцеси,
позитивно делува против тромбоза, тромбофлебити и воспалени вени како
има позитивно влијание кај кардио васкуларни и белодробни здравствени
проблеми.
ПРИПРЕМА И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ: во 600 мл. врела вода се ставаат една
супена лажица. Садот се покрива со капак и се остава да отстои 60 мин. И се
пие на празен желудник 5 до 6 пати по 100 мл. во текот на целиот ден
распоредено на два часа.
Во чајот застапени се трите видови на подабец.
Терапијата трае 14, 21 или 42 дена во зависност од дијагнозата.
Нема нус појави со лекарства, медикаменти, не ствара навики и нема штетни дејства доколку се користи према
упатството.
Подетално
околу
исхраната,
www.alternativnamedicina.com.mk

хемискиот

состав

и

анализи

на

www.rozakanina.bizland.com

и

ФЕМИ-МИКС
Чајна мешавина за женски заболувања
КОРИСНОСТ ОД УПОТРЕБА: билките поседуваат, диуретични, дијафоретични, антибактериски, антивирусни, хемостатични,
спазмолитични, антицистични, антиревматични, антитуморски својства.
Поволно влијае при болести на женските полови органи и мокрачниот систем,
бактериолошки поради антимикробни и антивирусни дејства. Поволно дејствува
при воспаленија на јајниците, јајцеводите, мокрачните канали и бубрези, матка,
бактерии (кандида, клепсиела, ешерихија коли) бело прање, цисти и полицистични
јајници, за редовни, безболни и уредни менструални циклуси, има смирувачки
дејства за пред – климаксни - и пост климаксни тегоби и проблеми, жештини,
нервози, неурастении, последици од хормонални пореметувања, дебелина и
подуеност на организмот пред менструации и како последица на хормонални
проблеми. Поволно дејствува против ХПВ вирус, ЦИН -1-2 (ниско и високо ризичен),
МИОМИ и ту. на матка и јајници, калцификација на зидот на матката, дисплазии,
искривувања и слично
Поволно дејствува при средување на хормоните, естроген, прогестерон, пролактин
и сл. Поволно дејствува и на мокрачниот систем, црнодробниот систем, има
антиревматски и антиревматизни дејства, поволно дејствува при крварења од
матка, бубрези, хемороиди, стомачни проблеми, запек, дијареи, чистење на крвната
слика од примеси, отрови, и штетни материи, поволно дејствува и за детоксикација
на крвта и организмот, ја подобрува крвната слика.
ПРИПРЕМА: 3 супени лажици од чајот се попаруваат со 1,5 литар вода што врие , се
покрива со капак и се остава да отстои најмалку два сати. Се спрема со флаширана,
негазирана и неминерална вода (обична вода).
ПРЕПОРАЧАНА ДНЕВНА ДОЗА: Се процедува и се пие преку цел ден наместо вода.
Кај проблеми со песок, камчиња, бактериолошки проблеми, бело прање се пие од
1,5 до 3,5 литри дневно, за да се врши „перење“ на органите и организмот. Се пие незасладен. Се препорачува да се пие 42 дена а
доколку има потреба и повеќе.
Да не се надминува препорачаната дневна доза.
Нема штетни дејства, нема „нус“ појави со ниедно лекарство, при користење на препорачаниот начин, не ствара навики , може да се
користи , долго време, месеци. Се користи како основно или дополнително средство со сите други чајни мешавини или
комбинации, и производи од лековити тревки или пак медикаменти и лекарства.
Начин на чување: Да се чува на ладно, суво и темно место.
Начин на издавање: Се издава без лекарски рецепт.
Да се чува надвор од дофат на деца.
Производот е регистриран како додаток во исхрана, не се користи како замена за разновидна исхрана.
Македонски производ. Потекло Галичица.
Рок на траење 2 години.
Произведува Роза Канина ДООЕЛ Ресен.
Се препорачува консултација со лекар при употреба на чајот кај деца, бременост и при лактација.
Паковање – книжна ќеса, со картонска паковка, рефус, мелено
Тежина 200 гр.
Состав: (б. бреза), (нане), (к. опаш), (капина), (чубрица), (подубица)
(ж. кантарион)
ФЕМИ МИКС
• Equisetum arvense (коњски опаш 30%) помага при инфекции на генитоуринарниот тракт.
• Betula alba (бела бреза 20%) помага поволно при заболувања на уринарните патишта со многу јако диуретично дејство.
• Herniaria glabra (килавица 20%) придонесува за подобрување на хронични процеси на мочните органи: нефрит, пиелонефрит,
цистит и уретрит
• Rubus fruticosus (капина 20%) придонесува во симптоматично олеснување од спазми во менструалниот период.
• Agrimonia eupatoria (петровец 5%) помага поволно при состојба на дијареи.
• Teucrium chamaedrus (подубица 5%) придонесува со бактериостатично дејство на цревни заболувања.
Микробиолошка исправност и состав ЈЗУ Битола
При потешки заболувања се пие задолжително и козја сирутка , како и се применува режимот од посебните рецепти задолжително
бројсовиот сок, како и ИСКЛУЧИВО ЗАБРАНЕТИ СЕ БЕЛИ СМРТИ. Види повеќе ИСХРАНА и ПОСЕБНИ РЕЦЕПТИ.
Повеќе за својствата на лековитите растенија на лековити растенија.

ФИТ-МИКС
Чајна мешавина за слабеење
Во традиционалната медицина билките во чајната мешавина имаат, диуретични, антисептични, антимикробни, антибактериски,
дигестивни, антивирусни својства, а се препорачува за разлагање на масните наслаги, поволно влијае на чистење на организмот од
отрови и штетни материи, ја подобрува работата на органите во организмот и
придонесува за детоксикација на органите во организмот, придонесува за
отстранување на „подуеноста“ на организмот, предизвикана од разни причини,
најчесто хормонални пореметувања или лошо варење, поволно дејствува за
отстранување на отоците и едемите, за добивање на уредна и редовна столица,
диспепсите , тромоста на стомачниот систем, метаболизмот и варењето на храната
се врши побрза размена на течностите во клетките и се исфрла вишокот на течност,
за намалување на депресијата и нелагодноста пред и за време на менструациите,
има благи смирувачки дејства, поволно влијае за проблеми со јајниците и матката,
мокрачниот систем, цистични творевини, придонесува за зголемување на заштитата
од вируси и бактерии (ХПВ), ешерихија коли, кандида, бело прање, поради
антибактериските својства, придонесува за намалување на крварења од матка,
бубрези, хемороиди и сл. Со употребата на чајот се олеснуваат симптомите на
споменатите состојби.
ПРИПРЕМА: 3 супени лажици од чајот се попаруваат со 2 литри, вода што врие се
остава покриено да отстои 2 сати. Препорачана дневна употреба: Се процедува и се
пие преку цел ден (голтка по голтка). Најдобро да се зема на празен стомак и
посебно пред да се седне да се јаде, се пие најмалку 200 -400 милитри, со што се
пресекува јадењето. Секогаш кога се осети потреба за јадење се пијат 200-400 мл.
чај. Дневно се пие до 2 л. -3 л. Се препорачува да се пие 4 недели а доколку има
потреба може да се продолжи со користење.Се пие незасладен. Да не се надминува
препорачаната дневна доза. Апсолутно е нештетен, не ствара навики, нема нус
појави со ниедно лекарство, доколку се користи према препораките, може да се
зема долго време. Се препорачува: при намалување на телесната тежина, поволно влијае на разлагање на масните наслаги,
придонесува за чистење на холестеролот и триглицериди и отстранување на штетните материи и отрови (детоксификација),
поволно влијае и го забрзува метаболизмот, и поволно дејствува при слабеење, намалување на вишокот на телесна тежина.
Заедно со користењето на чајната мешавина, препорачливо е да се почитува исхраната по крвните групи, да не се мешаат јадењата
и да не се јаде после 19,00 сатот. Пожелно е чајот да се зема и после „слабеењето“ за да не се враќате на старите навики.
Подетално околу исхраната, хемискиот состав и анализи на www.rozakanina.bizland.com и www.alternativnamedicina.com.mk Начин
на чување: Да се чува на ладно, суво и темно место. Начин на издавање: Се издава без лекарски рецепт. Да се чува надвор од
дофат на деца. Производот е регистриран како додаток во исхрана, не се користи како замена за разновидна исхрана. Македонски
производ. Потекло Галичица. Рок на траење 2 години. Произведува Роза Канина ДООЕЛ Ресен. Се препорачува консултација со
лекар при употреба на чајот кај деца, при бременост и при лактација.
Состав: ФИТ-МИКС
Betula Alba (бела бреза 50 %), Saturea Hortensis (Чубрица 10 %), Urtica Dioica (голема коприва 10%), Rubus fruticosus (капина 10%),
Teucrium Chamaedrus (подабец 10%), Agrimonia Eupatoria (петровец 10%).
• Betula Alba (бела бреза 50 %), придонесува во исфрлањето на вишокот на водата од организмот.
• Saturea Hortensis (Чубрица 10 %) ја подобрува работата на органите за варењето на храната.
• Urtica Dioica (голема коприва 10%) помага при нарушувања на долен уринарен тракт.
• Rubus fruticosus (капина 10%) помага при дијареи и има антиоксидативно дејство.
• Teucrium Chamaedrus (подабец 10%) придонесува во подобрување на апетитот и варењето на храната.
• Agrimonia Eupatoria (петровец 10%) помага при бубрежни заболувања и заболувања на мочниот меур и благотворно влијае на
жолчката и црниот дроб го подобрува апетитот и дигестијата.
ФИТ-МИКС Билките во чајната мешавина имаат, својства кои придонесуваат во исфрлањето на вишокот на водатата од организмот,
ја подобруваат работата на органите за варењето на храната, помагаат при нарушување на долниот уринарен тракт, помагаат при
дијареи и имаат антиоксидативно дејство, како и помагаат при бубрежни заболувања , заболувања на мочниот меур и благотворно
влијаат на жолчката и црниот дроб и го подобруваат апетитот и дигестијата. Поволно влијае на чистење на организмот од отрови и
штетни материи, го подобруваат метаболизмот и варењето на храната со што се врши побрза размена на течностите во клетките и
се исфрла вишокот на течност.
ЧАЈНАTA КОМБИНАЦИЈА ПОВОЛНО ДЕЈСТВУВА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ДЕБЕЛИНА
Паковање – книжна ќеса, со картонска паковка, рефус, мелено
Тежина: 200 гр.

БРОНХО МЕД со ленено семе
за настинки, зајакнување на имунитет, кашлици
Паковање: стаклена тегла со картонска паковка
Тежина: 500 гр.
Состав: Природен дабов, костен и ливадски мед, таан, brassica nigra
(црн синап), Koch-linum usitattissimum (ленено семе ).
Дејства: лаксативно, емолиентно, експепкторантно,
антиинфламаторно, фитонцидно, дигестивно, антисептичко,
антивирусно и др.
Својства: помага при опстипација ја зголемува перисталтиката, при
воспаленија на слузниците на дишните органи, желудник и цревата,
кашлица, бронхит, (акутен- хроничен) , трахеит, фарингит, ларингит,
гастрит, чир на желудник, дванаесетпалачно црево, дијареи,
колитиси, хемороиди, проблеми со жолчката, разводнување и
фрлање на шлајм, се користи при грип, вируси, а може да се зема
превентивно за имунитет, подобрување на крвна слика и слично.
Употреба: се зема на гладно 3 пати на ден по едно кафено лажиче, се
користи пластично лажиче. Се комбинира најчесто со други чаеви во
зависност од дијагнозата.
Корисност од употреба:
лаксативно, емолиентно, експепкторантно, антиинфламаторно, фитонцидно, дигестивно, антисептичко, антивирусно
Поволно влијае при опстипација ја зголемува перисталтиката, при воспаленија на
слузниците на дишните органи, желудник и цревата, поволно влијае на општата
здравствена состојба и имунитетот на организмот. Содржи голем број на
витамини и минерали поради медот.
ПРЕПОРАЧАНА ДНЕВНА ДОЗА: се зема на гладно 3 пати на ден по едно кафено
лажиче, се користи пластично лажиче. Се комбинира најчесто со други чаеви во
зависност од дијагнозата. Нема штетни дејства, нема „нус“ појави со ниедно
лекарство, при користење на препорачаниот начин, не ствара навики , може да
се користи , долго време, месеци. Се користи како основно или дополнително
средство со сите други чајни мешавини или комбинации, и производи од
лековити тревки или пак медикаменти и лекарства.
Подетално околу исхраната, хемискиот состав и анализи на
www.rozakanina.bizland.com и www.alternativnamedicina.com.mk
Начин на чување: Да се чува на ладно, суво и темно место.

Начин на издавање: Се издава без лекарски рецепт.
Да се чува надвор од дофат на деца.
Производот е регистриран како додаток во исхрана, не се користи како замена за разновидна исхрана.
Македонски производ. Потекло Галичица.
Рок на траење 2 години.
Произведува Роза Канина ДООЕЛ Ресен.
Пастеризирано.
Се препорачува консултација со лекар при употреба на чајот кај деца, бременост и при лактација.

МЕДОВИНА
со млеч и поленов прав

Корисност од употреба:

Поволно влијае при опстипација ја зголемува перисталтиката, при воспаленија на слузниците на дишните органи,
желудник и цревата, поволно влијае на општата здравствена состојба и имунитетот на организмот. Содржи голем број
на витамини и минерали поради медот.
ПРЕПОРАЧАНА ДНЕВНА ДОЗА: се зема на гладно 3 пати на ден по едно кафено лажиче, се користи пластично лажиче.
Се комбинира најчесто со други чаеви во зависност од дијагнозата.
Нема штетни дејства, нема „нус“ појави со ниедно лекарство, при користење на препорачаниот начин, не ствара
навики , може да се користи , долго време, месеци. Се користи како основно или дополнително средство со сите други
чајни мешавини или комбинации, и производи од лековити тревки или пак медикаменти и лекарства.
Подетално
околу
исхраната,
www.alternativnamedicina.com.mk

хемискиот

состав

и

анализи

на

www.rozakanina.bizland.com

Начин на чување: Да се чува на ладно, суво и темно место.
Начин на издавање: Се издава без лекарски рецепт.
Да се чува надвор од дофат на деца.
Производот е регистриран како додаток во исхрана, не се користи како замена за разновидна исхрана.
Македонски производ. Потекло Галичица.
Рок на траење 2 години.
Произведува Роза Канина ДООЕЛ Ресен.
Пастеризирано.

Се препорачува консултација со лекар при употреба на чајот кај деца, бременост и при лактација.
Состав: МЕДОВИНА СО МЛЕЧ, ПОЛЕНОВ ПРАВ
Паковање: стаклена тегла, со картонска паковка
Тежина: 500 гр.
Состав: природен дабов мед, костен и ливадски мед , таан, поленов прав, млеч.

Микробиолошка исправност ЈЗУ Битола

и

ЕЛИКСИР
од Диви Јаболки (pirus silvestril mill) Јаболкова киселина
Дивите јаболки содржат, Витамини: Ц, Б1, Б2, А, Минерали: Калиум, Калциум, Фосфор, Железо.
Постапка: добиено по пат на природна екстракција и ферментација од диви јаболка (Pirus silvestrus mill)
без никакви додатоци. 100%природно.
КОРИСНОСТ ОД УПОТРЕБА:
се препорачува за слабеење, прочистување на замастувањата на црниот дроб (триглицериди, холестерол,
нормализација на HDL и LDL). Нормализација на вредностите на ензимите и трансаминазите, поволно
дејствува на имунолошкиот статус и деградационите продукти, нормализација на ацидобазната реакција
на крвта и на стомачните и посебно на желудочните сокови, надополнување на недостатокот на Ц
витаминот во организмот за негова заштита од болести, се
користи при воспаленија, улцерација на стомакот и цревата,
проливи и запек (редовност на столицата) има поволно дејство
при отстранување на отровите и штетните материи од организмот
посебно т.н. „шлјака” – натрупана од производите од животински
потекло (месо), поволно влијае за артериосклерозата и
инфарктите, изливите, чистење на крвните садови од наслаги и
замастувања. Има поволни дејства и за венопатија, тромбоза,
тромбофлебити, поради калиумот поволно влијае и при растот на
децата, одржување на младоста и виталноста. Поволно влијае на
ублажување на процесот на стареење, на уредување и
нормализирање на меѓуклеточната размена. Има смирувачко
дејство, поволно влијае против несоница, сушење на устата, жед,
слабост и поспаност, намалено мокрење, грчеви и болки во мускулите. Поволно дејствува и
за мигрена, вртоглавица, главоболки, хронични заболување на синусите, астма, зуење во
ушите, хроничен реуматизам, заболувања на бубрезите и мокрачните патишта, хроничен
умор. Поволно дејствува и за нормализација на притисокот, покачен крвен притисок,
белодробни болести, кашлање, за отстранување на постклиматсните последици, поволно
дејствува и за заштита на женските полови органи од болести и бактерии ( воспаленија,
бело прање, вируси).
ПРЕПОРАЧАНА ДНЕВНА ДОЗА :
Се пие 3 до 4 пати по 30 до 40 мл. Или разблажено со 100 мл. Вода. Се пие 42 дена а по потреба и повеќе. Може и да се засладува
со малку мед.
Нема штетни дејства, нема „нус“ појави со ниедно лекарство, при користење на препорачаниот начин, не ствара навики , може да се
користи , долго време, месеци. Се користи како основно или дополнително средство со сите други чајни мешавини или
комбинации, и производи од лековити тревки или пак медикаменти и лекарства.
Подетално околу исхраната, хемискиот состав и анализи на www.rozakanina.bizland.com и www.alternativnamedicina.com.mk
Начин на чување:Да се чува на ладно, суво и темно место.
Начин на издавање:
Се издава без лекарски рецепт.

Да се чува надвор од дофат на деца.
Производот е регистриран како додаток во исхрана, не се користи како замена за разновидна исхрана.
Македонски производ.
Рок на траење 2 години.
Произведува Роза Канина ДООЕЛ Ресен.
Пастеризирано.
Се препорачува консултација со лекар при употреба на чајот кај деца, бременост и при лактација.
Состав: Паковање 0,5 литар, пластична амбалажа со картонска кутија

ПРЕСПАНСКА ГОРЧИЦА
Тинктура од одбрани лековити тревки (за Чир, дигестивни проблеми, гастритис и сл.)
Тинктура за лечење на болести на дигестивниот систем:
Се користи за: гастритис, чир на желудник, чир на дванаесет палачното црево, недобро
варење на храна, бактерии во желудник, Преспанска Горчива , за ЧИР, ГАСТРИТИС, СТОМАЧНИ
ЗАБОЛУВАЊА И ПРОБЛЕМИ кандида, улцерозен колитис, венскиот и капиларниот систем и
чистење на нивните наслаги, ечеричија коли, цисти, хемороиди, полипи и тумори, хормонални
пореметувања, чистењеPrespanska Gorcica za CIR, ZELUDNIK, GASTRITIS, STOMACNI PROBLEMI
на крвни садови од наслаги, тешки заболувања, уредување на хормоналниот систем,
позитивно делува при дијабет 1 и дијабет 2, диспепсии, пореметување на дигестивен систем,
тумори, полипи, цисти на јајници, зајакнување на лимфен, крвен и одбрамбен систем.

Опис: добиен е по посебна постапка со екстрахирање на лековити компоненти од коренасти
делови и соцветија на лековити тревки со помош на алкохол.

Помага при: воспалителни состојби на стомачниот систем, гастритис, чир, недобро варење,
надуеност, гасови, тумори, полипи, колитис, улцерации, хемороиди, астматични состојби,
чистење на крвни садови и крвна слика од примеси и наслаги, средување на хормонален
систем, зајакнување на лимфен, крвен и одбрамбен систем.

Употреба: 2,3,4 пати покафена лажичка на ден пред јадење.

Признаено е со решение бр.09-1886/5 од 04.02.2002 г.од биро за заштита на индустриска
сопственост при министерство за економија ЗЗИШ - Скопје.

При потешки заболувања се пие задолжително и козја сирутка , како и се применува режимот од посебните рецепти
задолжително бројсовиот сок, како и ИСКЛУЧИВО ЗАБРАНЕТИ СЕ БЕЛИ СМРТИ. Види повеќе ИСХРАНА и ПОСЕБНИ
РЕЦЕПТИ.

Повеќе за својствата на лековитите растенија на лековити растенија.

КАНТАРИОНОВИ МАСЛА
Кантарионовите масла се за лечење на надворешни рани, исекотини, отоци, кожни воспаленија и
кожни болести. Kantarionovo maslo, za nadvoresni rani i za odredeni kozni zaboluvanja

Својства: Има исцелителни својства, не остава лузни

Опис :Добиено е со нерафинирани маслинови масла по посебна постапка со екстрахирање на
лековити комппоненти од лековити тревки.

Употреба: Се нанесува во тенки слоеви на кожата нанесено на газа.

При потешки заболувања се пие задолжително и козја сирутка , како и се применува режимот од посебните рецепти
задолжително бројсовиот сок, како и ИСКЛУЧИВО ЗАБРАНЕТИ СЕ БЕЛИ СМРТИ. Види повеќе ИСХРАНА и ПОСЕБНИ
РЕЦЕПТИ.
Повеќе за својствата на лековитите растенија на лековити растенија.

КАНТАРИОНОВА МАСТ
Кантарионова маст, се за лечење на надворешни рани, исекотини, отоци, кожни воспаленија и кожни болести,
псоријаза, витилиго, се користи согласно дадените упатства за зачувување на новите кожни клетки и нивна заштита.
Кантарионова маст, за надворешни рани, исекотини, отоци, кожни и воспаленија на кожа

Својства: Има исцелителни својства, не остава лузни
Осекотини, изгореници, разни отворени рани, има исцелитечни дејства и
својства Опис :Добиено е со нерафинирани маслинови масла по посебна
постапка со екстрахирање на лековити комппоненти од лековити тревки.
Состав: Кантарион, Невен, Вазелин.
Произведува: Роза Канина ДООЕЛ Ресен
Употреба: Се нанесува во тенки слоеви на кожата нанесено на газа.
При потешки заболувања се пие задолжително и козја сирутка , како и се применува режимот од посебните рецепти
задолжително бројсовиот сок, како и ИСКЛУЧИВО ЗАБРАНЕТИ СЕ БЕЛИ СМРТИ. Види повеќе ИСХРАНА и ПОСЕБНИ
РЕЦЕПТИ.

ПЛАНИНСКИ ДАБОВ; БОРОВ; ЛИВАДСКИ МЕД
Опис: Добиен исклучиво по природен пат, без примеси. Не содржи никакви
додатоци и примеси. Исклучиво природен добиен по природен пат, од
планински паши за пчели.

Планински ДАБОВ, БОРОВ, ЛИВАДСКИ МЕД, БЕЗ ДОДАТОЦИ, ДОБИЕН
ИСКЛУЧИВО ПО ПРИРОДЕН ПАТ Својства: Се користи при слабокрвност,
анемичност и други болести. својствата на медот се нашироко познати. Може да
се меша со 200 гр. таан.

Рок на употреба: Неограничен.

Тежина: 1270 гр.

Потекло Галичица,

Употреба: 2,3 пати на ден по една кафена лажичка .

Забелешка: Не се препорачува за деца помали од 3 год.

Возрасни може да примаат од 30 - 50 гр. дневно.

