
გემო და სარგებელი თვითოეულ პირამიდაში



განსაკუთრებული 
შეფუთვა

აბრეშუმის პირამიდები, 
რომლებიც მაქსიმალურად ხსნის 

სასმელის გემოს

განსაკუთრებული 
დამზადება

ხელით დაკრეფილი 
კომპონენტები და პროდუქტის 

ევროპული ხარისხი და 
უსაფრთხოება

→ → →

განსაკუთრებული 
გემო

კლასიკური ჩაის ფოთლების და 
ველური ენდემური ბალახების 

ექსკლუზიური კუპაჟი

განსაკუთრებული 
ადგილი

კამჩატკის ველური რაიონები,  
სადაც იზრდება უნიკალური  

ენდემური ბალახი

ENERWOOD HERBAL TEA:



განსაკუთრებული 

ადგილი

კამჩატკის ველური რაიონები, 
სადაც იზრდება უნიკალური 
ენდემური ბალახი

კამჩატკის ნახევარკუნძულის უნიკალურმა გეოგრაფიულმა 
მდებარეობამ, წყნარი ოკეანეს კლიმატმა, ჟანგბადით გაჯერებულმა 
ჰაერმა, ერთადერთმა ადგილმა მსოფლიოში სადაც არის აზოტით, 
კაჟბადით და თერმოფილური წყალმცენარეებით მდიდარი წყაროები 
შექმნეს იდეალური პირობები იშვიათი ენდემური ბალახების 
გასაზრდელად. 

ადგილობრივმა მცენარეებმა უებარ წყალთან ერთად  შეიწოვეს 
ვიტამინები და მიკროელემენტები, მიიღეს ის განსაკუთრებული ძალა 
და ენერგია, რომელსაც თქვენს სასმელს აჩუქებენ. 



VS

კლასიკური ჩაის ფოთლების და 
ველური ენდემური ბალახების 
ექსკლუზიური კუპაჟი

ბალახების 
პეციფიური 

არომატი და გემო

ფიტოკომპონენტები

გა
ნს

აკ
უთ

რებ
ულ

ი  
გე

მო

ხარისხიანი ჩაის 
სასიამოვნო მდიდარი 
გემო

ნარჩევი ჩაის ფოთლები  
(შავი და მწვანე)
+
ბიოაქტიური ენდემური ბალახი



განსაკუთრებული 
შეფუთვა

მაქსიმალური დაყენება 

პირამიდის დამატებითი მოცულობა  ჩაის ფოთოლს 
სწორად გაშლის და სასმელისთვის გემოს, სარგებლისა 
და სილამაზის მაქსიმუმის მიცემის საშუალებას აძლევს.

მოხერხებულობა 

პირამიდის ფორმა უფრო პრაქტიკულია, ვიდრე 
ტრადიციული აფთიაქის პაკეტი "მატრასი" ან ფიტო 
ნაყარი.



განსაკუთრებული დამზადება

                     ჩაის გზა –  

                გემოსა და სარგებლ
ის 

მწვერვალ
ზე აღმასვლ

აა

კუპაჟირება და დაფასოება6 STEP

გაუსნებოვნება და ფილტრაცია5 STEP

კომპონენტების ანალიზი4 STEP

გაშრობა და შენახვა3 STEP

ბალახების სიფრთხილით დაკრეფა2 STEP

ჩაის ფოთლის შერჩევა 1 STEP



ჩაის ფოთლის მომწოდებლებს შორის არიან 
უდიდესი პლანტაციები და მცირე საწარმოები 
ინდოეთის,  შრი-ლანკას, ჩინეთის დაშორებული 
რაიონებიდან. მაღალი კლასის ჩაის იღებენ 
ყველაზე საუკეთესო დროს დაკრეფილი 
საუკეთესო ფოთლებიდან.

ჩაის ფოთლის 
შერჩევა

1 STEP

ჩაის ფოთლის მომწოდებლებს 
შორის არიან უდიდესი 

პლანტაციები და მცირე საწარმოები 
ინდოეთის, შრი-ლანკას, ჩინეთის 

დაშორებული რაიონებიდან.
მაღალი კლასის ჩაის იღებენ 

ყველაზე საუკეთესო
 დროს დაკრეფილი საუკეთესო 

ფოთლებიდან.



შედეგი:შედეგი:

ეკოლოგიური და ფრთხილი კრეფა რესურსების 
მაქსიმალური შენარჩუნებით.

ხელით კრეფა
ენდემური მცენარეები ძნელად მისაღწევ რაიონებში იმალება, სადაც მათი 
დაკრეფა შესაძლებელია მხოლოდ გამოცდილი ოსტატი მკრეფავების მიერ.

წესი 1/3
მკრეფავები აუცილებლად იცავენ მესამედის წესს, როდესაც მცენარის 
უმეტესი ნაწილი ხელუხლებელი რჩება ბუნებრივი პლანტაციის 
შესანარჩუნებლად. 

ბიოაქტიობის პიკი
გამოცდილი ოსტატები ბალახებს მხოლოდ მკაცრად განსაზღვრულ 
დროს აგროვებენ, როდესაც ჩრდილოეთის ხანმოკლე ზაფხულის 
განმავლობაში მცენარეებმა დააგროვეს სასარგებლო აქტიური 
ნივთიერებების მაქსიმუმი.

კამჩატკის Ბალახების 
სიფრთხილით კრეფა

2 STEP



შედეგი:შედეგი:

დაკრეფილის სიქორფისა და სასარგებლო 
ნივთიერებების მაქსიმალური შენარჩუნების გარანტია.

ინდივიდუალური გაშრობა
ყოველი ენდემური მცენარე გაშრობისადმი განსაკუთრებულ 
მიდგომას მოითხოვს: ზოგი ბუნებრივი სახით შრება, ზოგი იხვევა და 
ფერმენტირდება მზეზე.

ერთი სეზონის წესი
სასარგებლო თვისებების მაქსიმალური შესანარჩუნებისათვის 
ყოველი მცენარე უცვლელად ინახება არაუმეტეს ერთი სეზონისა 
ტენიანობისა და ტემპერატურული რეჟიმების დაცვით. 

ნატურალური 
გაშრობა და შენახვა

3 STEP



შედეგი:შედეგი:

თქვენ დარწმუნებული შეგიძლიათ იყოთ, რომ ჩაის 
ყოველ პაკეტში ერთნაირი რაოდენობის აქტიური 
ინგრედიენტებია.

აქტიური შემადგენლობის ანალიზი
ენდემური ბალახების ყველა პარტიას ლაბორატორიულ პირობებში 
უტარდება ტესტირება აქტიური ნივთიერებების შემადგენლობის 
დასადგენად.

ნედლეულის დახარისხება
ბალახების კატეგორიებად დაყოფა მათში არსებული აქტივების 
რაოდენობის მიხედვით ყოველ პირამიდაში მდგრადი 
შემადგენლობისა და გამოწონილი აქტიური ინგრედიენტების 
ოდენობის ჩაის წარმოების საშუალებას იძლევა. 

კომპონენტების 
ანალიზი

4 STEP



მრავალსაფეხურიანი 
ფილტრაცია

შედეგი:შედეგი:

გარანტირებულია ნედლეულის უსაფრთხოება 
და ხარისხი საერთაშორისო სტანდარტების 
შესაბამისად.

ჩაი შეიცავს მაქსიმალური რაოდენობის 
ვიტამინებს, მიკროელემენტებსა და 
ანტიოქსიდანტებს.

ხელით დაკრეფილი და ბუნებრივად გაშრობილი ბალახები აუცილებლად 
გადიან ეკოლოგიურ მრავალსაფეხურიანი ფილტრაციის სისტემას.

ნედლეულის გაუსნებოვნება ეკოლოგიური 
მეთოდით.

უცხო ნაწილების გაფილტრვა ლაზერული 
მოწყობილობების საშუალებით.

ორთქლით დამუშავება მიკროორგანიზმების 
გამოსარიცხად.

1 .

2 .

 
3 .

5 STEP



კუპაჟირება და 
დაფასოება

6 STEP

წარმოება შეესაბამება მსო, ISO და 
ევროსტანდარტის მოთხოვნებს

შეხამების წესი
ენდემური ბალახებს გააჩნიათ მდიდარი აქტიური შემადგენლობა, 
ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მათ შეხამებას 
მაქსიმალური უსაფრხოებისა და სინერგიის ეფექტის მისაღწევად.

დაფხვნა კუპაჟირების წინ
ყველა მცენარე იფხვნება უშუალოდ კუპაჟირების წინ, რაც მათი 
ბუნებრივი სარგებელის შენარჩუნების საშუალებას იძლევა, 
აგრეთვე ზრდის სითხესთან შეხების ფართობს ჩაის სწრაფად 
დასაყენებლად. 

დამახარისხებელი დაფასოება
მზა კუპაჟის პირამიდებში დაფასოება ხდება სპეციალურ მრავალ 
ნაკადოვან მოწყობილობაზე სტაბილური ფრაქციის, წონის და ჩაის 
ორგანოლეპტიკური მახასიათებლების შენარჩუნებით.



აკოტრებს აფთიაქარს

ჩაი HERBAL TEA -ს ყოველი ჭიქა

ჩვენ ნაკრებს მოაქვს პროფილაქტიკური სარგებლობა და 
გამოდგება ყოველდღიურად ჩაის დასალევად.

ჩვენ არ ვმკურნალობთ ადამიანებს, ჩვენ მათ ვეხმარებით  
არ იავადმყოფონ!





Vita Plus

№01

ჩაგას სასარგებლო 

თვისებები უძველესი 

დროიდან იყო ცნობილი ჯერ 

კიდევ მე-19 საუკუნეში ცნობილი 

სპარსელი ექომი ავიცენა აღწერდა 

ჩაგას, როგორც სამკურნალო საშუალების 

გამოყენებას

მდიდარია C ვიტამინითა და ბიოფლავონოიდებით გამოიყენება 
ვიტამინების უკმარისობის დროს. ეხმარება ორგანიზმს 

ინფექციებისადმი და გაციებისადმი წინააღმდეგობის გაწევაში.

ვიტამინებიანი ჩაი

ნატურალური აქტიური შემადგენლობა

VITA PLUSVita Plus

•  შავი ინდური ჩაი
•  კუნელი (ნაყოფი)
•  ივან-ჩაი (ფოთოლი)
•   კარკადე (ჰიბისკუსი)
•  ასკილი (ნაყოფი)
•  ცირცველი (ნაყოფი)
•  ჩაგა (ხის ნაყოფი)



№02

არსებობს ლეგენდა, 

რომ შეყვარებულის 

გასაცოცხლებლად ახალგაზრდა 

ქალმა თავისი სიცოცხლე ღმერთებს 

შესწირა, მათ კი იგი სოლიდაგოდ 

(ოქროწკეპლად) აქციეს.

ეს თვალისმომჭრელი ლიმნისფერი მცენარე 

ძალიან პოპულარულია ამერიკელ ინდიელებში. მათ სწამდათ მისი 

სამკურნალო,  ჭრილობების შემახორცებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და 

ანტიბაქტერიალური თვისებების. ოქროწკეპლა აძლიერებს თირკმელების 

სეკრეციას, აწონასწორებს ორგანიზმში წყლისა და მარილების ცვლას და 

მჟავა-ტუტოვან ბალანსს.

გააჩნია თირკმელებისა და შარდსადენი სისტემისთვის სასარგებლო 
მოქმედება: შარდმდენი, ანთებსაწინააღმდეგო, გამაჯანსაღებელი, 

სპაზმის საწინააღმდეგო, ანრიბაქტერიალური.

ჩაი თირკმელების 
ჯანმრთელობისთვის

ნატურალური აქტიური შემადგენლობა

VODOLEY Vodoley

•  ჩინური მწვანე ჩაი
•  ფენხელი (თესლი)
•  კარდამონი (თესლები)
•  ოქროწკეპლა (ბალახი)
•  მატიტელა (ბალახი)

Vodoley



№03

ლეგენდა ამტკიცებს, 

რომ ხეჭრელის 

სასაქმებელი თვისების 

შესახებ ცნობილი გახდა 

ტყის თათმოჩორთილი 

მაცხოვრებლებიგან. ეს ზამთრის 

მძინარები მხოლოდ კუჭის გასუფთავების 

შემდეგ წვებიან ბუნაგში. ერთხელ ადამიანებმა დაინახეს, რომ 

გვიან შემოდგომაზე დათცმა ხეჭრელის ბუჩქი ამოძირკვა და ქერქის ჭამა 

დაიწყო. ამან მაყურებლები მცენარის სამკურნალო თვისებებზე დააფიქრა. 

თითქოს და ამის შემდეგ ხეჭრელამ სამკურნალო მცენარეებს შორის 

დაიმკვიდრა ადგილი.

გააჩნია რბილი მასაქმებელი ეფექტი,  
არ აღიზიანებს კუჭ-ნაწლავის  

ლორწოვან გარსს

ვიტამინებიანი ჩაი

ნატურალური აქტიური შემადგენლობა

LUX Lux

•  ჩინური მწვანე ჩაი
•  ალექსანდრიული ფოთოლი  
    (ფოთოლი)

•  ძირტკბილა (ფესვი)
•  მატიტელა (ბალახი)
•  კვლიავი (თესლები)
•  ოქროწკეპლა (ბალახი)
•  ხეჭრელი (ქერქი)

Lux



№04

ფენშუის თანახმად გვირილას ყვითელი გული 

განასახიერებს სიცოცხლის ენერგიას და ძალას, თეთრი 

ფურცლებო - გაწმენდას და განკურვნას. გვირილების თაიგულს 

შეუძლიუა სტრესის მოხსნა და დადებითი ემოციებით დამუხტვა.

ახდენს სასიკეთო  
გავლენას ნერვული სისტემაზე.

დამამშვიდებელი ჩაი

ნატურალური აქტიური შემადგენლობა

VALERYValery

•  ამშვიდებს და აწყნარებს.
•  გვირილა (ფოთლები)
•  ვაშლი (გამომშრალი)
•  შავბალახა (მცენარე)
•  დარიჩინი (ქერქი)

Valery



GreenGold

№05

ხალხში კურილურ ჩაის 

ხანდახან დრგეს უწოდებენ.

ყველაზე გავრცელებული ლეგენდის 

თანახმად, ილია მურომეცი სოლოვეი 

რაზბოინიკთან ორთაბრძოლის წინ მივიდა 

დაჟაობებულ ადგილას, სადაც იზრდებოდა 

კურილური ჩაი და მიწაზე გაერთხა დახმარების მოლიდინში. 

სიცოცხლის ყვავილი გამოეხმაურა ილიას უხმო ვედრებას. ვაჟკაცმა 

მლკავებში უშრეტი ძალა, ხოლო გულში წარმოუდგენელი სიმამაცე 

იგრძნო. სწორედ ეს დაეხმარა მშობლიური მიწის ბოროტი ძალისგან 

განთავისუფლებაში.

ცნობილია ანტიოქსიდანტური ეფექტით, რაც ხელს უწყობს 
ახალგაზრდობისა და სილამაზის შენაჩუნებას. ხსნის დაღლილობის 

შეგრძნებას, ზრდის აქტიობასა და შრომისუნარიანობას. გააჩნია 
მატონიზირებელი და იმუნიტეტის გამაძლიერებელი მოქმედება.

გამაახალგაზრდავებელი ჩაი 

ნატურალური აქტიური შემადგენლობა

GREEN GOLDGreenGold

•  მწვანე ჩაი
•  კურილური ჩაი (ფოთოლი)
•  ოქროწკეპლა (ბალახი)
•  მოცვი (ფოთოლი)
•  ჯანჯაფილი (ფესვი)
•  ლიმონი (კანი)



Atlanty

№06

ერთი ძველი ლეგენდა გვიამბობს, 

რომ ერთხელ მატიტელამ მთაში 

გადახვერა გადაწყვიტა – მობეზრდა, რომ ყველა 

თელავს. გზაში კი ბრძენი ჯადოქარი შეხვდა. მოუსმონა და უთხრა: 

"მატიტელავ, ტყუილად მიდიხარ მთაში. იქ მხოლოდ კლდეები და ქარია – 

დაიღუპები. გიჯობს ხალხთან ჩახვიდე დაბლობში, იქ შეგიძლია ჯავრი იყარო. 

ყველგან იხარებ, ადამიანებს ხელს შეუშლი". დაუჯერა მატიტელამ ჯადოქარს. 

მაგრამ ვაი უბედურება: სადაც არ უნდა გაიხაროს, ადამიანებს ხელს ვერ უშლის. 

მატიტელას ცხოველები ჭამენ, რომ ავადმყოფობისგან განიკურნონ. ნელ-

ნელამატიტელაცშეეჩვია ადამიანების გვერდით ცხოვრებას.

არომატულ სასმელში ეს ძლიერი გამძლე მცენარე სახსრებს გადასცემს ძალას, 

მარილების გამოდევნაში ეხმარება და მოძრაობის უნარს აღუდგენს.

ცნობილია სახსრებისთვის სასარგებლო თვისებებით: 
ანთებსაწინააღმდეგო, გამაყუჩებელი, მასტიმულირებელი, 

რეგენერაციის. ახდენს ანტისეპტიკურ, ანთებსაწინააღმდეგო, ზოგად 
გამაჯანსაღებელ ეფექტს.

სახსრების გასაძლიერებელი ჩაი

ნატურალური აქტიური შემადგენლობა

ATLANTEAAtlanty

•  ჩინური მწვანე ჩაი
•  ოქროწკეპლა (ბალახი)
•  წყლის მარწყვა-ბალახი (ფესვი)
•  მატიტელა (ბალახი)
•  ბეგქონდარა (ბალახი)
•  ლიმონი (კანი)



Liverpool

№07

გააჩნია ღვიძლის ჯანმრთელობისთვის  
სასარგებლო მოქმედება: ნაღველმდენი, ანთებსაწინააღმდეგო, 

შარდმდენი, სპაზმოლიტიკური.

ღვიძლის გასასუფთავებელი ჩაი

ნატურალური აქტიური შემადგენლობა

LIVERPOOLLiverpool

•  ჩინური მწვანე ჩაი
•  ბაყაყურა (თესლები)
•  ანისი (თესლები)
•  მატიტელა (ბალახი)
•  ბირკავა (ბალახი)
•  ვოლოდუშკა (ბალახი)

ბაყაყურას შესახებ 

1000 წლის წინ იცოდნენ: 

რომაელები მას ჰეპატიტისა და 

ღვიძლის ცეროზის სამკურნალოდ 

იყენებდნენ. ისინი ამას ინტუიტიურად 

აკეთებდნენ. მიუნხენის ფარმაკოლოგიის 

ინსტიტუტში მხოლოდ 1968 წელს გაშიფრეს 

ბაყაყურას ბიოქიმიური შემადგენლობა, რომლის მთავარი შემადგენელი 

ნაწილია სილიმარინი. ეს იშვიათი ბიოაქტიური ნივთიერება, რომელიც 

შეიცავს შვილ ფლავონოიდსა და ფლავოლიგანს, XXI  საუკუნის ერთ-ერთი 

ყველაზე შესწავლადი სუბსტრაქციაა - გამოქვეყნებულია ღვილის დაცვასა 

და მკურნალობასთან დაკავშირებული 3000-ზე მეტი ნაშრომი.



Cardelis

№08

რუსული ლეგენდა 

გვიამბობს, რომ ცხოვრობდა 

ერთი ქალბატონი, რომელიც 

ყველას ეხმარებოდა, ზოგს კურნავდა, 

ზოგსაც რჩევას აძლევდა. მაგრამ ისიც 

დაბერდა, არავინაა მარადიული, სიკვდილი კი 

არ უნდოდა. არც იმ ადამიანებს უნდოდათ მისი დაკარგვა, რომლებსაც 

ის ეხმარებოდა, და ისინი ჯადოქართან მივიდნენ ვედრებით. ჯადოქარმა 

მოხუცი ბუჩქად აქცია, რომელსაც სახელად კუნელი უწოდეს. და კეთილი 

ქალბატონის საქმე გაგრძელდა, ბუჩქის ნაყოფმა კი მას მერე ბევრი 

ადამიანის ავადმყოფობა განკურნა.

•  კარკადე
•  კუნელი (ნაყოფი)
•  შავბალახა (მცენარე)
•  ასკილი (ნაყოფი)
•  ცირცველი (ნაყოფი)
•  პიტნა (ფოთოლი)
•  კალენდულა (ფოთლები)

გააჩნია გულისა და სისხლძარღვებისთვის 
სასარგებლო მოქმედება: ხელს უწყობს გულის რითმის 

ნორმალიზებას,  ამცირებს სიხშირეს და ზრდის გულის შეკუმშვის 
სიძლიერეს, დაბლა სწევს წნევას.

ნატურალური აქტიური შემადგენლობა

CardelisCARDELIS
გულის და სისხლძარღვების 

გასაძლიერებელი ჩაი



Atitox

№09

არსებობს ლეგენდა მარადმწვანე 

მოცვის გაჩენის შესახებ. ერთხელ 

მერცხალმა შესძლო ჯადოსნური 

მაცოცხლებელო წყლის პოვნა. და გასაწყვიტა 

ამ წყლის ადამიანებისთვის მიტანა, რომ მათთვის უკვდავება 

ეჩუცებინა. სულ რამდენიმე წვეთი მიჰქონდა ნისკარტში. მაგრამ ბოროტ კრაზანას 

არ სურდა, რომ ადამიანები უკვდავნი ყოფილიყვნენ. მან მწარედ უკბინა ჩიტს, 

რომელსაც წყალი მიწაზე დაეღვარა. წვეთები ნაძვი, კედარის და მოცვის ტოტებს 

დაეცა, და ისინი სამარადისოდ მწვანეები დარჩნენ, როგორც მარადიული 

სიცოცხლის განსახიერება, რომელიც, სამწუხაროდ თუ საბედნიერიდ, არ ერგო 

ადამიანებს.

მოცვი, რა თქმა უნდა, არ გაჩუქებთ უკვდავებას, მაგრამ მისი უნიკალური თვისებები 

გაგიხანგრძლივებთ სიცოცხლეს. მოცვი ახდენს ანტისეპტიკურ, ნაღველმდენ 

მოქმედებას, ამცირებს ანთებას და არის უძლიერესი ბუნებრივი ანტიოქსიდანტი.

•  მწვანე ჩაი
•  კურილური ჩაი (ფოთოლი)
•  ოქროწკეპლა (ბალახი)
•  მოცვი (ფოთოლი)
•  ბეგქონდარა (ბალახი)
•  როზმარინი (ფოთოლი)

გააჩნია ორგანიზმის ტოქსინებისა და ოქსიდატური სტრესისგან 
დამცავი მოქმედება: მიკრობსაწინააღმდეგო,  

ნაღველმდენი, მატონიზირებელი, ანთებსაწინააღმდეგო, 
ანტისეპტიკური.

ანტიოქსიდანტური ჩაი

ნატურალური აქტიური შემადგენლობა

AntitoxANTITOX



DonnaBella

№ 10

ლეგენდა მოგვითხრობს  

შამანზე, რომელსაც ქალთა სნეულებების 

განკურვნა შეეძლო. ერთხელ უჩვეულოდ ლამაზი 

პეპელა დაესიზმრა. შამანი მას გაჰყვა და უნახავ მცენარეს 

მიადგა, რომლის გვერდითაც ძალის მოზღვავბა იგრძნო. დილით, 

რომ გაიღვიძა, გაიმეორა გზა, მკურნალმა ჯაგრის მსგავსი ბალახი 

იპოვნა. როდესაც ფესვების გარეცხვის შემდეგ ნაკადულის წყალი 

წითლად შეიღება, მკურნალმა ბალახს წითელი  

ჯაგრისი დაარქვა. მას მერე ბალახი გამოიყენება ქალთა 

ორგანიზმის გასაჯანსაღებლად.

ახასიათებს ორგანიზმის დამცავი ძალების გააქტიურების უნარი. 
სასარგებლოა ქალის ჯანმრთელობისთვის. გააჩნია შარდმდენი, 

ანთებსაწინააღმდეგო, სპაზმოლიტიკური,  
ანტისეპტიკური მოქმედება.

ჩაი ქალის ჯანმრთელობისთვის

ნატურალური აქტიური შემადგენლობა

DONNA BELLADonnaBella

•  ჩინური მწვანე ჩაი
•  რადიოლა (წითელი ჯაგარი) (ფესვი)
•  წყლის მარწყვა-ბალახი (ფესვი)
•  შავბალახა(ბალახი)
•  მატიტელა (ბალახი)
•  ფენხელი (თესლი)



№ 11

ლევზეის (მარალის ფესვს) 

გამოყენება დაიყწო უძველესი 

დროიდან ჩინურ, ტიბეტურ და 

მონღოლურ მედიცინაში და დღემდე 

გრძელდება. ვარაუდობენ, რომ სწორედ  

ლევზეის ფხვნილში იმალება ჩინგისხანის ჯარის  

ჯარისკაცთა ფენომენალური გამძლეობა, ხოლო კოლუბამდე  

1000 წლით ადრე, ის დაეხმარა ჩინელ ზღვაოსნებს  

დედამიწის გარშემო ემოგზაურად.

ცნობილია მატონიზირებელი და აღმგზნები თვისებებით. ხელს 
უწყობს დაღლილობისა და უძლურების დაძლევას. გააჩნია კაცის 

ჯანმრთელობის გამაძლიერებელი მოქმედება.

კაცის ჯანმრთელობის  
გასაძლიერებელი ჩაი

ნატურალური აქტიური შემადგენლობა

GENTLEMANDgentleman

•  შავი ინდური ჩაი
•  ჯანჯაფილი (ფესვი)
•  ივან-ჩაი (ფოთოლი)
•  მარალის ფესვი
•  ჩაგა
•  წყლის მარწყვა-ბალახი (ფესვი)
•  ოქროწკეპლა (ბალახი)
•  ანგელოზა (ფესვი)
•  წითელი ფესვი
•  ფიჭვი (კვირტი)

Gentleman
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ტიბეტური და ეგვიპტური 

მედიცინა 5000 წელზე მეტი ხანია 

იცნობს ძირტკბილას, ლეგენდები ტკბილი ფესვების 

შესახებ, რომელსაც ჟენშენს ადარებენ,  ბერნულ მითოლოგიაშიც 

გვხვდება. ჰალენი და ჰოპიკრატე ამ მცენარეს სკიფურ ფესვს 

უწოდებდნენ. ცნობილია, რომ სკიფები, რომელთა ტერიტორიაზეც 

ძირტკბილა იზრდებოდა, სამკურნალო ფესვებს ბერძნებს 

უცვლიდნენ სხვადასხვა საქონელში და ოქროს სამკაულებში. 

არსებობს ლეგენდა, რომ ძირტკბილას ფესვს ოქროს ფასი აქვს.

გააჩნია ამოსახველებელი, ანთებსაწინააღმდეგო,  
ანტიტოქსიკური და ანტისეპტიკური მოქმედება.

სასუნთქი სისტემის 
გასაძლიერებელი ჩაი

ნატურალური აქტიური შემადგენლობა

PRANAPrana

•  შავი ინდური ჩაი
•  ძირტკბილა (ფესვი)
•  ბაჰარი (თესლი)
•  ფორთოხალი (კანი)
•  მიხაკი (კოკორი)


