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Ekologiczna Herbatka Ziołowa
BŁĘKITNE NIEBO 40 g

Nasza herbatka to mieszanka pieczołowicie 
wyselekcjonowanych ziół: ziele babki lancetowatej, ziele 
macierzanki, kwiat malwy czarnej, płatki słonecznika, ziele mięty 
pieprzowej.



Wszystko zaczyna się w ogrodzie ziołowym Pracowni 
Terapeutycznej.

Ogrom serca, zapał oraz radość, jaką oddają osoby 
niepełnosprawne przy uprawie i pielęgnacji ziół są niemal 
wyczuwalne w smaku herbatki a ciepło wypływające z ich 
szczerych serc to podstawowy element podczas suszenia ziół.

Napełniając każdą torebkę mieszanką wsypują dobroć i uśmiech, 
po czym szczelnie zabezpieczają etykietą.
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Każdy kto chce w aromacie i w smaku poczuć to całe DOBRO, 

wystarczy, że wsypie 1 do 2 łyżeczek do dzbanka, zaleje 

wrzącą wodą ( 100 º C ) i parzy przez ok. 10 min.
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Herbatka BŁĘKITNE NIEBO polecana dla osób z 
dolegliwościami górnych dróg oddechowych, którym 
towarzyszą bóle gardła, chrypka, kaszel.

Liść babki lancetowatej- zalecany przy zapaleniach błony 
śluzowej gardła i jamy ustnej,

Ziele macierzanki – ułatwia odkrztuszanie,

Kwiat malwy czarnej – zalecany na suchość w gardle i chrypkę
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