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Gyógyszertárunk filozófiája

Egészségessé válni – egészségesnek maradni – az egészséget újra átélni
300 év az emberi egészség szolgálatában.
Az 1718-ban alapított Irgalmasság Anyja Gyógyszertár és Drogéria több száz éves tapasztalattal a tradícionális európai orvoslás
tudását a mindennapokba átültetve értékes európai gyógynövényekől állítja elő termékeit.
Mint egykoron úgy ma is mind a helyiek, mind pedig a zarándokok szívesen keresik fel a Mariazell szívében a bazilikával szemben
található patikát. Sok turista érkezik, hogy a messze földön híres gyomorcseppekből vagy a gyógynövénylikőrökből vásároljanak
illetve hogy részt vehessenek egy vezetésen, aminek a keretében az érdeklődők a patika kulisszái mögé pillanthatnak.
Ahol egykoron Wurzelklauber és a gyógynövénygyűjtők gyakran megfordultak.
A gyógyszertár látogatói közel 150 saját recept alapján elkészített gyógyteák, cseppek, krémek, olajok, levek, tonikumok és
gyógynövénylikőrök között találják magukat. A régi patikarészben, melynek berendezése 1856-ból származik és cirbolyából
készült, megtalálható a 1835-ös eredeti recept alapján készülő Mariazelli Ėletelixír illetve emellett több tradicionális közkedvelt
termék is, mint például a Mariazelli Gyomorcseppek, a Jegenyefenyő illóolaj, Ranti Putanti, lándzsás útifű szirup, tömjénkrém
vagy az árvácskakenőcs. A legnépszerűbb likőröket helyben meg is lehet kóstolni.
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Mag. pharm. Dr.
ANGELIKA PRENTNER

Angelika Prentner 2007-ben vette át az Irgalmasság Anyja Gyógyszertárat és Drogériát. Azóta kiszélesítette a termékpalettát. Gyógyszerészeti tanulmányait Grazban
a Karl-Franzens Egyetemen végezte, ugyanitt doktorált, részt vett különbözö kutatási
projekteken Dél-Amerikában, post doktoriját Bernben végezte. Mindig is intenzíven
foglalkoztatták a természetes gyógymódok – különös figyelmet szentelve a gyógynövények tudományának. Tudását továbbképzéseken, előadásokon, vezetéseken, a
gyógynövényiskolájában szemináriumok keretében illetve könyvekben adja tovább.
A gyógyszerésznő az ősi receptúrákat a mai modern élet igényeihez igazította. Az
értékes termékek a patika saját laborjában a tradicionális európai orvoslás irányelvei
alapján készülnek. Az elkészítéskor ügyelnek a természet ritmusára, a hold fázisaira
illetve nem utolsó sorban az emberi test igényeire és alkati sajátosságaira.
Hildegard von Bingen
A saját készítésű mariazelli termékek mellett a gyógyszertár Hildegard von Bingen jól ismert gyógykészítményeinek eredeti recept szerinti előállításával is foglalkozik. A termékek alapját képezik az
olyan gyógyborok, mint például a Malagabor vagy a Samosbor (édes likőrborok), melyeket már évszázadok óta alkalmaznak az orvostudományban gyógyhatású készítmények
előállítására.
Ėvente kétszer, tavasszal és ősszel, a gyógyszertárban Hildegard érvágást is tartanak, melyet egy szakértő Hildegard
doktor végez.
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A tradicionális európai orvoslás első
gyógynövényiskolája
A tudást megőrizni, kiterjeszteni és továbbadni.
Angelika Prentner a tradicionális európai orvoslásról megszerzett
ismereteit összeköti a modern orvostudomány ismereteivel és ezt
az értékes tudást adja át szemináriumok keretében a saját gyógynövényiskolájában. Az iskolában a gyógynövényekről megszerezhető ismeretek nagyon gyakorlatorientáltak: fontos, hogy a megszerzett tudást
a résztvevők otthon is vagy a munkájuk során bármikor alkalmazni tudják. “Fontos számomra, hogy ez az értékes tudás megmaradjon, továbböröklődjön és nem utolsó sorban, hogy az
emberek használják.”
A hétvégi szemináriumok témái között szerepel többek között:
a gyógynövénytan alapjai, szignatúra tan, archetípusok, a különböző
szervek speciális gyógynövényei, a méregtelenítés gyógynövényei stb.
A szemináriumokat előszeretettel látogatják orvosok, terapeuták, gyógyszerészek,
gyógyszerészeti asszisztensek, bábák, de emellett természetesen egyszerűen olyanok is, akiket érdekelnek a gyógynövények. A tanfolyam anyagai közül különösen
kedveltek az olyan gyakorlati órák, mint a speciális teák előállítása, kenőcskikeverés
illetve a gyógynövénytúrák.
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Mariazelli
Gyógynövénytúra

Vezetések
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Minden évben megrendezésre kerül a mariazelli Bürgeralpe-n az ún. gyógynövénytúra,
melynek keretében Angelika Prentner megmutatja az érdeklődőknek a helyi gyógynövényeket. Holisztikus szemlélet szerint a gyógynövények jelentéséről, hatásáról, elkészítéséről és
felhasználási módjairól is szó esik. Sokszor a résztvevők elcsodálkoznak azon, hogy mennyi gyógynövény található meg még ma is a környezetünkben és hogy milyen egyszerűen
felismerhetőek illetve felhasználhatóak ezek a növények. A gyógynövénytúra a gyógyszertár előtti kis gyógynövénykerttől indul. Ezt a kis kertet még 2007-ben létesítették. A túra
lezárásaként a résztvevők a különböző gyógylikörőket kóstolhatnak a gyógyszertárban.
Patika vezetések
Mindig sok látogatót vonzanak a patikában tartott vezetések. A résztvevőknek lehetőségük
nyílik, hogy betekintsenek a patika kulisszái mögé. A laboratóriumban még a mai napig
ugyanazzal a régi készülékkel végzik a lepárlást, mint hajdanán. A gyógyszertár kiállítóés előadótermében megtekinthetőek régi patikai kellékek, mint példul a patikai mérleg,
gyógyszercímkék, gyógyszeradagoló gépek. A vezetés során szó esik a történelmi háttéreseményekről, a mariazelli termékek különleges előállítási módjáról illetve gyógynövényeket, gyógyteákat, kenőcsöket érintő hasznos tudnivalókkal is gazdagodnak a résztvevők.
A vezetés végén a gyógylikőrök megkóstolására is lehetőség van.
Speciális Hildegard von Bingen vezetések
Ismerje meg Hildegard von Bingent: hogyan élt és milyen gyógyhatású készítményeket
alkotott. Hildegard-borok kóstolása.
Ėlményvezetések gyerekeknek
Rövid vezetés a patikán keresztül. Betekintés a gyógyszertár feladataiba és munkájába gyakorlati programmal összekötve: kenőcsök keverése, gyógyteák készítése.
Tudnivaló a vezetésekről:
- a vezetés időtartama: kb. 1 óra
- vezetések előzetes egyeztetés alapján – vezetések min. 10 főtől
- belépő ára: € 4 / fő (ebben benne foglaltatik a kóstolás és felhasznált alapanyagok költsége)

Szent és gyógyító utak
Az Irgalmasság Anyja Gyógyszertár és Drogéria valamint az
ismert zarándokhely, Mariazell léte évszázadok
óta összekapcsolódik a zarándokhagyománnyal valamint a test, a szellem és a lélek
gyógyításának hagyományával.
A Via Sacra zarándokút legutolsó szakasza az ún.
St. Sebastiani-út. Ezen az úton keresztúti stációk
találhatók, melyek tövében régi hagyomány szerint kis
gyógynövénykerteket létesítettek. A gyógynövénykertekben a tradicionális európai orvoslásból ismert, főként
helyi gyógynövényeket találunk.
A túrák során a látogatók sok érdekességet megtudhatnak a
gyógynövények hatásairól és felhasználási módjairól. Kérésre lehetőség van vezetett túrára is.
Az út a Kálvária-dombon keresztül a patikába vezet. Itt a résztvevők
egy stampli erősítő mariazelli Wurzelklauber kóstolásakor maguk
is meggyőzödhetnek a gyógynövények jótékony hatásairól.
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Begegnungszentrum
Höch, Demmerkogel
Dél-Stájerországban

2014- ben nyitotta meg kapuit a Prentner család jóvoltából a höch-i Begegnungszentrum. A Begegnungszentrum egy közösségi
találkozóhely. Itt található például a leibnitzi otthonnak az az előállítóterme, ahol fogyatékkal élő emberek készítenek különböző
szappanokat, gyertyákat, illatpárnákat, amit aztán eladásra fel is kínálnak.
Az illatpárnák és szappanok megtalálhatók többek között gyógyszertárunkban is. A Begegnungszentrum kis boltjában sausal-i helyi
specialitások is megtalálhatóak. A létesítmény kávézójában megpihenhetünk, egy tea vagy egy kávé kíséretében házi készítésű süteményeket kóstolhatunk. Nyaranta a gyógynövénykertben időzhetünk, érdekességeket tudhatunk meg a gyógynövényekről, vagy
csak egyszerűen gyönyörködhetünk a csodás kilátásban.
Előadásokat és szemináriumokat is rendeznek itt különböző érdekes témákban, mint pl. természet, vidéki jellegzetességek, művészet és kultúra. Egy kiállítóterem is megtalálható itt, ahol egy állandó kiállítás is látogatható.
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Allergiakódex
Termékeink megrendelhetőek telefonon az alábbi számon: 0043-3882-2102 vagy e-mailen
az alábbi e-mail címen: office@zurgnadenmutter.at valamint webáruházunkban:
www.zurgnadenmutter.at Kérésre szívesen rendezünk Önnek vezetést gyógyszertárunkban.
(Magyar nyelven is!)
Áraink érvényesek 2016/2017-ben. Árváltoztatás jogát fenntartjuk és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

A - gluténtartalmú gabona

F - szójaba

N - szezámmag

B - rákok

G - emlősöktől származó tejek

C - szárnyasok tojásai

H - héjas gyümölcsök

O - kén-dioxid és szulfitok
P - lupinok

D - halak

L - zeller

és ebből előállított készítmények

és ebből előállított készítmények

és rákfélék és ebből előállított készítmények és tejtermékek (beleértve a laktózt is)
és ebből előállított készítmények
és ebből előállított készítmények
(kivéve halzselatin)

E - mogyorófélék

és ebből előállított készítmények
és ebből előállított készítmények

M - mustár

és ebből előállított készítmények

és ebből előállított készítmények

R - puhatestű

állatok , mint pl.: csiga, kagyló, tintahal és
ezekből előállított készítmények

és ebből előállított készítmények

és ebből előállított készítmények
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Mariazelli likőrök
DER APOTHEKER (A PATIKUS) –
Közel 200 éve állítják elő patikánkban a méltán híres emésztést elősegítő
gyógylikőrjeinket.A legrégebbi írásos
receptfeljegyzés 1835-ből származik. A
likőröket a mai napig a hagyományos
előállítási eljárás szerint kézzel készítik.
Az előállításhoz csak a legjobb minőségű
gyógynövényeket használjuk. Igazi csodaszerek: ha túl sokat vagy túl nehezet ettünk, vagy egyszerűen csak egy
emésztést elősegítő nedűre vágyunk, bármikor bátran alkalmazhatjuk ezeket a
likőröket. A bennük levő összes gyógynövény és gyógygyökér szigorú minőségi és
tisztasági ellenőrzésen megy keresztül.

Gyógyszertárunk
gyógynövényspecialitásai

Mariazelli Gyomorkeserű

cukormentes

Cukorbetegek is fogyaszthatják, alkoholtartalma: 40 % vol.

350ml

Euro

12,70

700ml

Euro

22,50

Mariazelli Gyógynövénylikőr

félédes

Alkoholtartalma: 30 % vol., 24 gyógynövényből készült
kivonat

350ml

Euro

12,70

700ml

Euro

22,50

Mariazelli Gyógynövénylikőr édes

Alkoholtartalma: 40 % vol., 24 gyógynövényből készült
kivonat

Mariazelli Ranti Putanti

Kellemes ízvilágú különböző gyógynövényekből készült gyomorkeserű. Készíthető belőle
koktél is: 1 db kockacukorra öntsünk Ranti
Putantit, addig hogy ellepje, majd pedig öntsük
fel az egészet proseccoval vagy pezsgővel.
Alkoholtartalma: 16,5 % vol. , Gyógynövénykeserű

350ml

Euro

12,70

350ml

Euro

15,50

700ml

Euro

22,50

700ml

Euro

25,40

Mariazelli Borsmentalikőr

Ásványvízzel és egy kevés citrommal kiváló
üdítőital készíthető belőle.
Alkoholtartalma: 36% vol.

350ml

Euro

12,70

700ml

Euro

22,50

Mariazelli Gyomorcseppek

1780-ban állították először elő az Irgalmasság
Anyja Gyógyszertárban. Azóta is a hagyományos recept alapján készítik kizárólag a mariazelli gyógyszertárban. Rengetegszer bizonyított
már. Alig akad olyan háztartás, ahol nem lelhető
fel az összetéveszthetetlen zöld-fehér csíkos
csomagolású gyomorcsepp. Ha túl sokat, vagy
túl zsírosat ettünk, használjuk bátran a mariazelli gyomorcseppeket. Támogatja és elősegíti
az egészséges emésztést, kiválóan alkalmazható
emésztési bántalmakra, elősegíti a gyomor
és a máj normál működését, hozzájárul a máj
normál méregtelenítő funkciójához, elősegíti az emésztési nedvek termelődését illetve
hozzájárul a belek normál működéséhez és az
egészséges zsíranyagcserefolyamatokhoz.
Összetevők: alkohol, víz, enciángyökér, kamilla, citromfű, koriander, szantálfa, galangál, keserűnarancs, üröm,
szerecsendió, guajakfa, boróka, fahéj, kardamom, pézsma,
gyömbér, szegfűszeg, vidrafű, benedekfű, ezerjófű, cickafark,
kínafakéreg, illóolajok (menta, citromfű, citrom)

100ml

Mariazelli Wurzelklauber
(„Gyökérgyűjtő“)

A termék receptúrája 1835-ből származik.
Mariazell környékén honos gyógynövényekből,
gyökerekből és bogyókból készül. Egy speciális
eljárás alapján készül, így jön létre az igazán
különleges, csak a Wurzelklauberre jellemző
ízvilág. Alkoholtartalma: 30 % vol., Gyógynövénylikőr

Euro

16,40

Mariazelli Keserűelixír

A keserűanyagok nagyon fontos szerepet játszanak a zsírlebontásban, béltisztító hatással rendelkeznek, elősegítik az egészséges emésztést,
melegítő és energetizáló hatással vannak a
testre. Nem utolsó sorban pedig pótolják a mai
modern étrendből hiányzó keserűanyagokat.
Alkoholtartalma 30 % vol., 7 gyógynövényből készült keserű
alkoholos kivonat

50ml

Euro

17,30

Mariazelli Bronchienwohl
Köptetőszirup

Elősegíti a fellazult nyák távozását a légutakból,
megkönnyíti a lerakódott váladék felköhögését,
jótékony hatású száraz köhögés esetén, hozzájárul az egészséges légutak megőrzéséhez,
támogatja az immunrendszert. Alkalmazható
felnőtteknél és gyermekeknél 6 éves kortól.
Összetevők: víz, cukor, méz, lándzsás útifű, orvosi ziliz,
kankalin, édesgyökér, kakukkfű.

100ml

Euro

8,90

250ml

Euro

17,50

hagyományos receptúra alapján

12

350ml

Euro

15,50

700ml

Euro

25,40
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Mariazelli Bronchienwohl Köptetőszirup gyerekeknek

Elősegíti a fellazult nyák távozását a légutakból,
megkönnyíti a lerakódott váladék felköhögését,
hozzájárul az egészséges légutak és nyálkahártyák megőrzéséhez, támogatja az immunrendszert. Összetevők: víz, cukor, méz, ánizs, lándzsás útifű,

ökörfarkkóró, kankalin

100ml

Euro

8,90

Mariazelli Jegenyefenyő illóolaj

A stájer jegenyefenyőkivonatot már több mint
150 éve állítják elő gyógyszertárunkban. Régen
betegszobák fertőtlenítésére használták. Ma
már azt is tudni lehet, hogy a jegenyefenyő erős
levegőminőségjavító hatással rendelkezik. Támogatja a test védelmi rendszerének munkáját a
káros külső behatások és mikrororganizmusok
ellen véd. Ezzel egyidejűleg ez az illóolaj a
tüdő vérellátását is javítja illetve megkönnyíti
a légzést. Az illat frissítő-energetizáló hatással van testre és lélekre egyaránt. Külsőleg
alkalmazható szauna felöntésekhez, fürdővízbe
adagolva, aromalámpába vagy takarításhoz az
öblítővízhez adagolva. Hatóanyagok: alkohol, fenyőágak alkoholos kivonata, illóolajok: jegenyefenyő, fenyőtű

50ml

Euro

13,70

Pásztor tea cseppek

Mariazelli „Zsálya Plus“
szopogatós tabletta

Javítja a véredények és az agy vérellátását, illetve a memóriát és a szellemi teljesítőképességet.

Növényi alapú szopogatós tabletta zsályával,
orvosi zilizzel és kakukkfűvel. Nyugtatja a
torkot és a garatot.

Összetevők: alkohol, víz, pásztor tea, ginkgo

50ml

Euro

17,30

Összetevők: cukor, zsályakivonat, orvosi ziliz kivonat, kakukkfűkivonat, kamillakivonat, izomaltulóz, keményített zsír,
magnéziumsztearát, bodzavirágpor, almasav

Mariazelli Karmelitavíz

Elősegíti az ellazulást, hozzájárul a pihentető,
egészséges alváshoz. Segíti a belső feszültség,
ingerlékenység oldását, hozzájárul az egészséges közérzet fenntartásához. Támogatja az
emésztést valamint a máj és az epe munkáját.
Hagyományos gyógynövénykivonat citromfűből és különbözö
fűszerekből.

100ml

Euro

8,70

250ml

Euro

16,40

Mariazelli kerti kakukkfűszirup
gyerekeknek

Az egészséges légzőrendszer támogatására
Öszzetevők: cukor, víz, méz, kerti kakukkfű

100ml

Euro

8,90

20 db.

Euro

5,70

Az eredeti recept 1835-ből származik és eredetileg a “hosszú élet titkának” nevezték. Támogatja a normál szívműködést, jótékony hatással
van a vérnyomásra valamint a keringésre,
hozzájárul a véredények és az agy optimális
vérellátásához. Nyugtatja a szívet, növeli a
testi és szellemi teljesítőképességet gyengeség,
levertség, felépülés, lábadozás időszakában.
Hozzájárul a belső kiegyensúlyozottsághoz,
harmóniához és a nyugodt, pihentető alváshoz
valamint segít ellazulni. Javítja a stressztűrő
képességet és koncentrációt. Táplálja az
idegsejteket és hozzájárul az egészséges koleszterinszint megőrzéséhez. Összetevők: alkohol,

víz, galagonya, golgotavirág, citromfű, ginkgo, tajgagyökér,
orvosi angyalgyökér

50ml

Euro

18,60

Golyócska 30g

Euro

18,60

9 különleges gyógynövényből készül ez az
ital, amelyek kötőszöveterősítő, anyagcseregyorsító, salakanyagtisztító hatással rendelkeznek.

Összetevők: alkohol, víz, orvosi veronika, lestyán, cickafark,
közönséges palástfű, articsókalevél, nyírfalevél, gyermekláncfű, alma, mezei katáng

250ml

Euro

Támogatja a légzőrendszer normál működését.
Erősíti a test saját védekező rendszerét. Megkönnyíti a váladék felköhögését és távozását.

Krémek, kenőcsök,
bedörzsölők

Összetevők: víz, cukor, lándzsás útifű, kakukkfű

100ml

Euro

7,80

250ml

Euro

13,80

Mariazelli fenyőszárcsúcs szirup

Mariazelli Fogyókúrás Ital

Mariazelli Ėletelixír

Mariazelli lándzsás útifű
szirup plus

24,90

Mariazelli sáfrányos svédkeserű

Alkoholos gyógynövénykivonat, Maria Treben
mindentudó csodaszere. Alkoholtartalma: 30 % vol.

250ml

Euro

9,90

500ml

Euro

16,90

Hozzájárul az egészséges légutak
megőrzéséhez. Erősíti a test saját védekező
rendszerét a mikroorganizmusokkal szemben.
Emellett hozzájárul a csontozat és a fogak
egészségének megőrzéséhez, ugyanis fontos
ásványianyagokat tartalmaz.

Összetevők: víz, cukor, méz, alkoholos fenyőszárcsúcskivonat

250ml

Euro

17,50

Mariazelli kakukkfűszirup

Megkönnyíti a felköhögést és a váladák távozását a légutakból. Antibakteriális hatású.
Összetevők: cukor, víz, kakukkfű

100ml

Euro

10,60

Mariazelli légzéskönnyítő
mellbalzsam

Természetes illóolajokon alapuló légzéskönnyítő mellbalzsam bemasszírozáshoz.
Hatóanyagok: olívaolaj, méhviasz, illóolajok: kakukkfű,
jegenye, citrom

50ml

Euro

9,80

Mariazelli légzéskönnyítő
mellbalzsam gyermekeknek

Gondosan válogatott illóolajokból készül,
melyek csecsemők és kisgyermekek számára is
megengedettek. Ezek az olajok nagyon gyengédek, nem irritálják a hörgőket, nyálkahártyát
és a torkot sem. Hatóanyagok: olívaolaj, méhviasz,
illóolajok: mirtusz, mandarin és benzoe siam

30ml
14

Euro

8,90
15

Mariazelli hideg elleni krém

Az eső, hó, hideg bőrre gyakorolt kártékony
hatásainak kivédésére. Csecsemők, kisgyermekek érzékeny bőrére is alkalmas, nem tartalmaz
semmiféle kémiai adalékanyagot.
Összetevők: mandulaolaj, jojobaolaj, méhviasz, lanolin,
kakaóvaj

30ml

Euro

8,90

Mariazelli borzzsírkenőcs

A favágók és hegyi emberek ősi jól bevált háziszere. A Hildegard von Bingen-féle gyógyászat legfontosabb kenőcse az izmok, inak,
izületek és a hörgők gyógyítására. Szükség
esetén bedörzsölni. Összetevők: bőrbarát kenőcsalap

kókuszolajjal, napraforgóolaj, borzzsír, árnika kivonat, illóolajok: rozmaring, levendula

100ml

Euro

16,80

Mariazelli angyalgyökérbalzsam

Az angyalgyökérbalzsam receptje egy ősi, jól
bevált recept. A balzsamban levő illóolajok
tisztítják az orrjáratot, megkönnyítik a belégzést. Az orrnyálkahártyát azonban nem terheli,
mivel a balzsamot a homlokra, orrnyeregre és
az orr köré kell felvinni és bemasszírozni.
Összetevők: mandulaolaj, sheavaj, ökörfarkkóróolaj,
méhviasz, illóolajok: angyalgyökér, majoranna, kakukkfű

30ml

Euro

11,30

Mariazelli százszorszépkenőcs
gyermekeknek

Mariazelli mormotakenőcs

Jótékony hatással van az ízületekre, izmokra,
idegekre. Összetevők: bőrbarát báziskenőcs kókuszolajjal,

Ami a felnőtteknek az árnika, az a gyerekek
esetében a százszorszép. Segít zúzodások, kék
foltok, elesésből származó sérülések esetén.
Növekedési fájdalom esetén is ajánlott.

mormotazsír, napraforgóolaj, mogyoróolaj, parfüm, orbáncfű,
répakivonat, jojobaolaj, rozmaringkivonat, mentol

100ml

Összetevők: olívaolaj, méhviasz, százszorszépkivonat

50ml

Euro

Mariazelli hajszesz

Javítja a fejbőr vérellátását, erősíti a hajhagymákat. Összetevők: alkohol, víz, nyírfakivonat, csalán,

200ml

Euro

15,10

Mariazelli bőrszépítő olaj

Szükség esetén vigyük fel az érintett területre.
Pattanások kezelésére is alkalmas. Összetevők:
orbáncfűolaj, körömvirágolaj, illóolajok: citrom, cajeput,
bergamott, levendula, mirtusz, kakukkfű, cédrus, rózsafa

30ml

Euro

11,30

Mariazelli lábbalzsam

Összetevők: olívaolaj, méhviasz, fenyőkivonat

50ml

Euro

Mariazelli kézkrém

Összetevők: természetes krémbázis, árvácska kivonat,
narancs illóolaj

50ml

13,60

13,60

Összetevők: mandulaolaj, szezámolaj, méhviasz, kakaóvaj,
illóolajok: grépfrút, vanília, benzoe, teafa

Euro

4,40

Mariazelli herpesz ajakbalzsam

A kenőcs 100 %-ban tiszta illóolajokat
tartalmaz. Összetevők: báziskrém kizárólag természetes

alapanyagokból (paraben-, paraffin-, alumínium-, hormon-,szilikon és ásványolajmentes), illóolajok: teafa, citromfű

Euro

Az omega krém egy tiszta növényi termék,
válogatott olajokból készül, omega-zsírsavakban gazdag. A magas minőségű összetevők
nyugtatják a bőrt, elősegítik a sejtképződést, és
a telítetlen zsírsavaknak köszönhetően puhává
varázsolják a bőrt. Irritált, érzékeny, nagyon
száraz bőrfelületek ápolására kiváló.

Összetevők: báziskrém különféle olajokból (körömvirág,
ligetszépe, chia-mag, szívmag, rozmaring) és kitűnő minőségű
természetes omega zsírsavak

100ml

Euro

18,60

Mariazelli körömvirágkenőcs plus

Ápolja a száraz, repedezett ajkakat.

5ml
16

Euro

Mariazelli ajakbalzsam

5ml

Az igénybevett, elnehezült lábak gyengéd
ápolására.

14,30

Mariazelli Omega krém

13,60

bojtorján, paprika, illóolajok: levendula, rozmaring, grépfrút,
zsálya, talkum

Euro

8,50

Jól bevált gyógykenőcs a bőr, nyálkahártyák
és sebek kezelésére, ápolására. Ápolja a száraz
bőrt, berepedezett ujjbegyek és sarkak megmentője. Összetevők: olívaolaj, méhviasz, körömvirágolaj,
kamilla, árvácska, rózsa

30ml

Euro

8,90

50ml

Euro

13,60

Mariazelli rozmaringkenőcs

Jótékony hatású masszírozókenőcs hideg lábak
felmelegítésére. Összetevők: olívaolaj, méhviasz, illóolajok: rozmaringolaj, rozmaringkivonat

50ml

Euro

13,60

Mariazelli Sportkrém
(korábbi neve: zarándokgél)

Egészséges izomzatért és izületekért. A mozgásszervek munkáját támogatja, javítja a csontok,
ízületek és az izomzat teljesítőképességét.
Összetevők: bázisgél, tömjén, palo santo fa, mentol, fűzfakéregkivonat, árnikakivonat, fekete nadálytő kivonat

100ml

Euro

16,80

Mariazelli árvácska kenőcs

Az egészséges bőrért. Az árvácska támogatja
és harmonizálja a bőr anyagcserefolyamatait.
Összetevők: olívaolaj, méhviasz, árvácskakivonat

50ml

Euro

13,60

Termékeink megrendelhetőek
telefonon az alábbi számon:
0043-3882-2102 vagy e-mailen
az alábbi e-mail címen:
office@zurgnadenmutter.at
valamint webáruházunkban:
www.zurgnadenmutter.at

Mariazelli fenyőkenőcs

Gyengéd mellbalzsam.

Összetevők: vazelin, méhviasz, fenyőkivonat, jegenyefenyő
illóolaj

100ml

Euro

14,80

Mariazelli kakukkfűkenőcs

Jótékony hatású lábmasszírozó kenőcs megfázás vagy hörghurut idején.
Összetevők: olívaolaj, méhviasz, kakukkfű illóolaj

30ml

Euro

13,60

Mariazelli Ėrkenőcs

Az egészséges erekért. Lábdagadás, elnehezült
lábak kezelésére. Az erek vérellátását serkenti,
erősíti az érfalakat. Összetevők: bőrbarát báziskrém

hamamelisszel, aloe vera, citrom, cickafark, orbáncfű, vadgesztenye, spárgatövis, fehér saszla, mentol

100ml

Euro

14,20

Mariazelli tömjénkrém
(korábbi neve: zarándokkrém)

Jó hatással van a csontozatra, ízületekre,
porcokra és az izomzatra. Támogatja a mozgásszervek megfelelő működését. Elősegíti a
kollagénképződést. Javítja a csontok, ízületek és
az izomzat teljesítőképességét. Összetevők: bőrbarát
báziskrém palo santo gyanta alappal, tömjén, mirtusz, mentol

100ml

Euro

20,80

17

Mariazelli
masszázsolajok

Az összes olajunk tiszta természetes összetevőket tartalmaz és mindegyik teljes mértékben
bőrbarát. A bennük levő illóolajok 100 %-ban
természetesek. Igazi természetes kincsek,
melyek amellett, hogy melegítik a testet és a
lelket, kítűnő bőrápoló hatással is rendelkeznek.
Masszázsolajaink alapját az értékes ökörfarkkóróolaj képezi, melyet egy igencsak szigorú
eljárás keretében 9 nap alatt nyernek ki a
növényből.

Mariazelli jegenyefenyő
masszázsolaj

Mariazelli izomerő masszázsolaj

Ėlénkítő hatása van. Frissíti az elmét, kitisztítja
a gondolatokat. Összetevők: ökörfarkkóróolaj (alapja:

olívaolaj), jegenyefenyő illóolaj

200ml

Euro

16,80

Mariazelli energetizáló
masszázsolaj

Összetevők: ökörfarkkóróolaj (alapja: olívaolaj), illóolajok:
rozmaring, citrom, boróka

Euro

16,80

Mariazelli feszesítő masszázsolaj

Elősegíti a méreganyagok távozását a kötőszövetből, feszesítő hatású, cellulitisz kezelésére.

Összetevők: ökörfarkkóróolaj (alapja: olívaolaj), illóolajok:
grépfrút, fekete bors, kardamom

200ml

Euro

(alapja: olívaolaj), orbáncfűolaj (alapja: olívaolaj)

18

Euro

16,80

Nyugtató hatású masszázsolaj. Kiváló egy hosszú, megerőltető munkanap után.

Fürdőkészítményeink teljes mértékben bőrbarátak. A bennük levő illóolajok 100 %-ban
természetesek, mentesek minden nemű szintetikus emulgeálószertől, aroma-, színezőanyagtól
és tartósítószertől. Lágyan habzó formulája
gyengéden körülöleli a testet és ápolja a bőrt

Euro

Euro

14,90

Mariazelli anti-stressz tusfürdő

Kiváló egy megerőltető nap után. Összetevők:

természetes tisztítóbázis, grépfrút illóolaj

Euro

11,30

16,80

Összetevők: természetes tisztítóbázis, jegenyefenyő illóolaj

200ml

Euro

11,30

Mariezelli frissítő tusfürdő

Felfrissít, vitalizál.

laj (alapja: olívaolaj), illóolajok: szantálfa, geránium

Összetevők: természetes tisztítóbázis, citrom illóolaj

16,80

200ml

Euro

Mariazelli
aromaszappanok
Állatkísérletmentes termékek!

Mariazelli harangvirágszappan

Pálma-és mogyoróolajból készül

100g

11,30

Euro

4,30

Mariazelli gyöngyvirágszappan

Pálma-és mogyoróolajból készül

100g

Mariazelli energia tusfürdő

Mariazelli melegítő masszázsolaj

Euro

200ml

Energetizál, kitisztítja a gondolatokat.

Melegítő, izomlazító hatású masszázsolaj. Kiváló a hideg időszakban. Összetevők: ökörfarkkóróo-

200ml

Összetevők: természetes tisztítóbázis, levendula illóolaj

200ml

Összetevők: ökörfarkkóróolaj (alapja: olívaolaj), illóolajok:
fahéj, vérnarancs, vanília

200ml

Mariazelli nyugtató fürdő

A fürdőolaj a benne levő levendulának köszönhetően nyugtató hatású. Segíti az ellazulást.

Euro

4,30

Mariazelli körömvirágszappan

Pálma-és mogyoróolajból készül

100g

Euro

4,30

Juhtejes szappanok

Növényi olajokból, juhtejből készülő állatkísérletmentes szappanok.

Mariazelli lazító tusfürdő

Jótékony hatású masszázsolaj ízületi-, izom és
gerincbántalmakra. A benne levő csúzfű erősíti
az ökörfarkkóróolaj hatását. Az ökörfarkkóró
jótékony hatását már Hippokratész és Hildegard
von Bingen is ismerte. Összetevők: ökörfarkkóróolaj
Euro

200ml

Mariazelli fürdőkészítmények, tusfürdők

16,80

Mariazelli ökörfarkkóró
és orbáncfű masszázsolaj

100ml

Összetevők: ökörfarkkóróolaj (alapja: olívaolaj), illóolajok:
jegenyefenyő, lime, rozmaring

Mariazelli relaxáló masszázsolaj

Frissítő, energetizáló hatású masszázsolaj
decensen fűszeres illattal.

200ml

Ideális masszázsolaj sportolás után. A rozmaring és a jegenyefenyő gondoskodnak az ellazulásról. Fáradt lábak és kezek ápolására is kiváló.

18,60

A benne levő citromfűolaj megnyugtat, ellazít.

Mariazelli fürdőolaj
alpesi gyógynövényekkel

Összetevők: természetes tisztítóbázis, citromfű illóolaj

Összetevők: természetes tisztítóbázis, jegenyefenyő illóolaj,
szénavirágkivonat

200ml

Euro

14,90

200ml

Euro

11,30

Mariazelli tengeri sós méreg
telenítő fürdősó

Összetevők: tengeri só, szénavirágkivonat, illóolajok: keserű
narancs, citrom, jegenyefenyő, boróka

600g

Euro

17,30
19

Árnikaszappan

Összetevők: pálmaolaj, juhtej, mandulaolaj, sheavaj,
olívaolaj, szójaolaj, só, körömvirágkivonat, árnikakivonat

100g

Euro

4,30

Havasi gyopáros szappan
Euro

4,30

Levendulás szappan

Összetevők: pálmaolaj, juhtej, mandulaolaj, sheavaj,
olívaolaj, só, levendula

100g

Euro

4,30

Euro

9,80

Mirha
50g

Euro

50g

Euro

Euro

50g

6,60
9,80

Cirbolyaszappan

Euro

4,30

Euro

A normál vércukorszint fenntartásához. Támogatja a szervezet cukoranyagcseréjét, segít
a normális vércukorértékek megtartásában.
Az agy és a test vérellátását javítja, táplálja az
idegsejteket. Összetevők: babhéj alkoholos kivona-

Antikoleszterin – elixír
Antikoleszterin – golyócskák

Az elixíreket és golyócskákat a tradicionális
európai orvoslás előírásai és receptúrái alapján
készítjük. Az elixírek alkoholt tartalmaznak:
45 % vol., A golyócskák tisztán szaccharóz
globusok (1g = kb. 120 db)
kiszerelés: 50ml

Vércukor – elixír

6,60

Mariazelli elixírek és
golyócskák

Elixírek

Ellenállóbbá teszi a szervezetet a káros külső
behatásokkal szemben, támogatja az immunrendszert, valamint a test saját méregtelenítő
folyamatait. Javítja a légzésfunkciót és
megkönnyíti a légzést. Összetevők: nyírfa és fekete-

ta, diófa, görvélyfű, áfonyalevelek, kukoricahaj, ginkgo

4,30

Összetevők: pálmaolaj, juhtej, mandulaolaj, sheavaj,
olívaolaj, só, cirbolyakivonat

Allergia – elixír
Allergia – golyócskák

ribizli alkoholos kivonata, efedrin, fehérbükk, labdarózsa

Tömjén

Összetevők: pálmaolaj, juhtej, mandulaolaj, sheavaj,
olívaolaj, só, rózsakivonat

100g

Mariazelli füstölőkeverék

Rózsatömjén

Vadrózsaszappan

100g

Különböző gyógynövények és gyanták hagyományos keveréke.

35g

Összetevők: pálmaolaj, juhtej, mandulaolaj, sheavaj,
olívaolaj, só, havasi gyopár kivonat

100g

Mariazelli füstölők

ár: €

17,30

Golyócskák kiszerelés: 30ml ár: € 17,30

A normál koleszterinszint fenntartására.
Segít a csökkentésben, ha túl magas a koleszterinszint. Támogatja a koleszterin – és
zsíranyagcserét, hozzájárul az emésztési
nedvek termelődéséhez. Jótékony hatással
van a szívre is. Összetevők: máriatövis alkoholos

kivonata, articsóka, olívalevelek, orvosi veronika, füstike

Jókedv - elixír
Jókedv –golyócskák

A jó hangulatért. Hozzájárul a mentális egészség megőrzéséhez, az érzelmi kiegyensúlyozottsághoz. Gondoskodik a jókedvről stresszes
időszakban, nagy igénybevételek esetén is.
Hozzájárul a melancholikus, szomorúbb időszakok könnyebb átvészeléséhez. Erősítő, energetizáló hatással rendelkezik, megnöveli a testi
és szellemi teljesítőképességet. Segít a belső
feszültség, nyugtalanság, ingerlékenység leküzdésében. Összetevők: arany alkoholos kivonata, csúzfű,

máriatövis, hársfavirág, golgotavirág, tajgagyökér, ibolya

Hörgőnyugtató – elixír
Hörgőnyugtató – golyócskák

Az egészséges légzőszervekért. Segíti a letapadt
váladék feloldását illetve ennek felköhögését.
Támogatja az immunrendszert, száraz köhögés
esetén egyhülést hoz. Egészségesen tartja a
nyálkahártyákat. Antibakteriális hatású.
Összetevők: lándzsás útifű alkoholos kivonata, kakukkfű,
édeskömény, piros kúpvirág, árvácska, ökörfarkkóró

Ízület – elixír
Ízület – golyócskák

Az egészséges ízületekért. Segít abban, hogy
az ízületek sokáig egészségesek maradjanak,
megőrizzék hajlékonyságukat, mozgékonyságukat. Segít az ízületi fájdalmak enyhítésében.
Erősíti a mozgásszerveket. Gondoskodik a
csontok ásványianyagellátásáról valamint az
egészséges vérellátásról.
Összetevők: arany alkoholos kivonata, fűzfakéreg, varjúköröm, gyermekláncfű, fenyő, bambus

Influenza – elixír
Influenza – golyócskák

Támogatja a szervezet természetes védekezőrendszerét. Megkönnyíti a váladék
felköhögését. Használható megfázásokkor, influenzás időszakban. Antibakteriális és antiszeptikus. Összetevők: zsálya alkoholos kivonata, fűzfakéreg,
kakukkfű, piros kúpvirág, puszpáng, réti legyezőfű

Az egészséges hajkoronáért. A zsurlóban megtalálható szilícium erősíti a hajat,
körmöket, bőrt és gondoskodik ezek ásványianyag ellátásáról. Összetevők: zsurló alkoholos kivonata, bambusz, cink, szilícium, réz, mangán

Immuno – elixír felnőtteknek
Immuno – golyócskák
felnőtteknek

Erősíti és támogatja az immunrendszert,
energiával tölt fel. Védi a test sejtjeit. Antibakteriális és nyálkahártyaápoló hatással bír. Összetevők: csipkerózsa alkoholos kivonata, rozmaring, tajgagyökér,
bodza, kakukkfű

Fej – elixír
Fej – golyócskák

Ellazít, megnyugtatja az elmét.

Szíverősítő – elixír
Szíverősítő – golyócskák

Az egészséges szív és vérkeringés fenntartásához. Erősíti a szívet, gondoskodik a
véredények falának rugalmasságáról. Optimalizálja a vérnyomást. Fitten tartja a szív izomzatát illetve a szívkoszorúerek ellazulásáról is
gondoskodik. Javítja a vér minőségét. Hozzájárul a belső kiegyensúlyozottsághoz. Javítja az
általános közérzetet és a test teljesítőképességét.
Összetevők: galagonya alkoholos kivonata, szúrós gyöngyajak, citromfű, aranykivonat
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Haj – elixír
Haj – golyócskák

Összetevők: orvosi szemvidítófű, fűzfakéreg, kaliforniai
kakukkmák, csipkerózsa, golgotavirág

Immuno – elixír gyermekeknek
Immuno – golyócskák
gyermekeknek

Támogatja a szervezet saját védekező rendszerét. Segít az egészséges bélflóra fenntartásában. Növeli az ellenállóképességet, véd
a káros szabadgyökök ellen. Összetevők: nyír
alkoholos kivonata, szőlő, csipkerózsa, szelídgesztenye
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Osteowohl – elixír
Osteowohl – golyócskák

Az erős és egészséges csontokért és ízületekért.
A csontok ásványianyag ellátásában is szerepet
játszik. Erősíti az érfalakat.
Összetevők: zsurló alkoholos kivonata, fenyő, bambu

Máj-epe – elixír
Máj-epe – golyócskák

Az egészséges májért és epéért. Védi, regenerálja a máj sejtjeit, segít egészségesen tartani a
májat. Támogatja a máj méregtelenítő funkcióját. Hozzájárul az egészséges emésztéshez.
Serkenti az emésztési nedvek termelődését. Az
epetermelődést is elősegíti. Segít fenntartani
egy egészséges koleszterinszintet. Támogatja a
koleszterin- és zsíranyagcserét. Az egészséges
gyomor pH-érték fenntartásához is hozzájárul.
A szívre is jótékony hatást gyakorol.
Összetevők: máriatövis alkoholos kivonata, articsóka,
gyermekláncfű, boldó, enciángyökér, orvosi angyalgyökér,
rozmaring

Prostawohl – elixír
Prostawohl – golyócskák

A prosztata optimális működéséért. Segíti a
hólyagproblémák megelőzését férfiaknál. Jó
hatással van a hajnövekedésre. Energiával tölt
fel.

Összetevők: fűrészpálma alkoholos kivonata, csalán, mammutfenyő szárcsúcs, gilisztaűző varádics, füzike
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Menowohl – elixír
Menowohl – golyócskák

Támogatja a női hormonháztartást a változókorban, segíti egyensúlyban tartani a hormonháztartást és a pajzsmirigy működédét.
Csökkenti a változókor kellemetlen tüneteit,
hozzájárul a kiegyensúlyozottság megőrzéséhez
a hőhullámok idején is. Segíti megőrizni az
ízületek rugalmasságát. Könnyed elalvást
biztosít. Az egészséges csontozat megőrzésében
illetve a megfelelő ásványianyagellátásban
is szerepet játszik, valamint jó hatással van
a szívre, erekre és a vérnyomásra. Hatással
van az energiaanyagcserére is. Nyugtató,
kiegyensúlyozó hatással bír. Növeli a testi és
szellemi teljesítőképességet. Összetevők: közönséges
palástfű alkoholos kivonata, barátcserje, fürtös poloskavész,
vörös lóhere, zsálya, zabszalma, rózsa. Allergéninfo: A

Erős idegek – elixír
Erős idegek – golyócskák

Segít nyugtalanság, belső feszültség, ingerlékenység esetén. Hozzájárul a kiegyensúlyozottsághoz, derültséghez. A jó testi és szellemi
közérzethez is hozzájárul. Növeli a szervezet
ellenállóképességét a stresszel szemben. Energetizálja, erősíti a testet, segít a hormonális
egyensúly megtartásában. Növeli a testi és szellemi teljesítőképességet gyengeség, fáradtság,
lábadozás, melankólia, szomorúság idején. A
normál vérnyomás fenntartásában is segít.
Összetevők: tajgagyökér alkoholos kivonata, golgotavirág,
citromfű, orbáncfű, zabszalma, aranykivonat.
Allergéninfo: A

Vese-húgyhólyag – elixír
Vese-húgyhólyag - golyócskák

Az egészséges húgyhólyagért és vesékért.
Támogatja a vesét a kiválasztási funkciójában
valamint a test saját méregtelenítőfunkcióját.
Biztosítja a vesék optimális vérellátását.

Nyugtalan láb – elixír
Nyugtalan láb – golyócskák

Közönséges palástfű cseppek

Hozzásegít az ellazuláshoz, megnyugváshoz.
Belső feszültség oldására.

Összetevők: citromfű alkoholos kivonata, citromhéj, faháj,
szegfűszeg, kardamom, szerecsendió, glaukonit, réz

A pihentető, egészséges alvásért. Javítja az
alvás minőségét. Megkönnyíti az elalvást. Segít
abban, hogy végig tudjuk aludni az éjszakát.
Biztosítja a megfelelő ellazulást egy stresszes,
kimerítő nap után.
Összetevők: golgotavirág alkoholos kivonata, komló, macskagyökér, hársfavirág, kaliforniai kakukkmák

Venus – elixír
Venus – golyócskák

Kiegyenesúlyozólag hat a női hormonháztartásra. Javítja az általános közérzetet a menstruáció előtt és alatt. Segíti a felgyülemlett víz
távozását a kötőszövetekből. Segít ellazulni,
nyugodtan aludni. Hozzájárul a jó szellemi
közérzet megőrzéséhez stressz és feszültség
idején. Táplálja a bőrt, hajat, körmöket. Összetevők: közönséges palástfű alkoholos kivonata, aranykivonat, málna, csipkerózsa, nyír, hársfavirág, vasfű, rózsa

Összetevők: alkohol, víz, közönséges palástfű kivonata

50ml

Összetevők: aranyvessző alkohlos kivonata, vörös áfonya,
nyír

Jó alvás – elixír
Jó alvás – golyócskák

A nők gyógynövénye a palástfű. Jótékonyan
segíti a női hormonháztartás munkáját, kiegyensúlyozza azt. Hozzájárul a jó közérzethez a
menstruáció előtt és alatt. Az ízületeket is védi.

Növényi cseppek

Feketeribizli spray

Az egészséges csontokért és ízületekért.
Összetevők: alkohol, víz, bambuszkivonat

Euro

15,10

Nyírrügy cseppek

Az egészséges koleszterinszint fenntartásában
segít. Jótékony hatással van a vesékre és a
hólyagra, támogatja a kiválasztást, illetve a test
méregtelenítőfunkcióját.
Összetevők: nyírrügyek glicerines kivonata. Alkoholt tartalmaz!

50ml

Euro

15,10

A légzőszervek egészségéért, azok megfelelő
vérellátásáért. Erősíti az immunrendszert, antioxidánsokban gazdag.

Bambusz cseppek

50ml

Euro

15,10

Tajgagyökér cseppek

Gyengeség, kimerültség, fáradtság, lábadozás
esetén erősítő hatással bír. Támogatja a szervezet védekezőrendszerét és a normál véráramlást. Segít, hogy a mindennapi akadályokat
gördülékenyen tudjuk venni.

Összetevők: feketeribizlirügyek glicerines kivonata. Alkoholt
tartalmaz!

50ml

Euro

16,30

Hársfarügy cseppek

Nyugtató, feszültségoldó hatású. Segíti a könnyed, nyugodt alvást. Rendben tartja a száj- és
garatüreget valamint a légzőrendszert. Hiperaktív, mozgékony gyermekek megnyugtatására,
könnyed elaltatásához.
Összetevők: hársfarügyek glicerines kivonata. Alkoholt
tartalmaz!

50ml

Euro

15,10

Márvány cseppek

Összetevők: alkohol, víz, márványkivonat

Euro

Összetevők: diófarügyek glicerines kivonata. Alkoholt
tartalmaz!

50ml

Euro

16,30

Olívarügy cseppek

Vérnyomásszabályozó hatással rendelkezik.
Összetevők: olívarügyek glicerines kivonata. Alkoholt
tartalmaz!

50ml

Euro

15,10

Árvácska cseppek

Az egészséges bőrért. Szabályozza a bőr
anyagcseréjét.
Összetevők: alkohol, víz, árvácskakivonat

50ml

Euro

15,10

Zsurló cseppek

Az egészséges erekért, izomokért, kötőszövetért. Az artériák rugalmasságát növeli,
sejtvédő hatással rendelkezik. Hozzájárul a
csontok, bőr, haj, körmök megfelelő ásványianyagellátásához.
Összetevők: alkohol, víz, zsurlókivonat

Az egészséges gyomornyálkahártyáért.

50ml

Diófarügy spray

Az egészséges nyirokrendszerért. Felhasználási
javaslat: nyirokkezelések után, valamint narancsbőr esetén bemasszírozni.

15,10

50ml

Euro

15,10

Összetevők: alkohol, víz, tajgagyökérből készült kivonat

50ml

Euro

15,10
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Mariazelli kapszulák

Mariazelli koleszterin
elleni kapszula

Mariazelli aktív bél kapszula

Hozzájárul a belek normál működéséhez. A
benne levő enzimek, bélbaktériumok, útifű mag
jótékonyan hatnak az emésztésre. Jól kombinálható a Mariazelli Keserűelixírrel.

A normál vérzsírszint fenntartásához.

Összetevők: fermentált vörös rizs, commifora mukul kivonat,
nikotinamid, króm, növényi kapszulabevonat (cellulóz)

60 kapszula

Euro

Összetevők: útifű mag, lenmagliszt, 6 lactobacilustörzzsel
gazdagított tejsavó, aszkorbinsav, papain enzim, bromelin,
amylase, kapszulabevonat (zselatin)

23,10

Mariazelli articsóka plus kapszula

90 kapszula

A máj és az epe funkcióját szabályozza. Támogatja az anyagcserét és segíti az emésztést.

60 kapszula

Utazási rosszullétek, hányinger esetére.

Összetevők: gyömbérgyökérőrlemény, növényi kapszulabevonat (cellulóz), növényi szinezék (klorofill)

30 kapszula

Euro

8,60

Mariazelli acerola
C-vitamin kapszula

Az immunrendszer normál működéséhez.
Acerola bogyóból származó természetes C-vitamint tartalmaz valamint cinket.
Összetevők: növényi kapszulabevonat (cellulóz), acerola
kivonat, C-vitamin kivonat, cink

60 kapszula

Euro

14,70

Euro

A sav-bázis egyensúly fenntartásához.

Összetevők: káliumkarbonát, nátriumhidrogénkarbonát, magnéziumcitrát, káliumhidrogénkarbonát, kukoricakeményítő,
kapszulabevonat (zselatin)

90 kapszula

Euro

Laktobacilusok az emésztés javítására.

Összetevők: 6 különböző laktobacilus és bifidusbaktériumok
(ca. 10 milliárd élő csíra keveréke), aszkorbinsav, növényi
kapszulabevonat (cellulóz), burgonyakeményítő

13,30

Mariazelli bázispor kapszula

17,20

60 kapszula

Mariazelli Coenzym Q10
bioaktív kapszula 60mg

A szív és szívizomzat egészséges működéséhez.
Összetevők: növényi kapszulabevonat (cellulóz), coenzym
Q10, maltodextrin, gummi arábikum, szappankéregfa kivonat

60 kapszula

Euro
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Euro

17,80

Mariazelli Diaplus fahéj kapszula

36,30

A normál vércukorszint fenntartásához.

Összetevők: fahéj, momorcadia kivonat, növényi kapszulabevonat (cellulóz)

60 kapszula

Euro

17,80

Mariazelli Diapeptin
szopogatós tabletta

Javítja a memóriát és a koncentrációt.

Összetevők: napraforgólecitin, L-Glutamin, ginkgo kivonat,
növényi kapszulabevonat (cellulóz)

60 kapszula

Euro

19,80

Mariazelli Ginseng Kapszula

Serkentőleg hat testre és szellemre. Növeli
a terhelhetőséget. Stresszes időszakokban,
fáradtság, kimerültség esetén jótékonyan hat
a szervezetre. Növeli az ellenállóképességet.
Összetevők: kukoricakeményítő, ginsengkivonat, növényi
kapszulabevonat (cellulóz)

60 kapszula

Euro

19,80

Mariazelli Jó éjt kapszula

Összetevők: kukoricakeményítő, golgotavirágkivonat, citromfűkivonat, komlókivonat, kaliforniai kakukkmák, növényi
kapszulabevonat (cellulóz)

Euro

szorbitol, keserű uborka kivonat, segédanyagok

120 Stk.

Euro

24,90

Mariazelli hialuron plus kapszula

A hialuronsav hozzájárul a bőr feszességének és
hidratáltságának megőrzéséhez.
Összetevők: növényi kapszulabevonat (cellulóz), hialuron,
resveratrol, biotin

60 kapszula

Euro

29,90

Mariazelli kovaföld
kálcium kapszula

Az egészséges bőrért, hajért és körmökért.

Az egészséges és pihentető alvásért.

60 kapszula

Az egészséges hasnyálmirigyért. Cukorbetegek
számára ajánlott. Összetevők: mikrokristályok, cellulóz,

Összetevők: kovaföld, növényi kapszulabevonat (cellulóz),
kálciumglükonát

60 kapszula

Euro

10,30

15,60

Mariazelli vörösáfonya
forte kapszula

A hólyag és a húgyvezetékek egészséges
működéséhez. Összetevők: vörösáfonya kivonat, acerola
kivonat, növényi kapszulabevonat (cellulóz)

A változtatás jogát fenntartjuk!

19,80

Mariazelli bélápoló kapszula

Összetevők: gyermekláncfűgyökér, articsókakivonat, máriatövis, borsmenta, angyalgyökér, enciángyökér, növényi
kapszulabevonat (cellulóz)

Mariazelli gyömbér kapszula

Euro

Mariazelli Ginkgo
kapszula 160mg

60 kapszula

Euro

16,40

Termékeink megrendelhetőek telefonon az alábbi számon: 0043-3882-2102
vagy e-mailen az alábbi e-mail címen: office@zurgnadenmutter.at
valamint webáruházunkban: www.zurgnadenmutter.at
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Mariazelli Menoforte kapszula

Mariazelli csillagánizs kapszula

Az egészséges és kiegyensúlyozott változókorért.

A test saját védekezőrendszerét támogatja,
erősíti az immunrendszert. Jótékonyan hat a
hörgőkre és a légzőszervekre.

Összetevők: vörös lóhere, szójababhüvely kivonat, maca
kivonat, növényi kapszulabevonat (cellulóz).
Allergéninfo: F

60 kapszula

Euro

Összetevők: csillagánizs kivonat, maltodextrin, növényi
kapszulabevonat (cellulóz), magnéziumsztearát

36,80

60 kapszula

Mariazelli ligetszépeolaj kapszula

Mariazelli krill olaj kapszula

A kapszulában található vitaminok, ásványianyagok jó hatással vannak a szív- és érrendszerre. Porcvédő hatással is rendelkezik. Összetevők:

krill olaj, olívaolaj, kapszulabevonat: lágyzselatin kapszula
(halszármazék). Allergéninfo: D, B

60 kapszula

Euro

39,30

Mariazelli magnézium kapszula

Izmok, idegek rendbentartására.

Összetevők: magnéziumoxid, növényi kapszulabevonat
(cellulóz), E-vitamin, B1-vitamin

60 kapszula

Euro

19,90

80 kapszula

Euro

18,20

Mariazelli Nervifloran plus drazsé

Növényi alapú nyugtatószer macskagyökérrel,
komlóval és citromfűvel. Ideges nyugtalanság
és alvászavarok esetén javalott. Összetevők: zabki-

vonat, macskagyökérkivonat, citromfűkivonat, komlókivonat,
golgotavirágkivonat, cellulóz, rizskeményítő, cukor, talkum,
gummi arábikum. Allergéninfo: A

60 Stk.

Euro

10,20

Új-zélandi zöldkagyló kapszula

90 kapszula

Euro

32,30

Mariazelli Omega-3
forte kapszula

Összetevők: halolajkoncentrátum, E-vitamin, kapszulabevonat: halzselatin, glycerin. Allergéninfo: D

Euro

22,80

Mariazelli Prostamax kapszula

Hozzájárul a prosztata és a húgyhólyag egészségének megőrzéséhez. Összetevők: tökmagkivonat,

fűrészpálmakivonat, csalángyökérkivonat, cink, B6-vitamin,
növényi kapszulabevonat (cellulóz)

60 kapszula
26

Mariazelli Rhodiola kapszula

A stressztől és egyéb külső behatásoktól terhelt
szerveztet vitalizálja. Összetevők: rhodiolakivonat,
magnéziumoxid, cink, niacin, káliumpantothenát, növényi
kapszulabevonat (cellulóz)

Az eszkimók titka: rengeteg omega-3 zsírsavban gazdag halat fogyasztanak. Az omega-3
zsírsav hozzájárul az egészséges vérzsírszint
fenntartásához.

60 kapszula
A változtatás jogát fenntartjuk!

Az erős idegrendszerért. Összetevők: hajdinacsírapor,
növényi kapszulabevonat (cellulóz)

Ízületek és porcok védelmére. Összetevők: zöldka-

gylópor, kukoricakeményítő, kapszulabevonat (halzselatin).
Allergéninfo: D, B

Euro

21,70

21,90

Mariazelli komplex
B-vitamin kapszula

A puha, bársonyos, egészséges bőrért.

Összetevők: ligetszépeolaj, glycerol, szorbitol, E-vitamin,
kapszulabevonat (zselatin)

Euro

30 kapszula

Euro

19,90

Mariazelli vörös szőlőlevél
kapszula

Összetevők: vörös szőlőlevél kivonat, orvosi somkóró, ázsiai
gázló, hamamelisz, szőlőmagkivonat, rutin, növényi kapszulabevonat (cellulóz)

Euro

Lassítja az öregedési folyamatokat. A benne
levő szőlőmagkivonat erősen véd a káros
szabadgyökök ellen. A biotin és a kálciumpantothenát pedig mint a bőr vitaminjai ismertek.
Összetevők: szőlőmagkivonat, acerolakivonat, E-vitamin,
növényi kapszulabevonat (cellulóz), kálciumpantothenát,
kukoricakeményítő, biotin, maltodextrin

60 kapszula

A vörös szőlőlevél, a szőlőmagkivonat és a
bioflavonoidok jót tesznek a lábnak és ereknek.
Erősítik a vénákat, érfalakat és ezáltal fitten
tartják a lábakat.

60 kapszula

Mariazelli Szépség kapszula

17,20

Euro

25,20

60 kapszula

Euro

22,60

Mariazelli tömjén kapszula

A csontok, porcok, ízületek egészségéért. Jótékony hatást fejt ki a mozgásszervekre. Elősegíti
a kollagéntermelődést. A csontok, izomzat,
ízületek terhelhetőségét, teljesítőképességét
megnöveli. Összetevők: növényi kapszulabevonat (cel-

lulóz), tömjénkivonat 70 %-os töménységű

90 kapszula

Euro

26,80

Mariazeller feketeköményolaj
kapszula

Számtalan kutatás bizonyítja a feketeköményolaj áldásos hatását pollenallergia esetén. Az
anyagcserét is hatékonyan befolyásolja. Magas
a telítetlen zsírsav tartalma.

Összetevők: egyiptomi feketeköményolaj, glycerin, víz, kapszulabevonat (zselatin)

80 kapszula

Euro

18,80
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Mariazelli cink kapszula 30mg

A cink erősíti az immunrendszert, jótékonyan
hat az anyagcserére és a bőrre.

Összetevők: cink, B6-vitamin, cellulóz, növényi kapszulabevonat (cellulóz)

60 kapszula

Euro

14,60

Mariazelli tonikumok

Az összes tonikum 17 % vol. alkoholt tartalmaz.

500ml

Euro

Mariazelli Aktív tonikum

Fördert die Gehirndurchblutung, die DurchbluNöveli az agy vérellátását, az erek
vérellátását, javítja a koncentrációt és a
memóriát. Táplálja az idegsejteket. Növeli a
szellemi és testi teljesítőképességet fáradtság,
lábadozás, rehabilitáció ideje alatt. Általános roboráló szer – erősíti a testet, ami így ellenállóbbá válik a káros külső behatások, stressz ellen.
Segít a normál vérnyomás fenntartásában.

Erősíti és egészségesen tartja a bőrt, hajat,
körmöket. 3 hónapos kúra javasolt.

Összetevők: aranyköleskivonat, káliumpantothenát, biotin,
inositol, növényi kapszulabevonat (cellulóz)

Euro

Összetevők: Malagabor (szulfitot tartalmaz), fagyöngy.
Allergéninfo: O

17,10

Mariazelli cink-aranyköles
kapszula

60 kapszula

Mariazelli Fagyöngy tonikum

Az egészséges vérnyomásért.

18,20

Összetevők: Malagabor (szulfitot tartalmaz), ginkgo, tajgagyökér, rozmaring, pásztor tea, zabszalma.
Allergéninfo: A, O

A változtatás jogát fenntartjuk!

Mariazelli Articsóka plus tonikum

Emésztésjavító, jót tesz a májnak és epének.
Védi a máj sejtjeit, regenerálja azokat. Segíti a
máj méregtelenítő munkáját. Az epeképződésben is szerepet játszik. Hozzájárul a normál
koleszterinértékek fenntartásához. Támogatja a
zsír- és koleszterinanyagcserét. Jótékony hatása
van a szívre, valamint a gyomor pH-értékére.
Összetevők: Malagabor (szulfitot tartalmaz), füstike, boldó,
gyermekláncfű, máriatövis, articsóka. Allergéninfo: O

Mariazelli Vénák, Erek tonikuma

A vénék, erek egészségéért. Lábpanaszok, érproblémák esetén ajánlott. Javítja a vérellátást,
csökkenti a nehéz láb érzést. Összetevők: Malagabor

(szulfitot tartalmaz), szelídgesztenye, vörös szőlőlevél, cickafark, orvosi somkóró, hajdina, egértövis. Allergéninfo: O

Mariazelli teakeverékek

édesköménymagok, nyírfalevél, bojtorjángyökér, gyermekláncfűgyökér, fekete áfonya levél, kardamom

Mariazelli Kiválasztó tea

Javítja az emésztést, hozzájárul az emésztőnedvek termelődéséhez. Összetevők: körömvirág, nyír,
menta, zsurló, szennacserjelevelek

70g

Euro

8,10

Mariazelli Advent tea

Melegítő, kellemes ízű, fűszeres tea kifejezetten
a hideg időszakra. Összetevők: hibiszkusz, szegfűszeg,
fahéj, csipkebogyó, narancshéj, citromhéj, alma

Mariazelli Szíverősítő tonikum

Mariazelli Macskagyökér
plus tonikum

Az egészséges, pihentető alvásért.

Összetevők: Malagabor (szulfitot tartalmaz), macskagyökér,
golgotavirág, komló, levendula, narancsvirág.
Allergéninfo: O
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Erősíti, védi a szívet, ereket. Hozzájárul
az egészséges vérnyomáshoz és a kis kapillárisok megfelelő vérellátásához. Növeli
a szívhez beáramló vér mennyiségét illetve
a véredényfalak rugalmasságát. Nyugtatólag hat a szívre. Összetevők: Malagabor

(szulfitot tartalmaz), galagonya, citromfű, szúrós gyöngyajak, fügerügy, levendula, kukorica. Allergéninfo: O

150g

Euro

Mariazelli Bázis lúgosító tea

A bojtorján, a nyír illetve egyéb gyógynövények
méregtelenítőleg, semlegesítőleg, tisztítólag és
vizelethajtóként hatnak. Segítenek a sav-bázis
egyensúly megtartásában. A tea ezáltal ideális
böjtkúrák alkalmával segíti az elsavasodott
szervezet méregtelenítését. Összetevők: csalán,

10,80

Mariazelli Almatea

Az alma tele van természetes rostokkal, amik
segítenek az étvány szabályozásában és ezáltal
a ideális testsúly megtartásában. A pektin
megfelelően szabályozza a zsíranyagcserét. A
normál széklet rendbentartásában is segít, valamint képes szabályozni a vércukorszintet.

90g

Euro

9,60

Mariazelli Jókedv tea

Hozzájárul a jó közérzethez, kiegyensúlyozottsághoz. Segíti a pozitív hangulat fenntartásában, a hektikus, stresszes hétköznapokban
is. Segíti az ellazulást. Hozzájárul az optimális
energiaanyagcseréhez. Jótékonyan hat a keringésre, a hormonháztartásra és az emésztésre.
Növeli a testi és szellemi teljesítőképességet.
Erősítő hatással bír. Csökkenti a belső nyugtalanságot, feszültséget. Javítja a memóriát,
koncentrációs képességet és a kognitív funkciókat.
Összetevők: orbáncfű, citromfű, narancsvirág, golgotavirág,
zöld zabfű, borsmenta, levendulavirág. Allergéninfo: A

60g

Euro

9,60

Összetevők: almahéj, almadarabkák

100g

Euro

6,40
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Mariazelli Hörgőnyugtató tea

Mariazelli Női erő tea

Segíti a lerakódott váladék feloldását,
kiürülését.Támogatja a test saját védekező rendszerét. Megkönnyíti a váladék felköhögését. Az egészséges légzőrendszerért és
immunrendszerért. Összetevők: lándzsás útifű, kakukkfű,

Egészségesen tartja a bőrt, nyálkahártyát, szemeket, ízületeket, az immunrendszert. Hozzájárul az egészséges emésztéshez, sav-bázis egyensúlyhoz, vérkeringéshez, valamint a vesék,
hólyag, máj, epe és légzőrendszer egészségéhez.
Harmonizálja a női hormonrendszert, hozzájárul
a jó általános közérzethet menstruáció előtt és
alatt. Segít kordában tartani az étvágyat és a
testsúlyt. Az erek, csontozat, izomzat egészségéhez is hozzájárul. Pihentető alvást biztosít
Csökkenti a feszültséget, ingerlékenységet.

ánizs, ökörfarkkóróvirág, kankalin, orvosi tüdőfű, mályva,
harmatfű

60g

Euro

9,20

Mariazelli Vércukor tea

Az egészséges vércukorszint fenntartásához.
Támogatja a cukoranyagcserét. Összetevők: babhü-

vely, kukorica, citromfű, rozmaring, áfonya

60g

Euro

9,20

Mariazelli Szentháromság tea

A receptúra alapjául a helyi papgazdaság teareceptje szolgált. Egy jó ízű, erősítő, nappali fogyasztásra szánt tea. Összetevők: citromfű, eperlevelek,
szederlevelek, menta, málnalevelek, körömvirág, búzavirág,
keserű narancs virág

60g

Euro

9,60

Összetevők: alma, közönséges palástfű, százszorszép, bodza,
orvosi somkóró, ökörfarkkóró, búzavirág, rózsa, galagonya

Mariazelli Energia tea

Növeli a testi és szellemi teljesítőképességet,
vitalitást kölcsönöz, energetizál, antioxidáns
hatással rendelkezik. C-vitaminban gazdag
tea. Segíti a test méregtelenítő folyamatait,
hozzájárul az emésztőnedvek termelődéséhez,
jó hatással van az emésztésre és a sav-bázis
egyensúlyra. Vérnyomáskiegyenlítő hatással is
bír. Az almában levő rostanyagok hozzájárulnak
az étvágy- és testsúly kiegyensúlyozásában. A
pektin szabályozza a test zsírfelvételét, a vérben
levő zsír mennyiségét valamint a vércukorszintet és a székletet. Összetevők: ginseng, csipkebogyó,
rozmaring, menta, galagonya, gyömbér, alma, rózsa

100g

Euro

9,60

60g

Euro

9,60

Mariazelli Reggeli tea

Támogatja a vérkeringést. Jótékony hatással
van a légzőrendszerre, emésztésre. Hangulatjavító hatással bír, javítja a kognitív funkciókat.
Szabályozza a székletet. Az erek, vénák egészséges véráramlását biztosítja. Erősíti a testet,
vitalizál, energiával tölt fel. Összetevők: erdei

mályva, citromfű, almadarabok, málnalevelek, golgotavirág,
körömvirág, édeskömény, hibiszkusz virág

60g

Euro

9,20

Mariazelli Salaktalanító tea

Támogatja a test tisztítófolyamatait: a vesék
és a hólyag kiválasztófolyamatait. Hozzájárul
a normál koleszterinszint fenntartásához.
Jótékony hatással van a bőrre. Támogatja a máj
és a gyomor munkáját. Segít az ideális testsúly
fenntartásában. Az egészséges vérkeringésért és
emésztésért. Hozzájárul az egészséges közérzethez, segíti az ellazulást. Támogatja a vérképzést, hozzájárul az egészséges vasértékekhez. A
vénák, erek megfelelő vérellátását is támogatja.
A test saját védekező rendszerét erősíti, segít,
hogy energikusabbnak érezhessük magunkat.
Diéták, böjtök ideális itala. Összetevők: nyír, füstike,

vízitorma, százszorszép, kerek repkény, cickafark, csalán,
zsurló, kankalin, gyermekláncfű

60g

9,60

Mariazelli Gyümölcstea

Almából, fekete ribizliből és egyéb gyümölcsökből készült tea. Minden évszakban ajánlott.
Jóízű vitaminforrás. Összetevők: almadarabok, édes-

gyökér, csipkebogyó, hibiszkusz virágok, fekete ribizli, áfonya,
kökény, homoktövis

180g

Euro

9,20

Pásztor tea plus

Összetevők: nyírfalevelek, csalán, gyermekláncfű, borókabogyó, tarackbúza, bodzavirág, fűzfakéreg, csipkebogyómagok,
kőrislevelek, orvosi veronika

80g

Euro

9,60

Mariazelli Megfázás tea

Támogatja a test saját védelmi rendszerét. Védi
a sejteket. Megkönnyíti a váladék felköhögését,
nyugtatólag hat száraz köhögés esetén. Erősíti
az immunrendszert, antioxidáns hatású. Egészségesen tartja a nyálkahártyát.
Összetevők: bodzavirág, hársfavirág, citromfű, kamilla,
fűzfakéreg, csipkebogyó, réti legyezőfű, lándzsás útifű

70g

Euro

9,20

Mariazelli Bőrszépítő tea

A szép, egészséges bőrért, hajért és körmökért.
Száraz bőr, bőrirritációk esetén nyugtatja a bőrt,
gyorsítja a sebgyógyulást, megelőzi a korpaképződést. Összetevők: százszorszép, aranyvessző, izlandi

Mariazelli Szív- és vérkeringés tea

Szíverősítő, szabályozza a vérnyomást. Jótékonyan hat a szívizomzatra és szívkoszorúerekre.
Gondoskodik a szív megfelelő vérellátásáról.
Az erek, érfalak rugalmasságát is támogatja.
Segíti az idegek kielégítő ellazulását. Nyugtatólag hat a szívre. Összetevők: galagonya, citromfű,

csipkebogyó, szúrós gyöngyajak, keserűnarancshéj, levendula, ginkgo levelek

80g

Euro

9,60

Mariazelli Immunerősítő tea

A benne levő csipkebogyó természetes antioxidáns és C-vitamin forrás. Erősíti az immunrendszert, erőt, energiát ad. Növeli a testi és
szellemi teljesítőképességet, valamint a test
ellenállóképességét a stresszel és a káros környezeti behatásokkal szemben. Az egészséges
légzőrendszerért.

Összetevők: vörös kúpvirág, csipkebogyó, bodzavirág,
hibiszkusz virág, citromfű, fekete ribizli, lándzsás útifű, kerti
sarkantyúka

90g

Euro

9,90

zuzmó, tarackbúza, árvácska, csalán, zsurló, ibolya

70g

Euro

9,20

Agyserkentő tea.

Összetevők: pásztortea, ginkgolevelek

50g

30

Euro

Mariazelli ĺzület tea

Jótékony hatással van a mozgásszervekre.
Védi és ásványianyaggal látja el a csontokat,
ízületeket.

Euro

13,90

31

Mariazelli Idegerősítő tea

Csökkenti a feszültséget, belső nyugtalanságot.
Jótékonyan hat a vérnyomásra, vérkeringésre.
Hozzájárul a kiegyensúlyozottsághoz, pozitív hangulathoz. Növeli a testi és szellemi
teljesítőképességet. A hormonális egyensúly
fenntartásában is szerepet játszik. Erősíti, támogatja a szervezetet stressz és megnövekedett
igénybevétel esetén.

Mariazelli Termékenység tea
nőknek

Használata: kúraszerűen, 1-3 hónapig.

Összetevők: fehér árvacsalán, közönséges palástfű, kerek
repkény, cickafark, gólyaorr, aranyvessző, csalán, árvácska

90g

Euro

10,90

Mariazelli Termékenység tea
férfiaknak

Összetevők: golgotavirág, citromfű, orbáncfű, pipacs, zab,
ibolya, borsmenta, angyalgyökér. Allergéninfo: A

Használata: kúraszerűen, 4-6 hétig

Összetevők: angyalgyökér, borbolyakéreg, vérfű, kerek
repkény, mezei katáng, kocsord

80g

Euro

10,90

Mariazelli Gyomor-Bél tea

Elősegíti az emésztési nedvek termelődését. Szabályozza a székletet. Emésztéskönnyítő hatása
van, megnyugtatja a gyomor- bél traktust. A
benne levő kamillának nyugtató, görcsoldó
hatása van.
Összetevők: szederlevelek, borsmenta, kamilla, papsajt,
édeskömény, cickafark, körömvirág, üröm, enciángyökér

60g

Euro

9,20

Mariazeller Gyomornyugtató tea

Az érzékeny gyomor és emésztés teája. Szabályozza a székletet. Ellazítja, megnyugtatja
a gyomor idegrendszerét. Segít fenntartani a
gyomor egészséges pH-értékét. Összetevők: papsajt,
mályva, orvosi ziliz gyökér, édesgyökér, angyalgyökér, kamilla, körömvirág, citromfű, cickafark

50g

Euro

9,60

Mariazelli Máj-Epe tea

Az egészséges májért és epéért. A tea védi,
regenerálja a máj sejtjeit. Támogatja a máj
méregtelenítő munkáját. Emésztésjavító.
Elősegíti az emésztési nedvek termelődését,
az epetermelődést. A normális koleszterinszint
fenntartásában is segít. Támogatja a zsíranyagcserét. Összetevők: articsóka, orvosi pemetefű, máriatövis,

65g

Euro

9,20

Mariazelli Vese – Hólyag tea

A vese és hólyag egészségéért. Támogatja a
vese kiválasztási folyamatait. Optimalizálja a
vesék vérellátását. Alkalmazható akut vesegyulladás, húgyhólyaggyulladás esetén, valamint
ezek megelőzésére is.
Összetevők: aranyvessző, petrezselyemgyökér, nyírfalevelek,
porcikafű, zsurló, tövises iglice, hangaszár, hangavirág,
medveszőlő

100g

Euro

9,20

Mariazelli Prostawohl tea

A prosztata egészségéért. Használható megelőzésként, illetve prosztata problémák
kezelésének kiegészítéseként, valamint vizelési
nehézségek fennálltakor.
Összetevők: füzike, csalánmagok, csalángyökér, nyárfarügy,
gyermekláncfű, tökmag

100g

Euro

9,60

Mariazelli Jó alvás tea

Hozzájárul az egészséges, pihentető alváshoz.
Javítja az alvás minőségét. Egy megerőltető,
stresszes nap után megkönnyíti az ellazulást és
elalvást. Segít abban, hogy könnyedén át tudjuk
aludni az éjszakát. Nyugtatólag hat a központi
idegrendszerre. Segít a nyugtalanság, ingerlékenység leküzdésében, feszültségoldó hatású.
Összetevők: macskagyökér, komló, citomfű, levendula,
narancsvirág

60g

Euro

9,20

Mariazelli Fogyasztó tea

Csökkenti az étvágyat, szabályozza a testsúlyt, a
vérzsírszintet valamint a székletet. Csökkentheti
a vércukorszintet. Elősegíti az emésztőnedvek
termelődését, serkenti az emésztést. Gondoskodik a kis véredények megfelelő vérellátásáról.
Összetevők: gyermekláncfű, közönséges palástfű, lestyán,
mezei katáng, alma, cickafark, articsóka, orvosi veronika

110g

Euro

10,90

Mariazelli Emésztéstsegítő tea

Elősegíti az emésztőnedvek termelődését. Serkenti az emésztést, támogatja az emésztőrendszert. Használható felfúvódás, teltségérzés
kezelésére. Megnyugtatja az emésztőrendszert,
görcsoldó hatású.
Összetevők: angyalgyökér, üröm, ezerjófű, oregano, ánizs,
édeskömény, koriander, kamilla, borsmenta

90g

Euro

9,60

Mariazelli Urate tea

Magas húgysavszint kezelésére. Vizelethajtó,
méregtelenítő hatású.

Összetevők: gyermekláncfű, csalán, orvosi veronika, tarackbúza, nyárfarügy, nyír, zsurló, pünkösdi rózsa

70g

Euro

9,20

Mariazelli Véna tea

Az erek, vénák egészségét támogatja. Vénás
lábak kezelésére, fájdalomcsillapítására. Csökkenti a nehéz láb érzést. Összetevők: vadgesztenye,
somkóró, hajdina, vörös szőlő level, kőrisfalevél, cickafark,
körömvirág

60g

Euro

9,60

füstike, mezei katáng, bogáncs, borsmenta, májvirág, kamilla,
macskatalp, búzavirág

70g

32

Euro

9,20

33

Hildegard von Bingen

Az összes Hildegard bor alkoholt tartalmaz,
alkoholtartalom: 17 % vol.

Foltos kontyvirág bor

A Hildegard- féle gyógyászatban ez a bor
segít a változókor tüneteinek egyhítésében. De
emellett kiválóan alkalmazható melankólia,
szomorúság, rossz kedv fennálltakor is.
Összetevők: Malagabor (szulfitot tartalmaz), foltos kontyvirág. Allergéninfo: O

500ml

Euro

18,70

Boldogasszony tenyereédeskömény tea

Összetevők: boldogasszony tenyere, édeskömény

Euro

9,60

Erősíti az idegeket, nyugodt alvást biztosít.

Alkoholt (45% vol.) tartalmaz! Összetevők: alkohol, víz,
édeskömény, boldogasszony tenyere

Az egészséges légzőrendszerért. Jótékony
hatással van az emésztésre. Serkenti a máj
és epe munkáját. Hozzájárul az egészséges
véráramláshoz. Rendben tartja a vérnyomást.
Összetevők: Samoslikőrbor (szulfitot tartalmaz), orvosi
pemetefű. Allergéninfo: O

Euro

15,10

18,70

A gyomor- és béltraktus tisztítására, salaktalanításhoz. Medvegyökér-körteméz (Bärwurz-Birnhonig) készítéséhez is használható.
Kérésre szívesen elküldjük Önnek a receptet.
Összetevők: medvegyökér, galangál, édesgyökér, zsázsa

50g

7,50

Nagyezerjófű por

Az egészséges véredényekért. Szívritmusszabályzó hatású. Összetevők: őrölt nagyezerjófű
Euro

12,90

Szederlevél bor

Hildegard von Bingen szerint jót tesz a tüdőnek
és a hörgőknek. Szabaddá teszi a hörgőket,
megkönnyíti a légzést.

500ml

Euro

18,70

Borzzsír kenőcs

Jót tesz az ízületeknek, izmoknak, inaknak és
idegeknek.

Euro

15,10

100ml

Euro

16,80

Ėdeskömény porkeverék

Univerzális szer az egészség rendbetételére. Növeli az ellenállóképességet, erőt ad. Jótékony
hatással van az anyagcserére, keringésre és az
emésztésre.

Hildegard von Bingen szerint az édeskömény
fokozza a véráramlást, serkenti az emésztést.
Valamint ajánlja elsavasodás esetén is.

Összetevők: édeskömény, segédanyag: Plasdone K25, magnéziumsztearát, karbosil. Használati utasítás: a tablettákat el
kell szopogatni vagy szét kell rágni.

70g

Euro

13,50

Úti magfű

Az úti magfű nyákban gazdag, ezáltal kiválóan
alkalmas a bélfal salaktalanítására.
Összetevők: úti magfű

50g

Euro

4,90

Úti magfű bor

Összetevők: Malagabor (szulfitot tartalmaz), úti magfű.
Allergéninfo: O

Euro

18,70

Szívbor

Lásd petrezselyemméz bor (36. Oldal)

500ml

Plasdone K25, magnéziumsztearát, karbosil. Használati
utasítás: a tablettákat el kell szopogatni, vagy szét kell rágni.

70g

Euro

18,70

Euro

14,90

Galangál por

Hildegard von Bingen szerint olyan gyógyhatású szer, mely a benne levő csípős anyagok
által jótékony melegítő hatással van a szervezetre. Felszabadítja a test energiáit. Fűszerként is
jól használható. Összetevők: őrölt galangál

50g

A jó emésztésért.

500ml

Galangál-édeskömény tabletta

Nyugtató hatású. Nyugtatja a gyomrot és beleket. Hozzájárul a kielégítő emésztéshez, a szív
normál működéséhez. Egészségesen tartja a
véredényeket. Összetevők: galangálgyökér, édeskömény,

Euro

6,90

Galangál tabletta

Hildegard von Bingen szerint a galangál a szív
gyógyszere. Erősít, energetizál, felmelegít.
Továbbá jótékonyan hat az emésztésre.
Összetevők: galangálgyökér, Plasdone K25, magnéziumsztearát. Használati utasítás: a tablettákat el kell szopogatni,
vagy szét kell rágni.

70g

Euro

13,50

Galangál bor

Erősít, energetizál, felmelegít.

Összetevők: Malagabor (szulfitot tartalmaz), galangál.
Allergéninfo: O

500ml

Euro

18,70

Galangál cseppek

Hildegard von Bingen szerint a galangál a szív
gyógyszere. Erősít, energetizál, felmelegít.
Továbbá jótékonyan hat az emésztésre.
Alkoholt (45 % vol.) tartalmaz! Összetevők: alkohol, víz,
galangálgyökér

50ml

Euro

15,10

Illatos keksz fűszerkeverék

Energia-kekszek, mézeskalács elkészítéséhez
ajánlott. Kérésére szívesen elküldjük Önnek az
energia-keksz receptjét. Összetevők: fahéjforgács,

szerecsendió, szegfűszeg

50g

7,80

Euro

Megfázás elleni porkeverék
(Nemesmuskátli porkeverék)

Hildegard von Bingen szerint ez egy univerzálisan bevethető erősítőszer a téli hónapokra.
Növeli a szervezet ellenállóképességét a megfázásokkal, influenzával szemben. Megelőzésre
és akut esetben is alkalmazható.
Összetevők: nemesmuskátli, bertram, szerecsendió

50g

Euro

13,70

Összetevők: édeskömény, galangál, nagyezerjófű, hölgymál

50g
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Euro

Összetevők: bőrbarát kenőcsalap kókuszolajjal, napraforgóolaj, borzzsír, árnika kivonat, illóaolajok: rozmaring, levendula

Medvegyökér por

Orvosi pemetefű bor

500ml

Euro

Ėdeskömény tabletta

Összetevők: Malagabor (szulfitot tartalmaz), méz, szeder,
Betram gyökér, izsóp, szurokfű. Allergéninfo: O

Boldogasszony tenyereédeskömény cseppek

50ml

50g

50g

Erősíti az idegeket, nyugodt alvást biztosít.

100g

Bertram por

A lábak, lábfej, sarkak egészséges
vérellátásáért. Összetevők: őrölt Bertram gyökér

Euro

12,90
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Gímnyelvű fodorka bor

Ibolya bor

Hildegard von Bingen: „A gímnyelvű fodorka
felmelegít és jótékony hatást gyakorol a májra,
tüdőre és belső szervekre.“ Összetevők: Malagabor

Az ibolya bor kedélyjavító, derűssé varázsol.
Kedvtelenség, rosszkedv, motiválatlanság,
szívfájdalom esetén ajánlott.
Összetevők: Malagabor (szulfitot tartalmaz), ibolya, galangál, édesgyökér. Allergéninfo: O

(szulfitot tartalmaz), méz, gímnyelvű fodorka, bors, fahéjforgács. Allergéninfo: O

500ml

Euro

18,70

500ml

Bojtorján bor

Összetevők: Malagabor (szulfitot tartlmaz), bojtorjángyökér.
Allerén: O

Euro

18,70

Ökörfarkkóró bor

Hang- és hangszálerősítő. A torok gyógyítója.

Összetevők: Malagabor (szulfitot tartalmaz), ökörfarkkóró,
édeskömény. Allergéninfo: O

500ml

Euro

18,70

A húgysavérték szabályozására.

Összetevők: Malagabor (szulfitot tartalmaz), fodormenta.
Allergéninfo: O

Euro

18,70

Levendula bor

Nyugtató hatású. Jótékony hatást fejt ki a májra.
Összetevők: Malagabor (szulfitot tartalmaz), levendulavirág.
Allergéninfo: O

500ml
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A tüdő erősítésére, egészségesen tartására.

Összetevők: Malagabor (szulfitot tartalmaz), orvosi tüdőfű.
Allergéninfo: O

500ml

Euro

18,70

Euro

18,70

18,70

Petrezselyemméz bor
(A szív bora)

Hildegard von Bingen szerint ez a bor erősíti
a szívet. Hozzájárul a szívizomzat megfelelő
működéséhez, vérellátottságához.
Összetevők: Malagabor (szulfitot tartalmaz), méz, petrezselyem. Allergéninfo: O

500ml

Euro

(szulfitot tartalmaz), gilisztaűző varádics. Allergéninfo: O

500ml

Euro

18,70

Kerti kakukkfű kenőcs

méhviasz, kerti kakukkfű illóolaja, kerti kakukkfűkivonat

A gyomor erősítője. Emésztésjavító hatású.
Euro

A prosztata egészségéért. Összetevők: Samoslikőrbor

Az egészséges, ápolt bőrért. Hatóanyagok: olívaolaj,

Muskotályzsálya bor
(A gyomor bora)

500ml

Hildegard von Bingen szerint erősíti az ellenállóképességet illetve vértisztító hatású.

Prostawohl bor

Orvosi tüdőfű bor

Összetevők: Malagabor (szulfitot tartalmaz), méz, zsálya,
fodormenta, édeskömény. Allergéninfo: O

Fodormenta bor

500ml

18,70

Békalencse bor

A vese- és hólyag védelmére.

500ml

Euro

50ml

Euro

13,60

Összetevők: vazelin, méhviasz, fenyőkivonat, jegenyefenyő
illóolaja

100ml

Cickafark por

A népgyógyászat hagyományos sebgyógyító
gyógynövénye a cickafark. Elősegíti a
gyógyulási folyamatokat. Összetevők: őrölt cickafark

50g

Fenyőkenőcs

Hildegard von Bingen bemasszírozásra ajánlja.
Jótékony hatását a gyomorra, belekre, lépre,
hasnyálmirigyre, májra és epére fejti ki. A
kenőcs a mellkasba bedörzsölve meghűléses
panaszok esetén is alkalmazható.

Euro

7,70

Euro

14,80

Ibolya kenőcs

Sebhelyek gyógyítására, illetve a terhességi csíkok megelőzésére. Hatóanyagok: olívaolaj, méhviasz,
rózsaolaj, ibolyakivonat

30ml

Euro

12,90

Összetevők: Malagabor (szulfitot tartalmaz), hosszúbors,
gyömbér, fahéjforgács, zsálya, édeskömény, méz, gilisztaűző
varádics, tejoltófű, vérontófű, békalencse, mustármag.
Allergéninfo: O, M

500ml

Euro

18,70

Ürmös bor (tavaszi böjtkúrához)

Hildegard von Bingen általános gyógyítószere,
amely nagyon jó hatással van a gyomorra és
belekre. Növeli az ellenállóképességet, erősíti
az immunrendszert. Vesevédő hatással is rendelkezik. Kiváló salakanyagkipucoló. Összetevők:

Malagabor (szulfitot tartalmaz), üröm. Allergéninfo: O

500ml

Euro

18,70

Izsóp

Hildegard von Bingen hús- és szárnyashúsfűszere. Összetevők: szeletelt izsóp

50g

Euro

2,90

18,70
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Csomagajánlataink
Mariazelli tavaszi méregtelenítő csomag

A hatékony és egészséges tavaszi méregtelenítés termékei
egy csomagban.

A csomag tartalma: 4 x Mariazelli növényi cseppek (gyermekláncfű, szelídgesztenye, nyírrügy, zsurló), 1 x Argiletz
gyógyító agyag, 1 x Mariazelli Bázis lúgosító tea, 1 x Siriderma bázikus fürdősó
				 Ára 73,00 €

Mariazelli Fogyókúrás Csomag

Az egészséges fogyás, méregtelenítés, salaktalanítás, lúgosítás termékei egy csomagban összefoglalva. A kúra hossza 1 hónap.
A csomag tartalma: 2 x Mariazelli Fogyókúrás Ital, 2 x Mariazelli Bázis lúgosító tea,
1 x Mariazelli tengeri sós méregtelenítő fürdősó, 1 x Mariazelli feszesítő masszázsolaj
							Ára

82,00 €

Mariazelli őszi méregtelenítő csomag

A hatékony és egészséges őszi méregtelenítés termékei
egy csomagban.

A csomag tartalma: 4 x Mariazelli növényi cseppek (gyermekláncfű, görvélyfű, zsurló, cédrusrügy), 1 x Argiletz
gyógyító agyag, 1 x Mariazelli Bázis lúgosító tea,
1 x Siriderma bázikus fürdősó
				 Ára 73,00 €
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Hildegard von Bingen- féle kis szívkúra

Ezt a szívkúrát 30 éves kortól évente egyszer ajánlatos elvégezni.
A csomag tartalma: 1x Petrezselyemméz bor, 1x Galangál-édeskömény tabletta
							Ára

31,60 €
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Apotheke und Drogerie „Zur Gnadenmutter“
Mag. pharm. Dr. Angelika Prentner e.U.
Hauptplatz 4
A-8630 Mariazell
Tel: 0043-3882-2102
E-Mail: office@zurgnadenmutter.at
Web: www.zurgnadenmutter.at
A változtatás jogát fenntartjuk. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

