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Zioła w kapsułkach



Kurkuma
Moc kurkuminoidów, których nie znajdziesz w ta-
kim stężeniu ani w przyprawie, ani w korzeniu 
sprawia, że znikają stany zapalne, podrażnienia, 
dysbakterioza czy przeziębienia.
Dla osoby obciążonej nowotworowo, teraz, w 
przeszłości lub jeżeli chorował ktoś z rodziny 
to coś co trzeba mieć i brać regularnie. Poma-
ga przy anginie, czy zapaleniu oskrzeli. Pomoże 
przy złamaniach, czy bólach artretycznych. Ona 
przy wszystkim pomoże. Nadaje się dla dzieci od 
1 roczku.

120 szt. kapsułek po 200mg kurkumy w każdej.
Skład: 100% kurkumy (100% czysty ekstrakt z 
kurkumy standaryzowany na 96% kurkumino-
idów), kapsułka żelatynowa. Zero wypełniaczy, 
zero konserwantów. GMO free (bez GMO). 

https://zielonydetox.pl/product/kurkuma/

Pau d’Arco
Pau darco jest przeciwzapalne, przeciwwiruso-
we i antygrzybiczne. Ma bardzo szerokie spek-
trum działania od małego przeziębienia czy za-
trucia pokarmowego, aż po silne stany zapalne. 
Idealnie sprawdza się stosowane profilaktycznie 
w okresach jesienno-zimowych.
Pau darco jest bardzo łatwe w stosowaniu. Efek-
ty czuć od razu!
I teraz UWAGA Pau Darco jest niezbędne jako 
PROFILAKTYKA przy budowaniu odporności, 
ale też w trakcie stosowania kuracji antybiotyko-
wej, bo po pierwsze powstrzymuje postępowanie 
zakażenia drożdżakami. A po drugie zatrzymuje 
kolejne infekcje, aby nie było powikłań! 

Zawiera 60 kapsułek, a w każdej znajduje się 
600mg wysoce aktywnego Pau Darco.

https://zielonydetox.pl/product/junior-pau-darco/

https://zielonydetox.pl/product/kurkuma/
https://zielonydetox.pl/product/junior-pau-darco/


Magiczny Proszek (Hydromoc)
Nasz magiczny proszek sprawia, że w dużym 
uproszczeniu “do komórek dobrze dociera woda 
i lepiej są wyprowadzane produkty przemiany 
metabolizmu”.
Dzięki składnikom w nim zawartym pozwala na 
maksymalną regenerację i odkwaszenie organi-
zmu, daje również kopa energetycznego. To do-
bry zamiennik kawy o poranku
Idealny wysypany na rany, ból gardła, ból ucha… 
no, na wszystko, co wiąże się z bólem. Pomaga 
mi też po locie samolotem odzyskać formę i nie 
zatrzymywać wody w organizmie.
Do tego jest nieoceniony jak zaczyna boleć gło-
wa.

Magiczny Proszek (Hydro moc) kaps, 60 kapsu-
łek po 400 mg

https://zielonydetox.pl/product/magiczny-pro-
szek-kaps/

Enzymy trawienne
Enzymy pomagają w:
1. poprawieni trawienia i przyswajalności poży-
wienia, uwalnianiu od wzdęć i od ciężkości na 
żołądku,
2. zapobieganiu negatywnym skutkom ubocz-
nym odrobaczania i detoxu, poprawia stan cery,
3. zaopatrzeniu komórek w substancje odżyw-
cze,
4. poprawie stanu immunologicznego organi-
zmu.
Ale to dopiero wierzchołek góry lodowej!
Enzymy pomagają w detoksie. Odciążają orga-
nizm, pomagają w pozbywaniu się złogów i przy-
śpieszają różne metaboliczne reakcje… – rów-
nież spalanie tkanki tłuszczowej!

Zawiera 90 kapsułek, a w każdej znajduje się 
240 mg enzymów.

https://zielonydetox.pl/product/enzymy-czyli-
-skuteczne-nozyczki/

https://zielonydetox.pl/product/magiczny-proszek-kaps/
https://zielonydetox.pl/product/magiczny-proszek-kaps/
https://zielonydetox.pl/product/enzymy-czyli-skuteczne-nozyczki/
https://zielonydetox.pl/product/enzymy-czyli-skuteczne-nozyczki/


Wzmacnianie odporności
Gdy do naszego organizmu wtargną patogeny, 
budzi się układ odpornościowy (układ immuno-
logiczny). Do walki stają białe ciałka krwi – limfo-
cyty, a naszym zadaniem jest sprawić, żeby ich 
kondycja była jak najlepsza, aby organizm sam 
był w stanie zwalczyć każdą chorobę.
Do tego służy właśnie Wzmacnianie Odporności. 
To mieszanka 3 ziół, które sprawiają, że nie tyl-
ko układ immunologiczny jest w lepszej kondycji, 
ale także wszystkie inne układy w naszym orga-
nizmie (hormonalny, nerwowy itd.).

Zawiera 60 kapsułek, a w każdej znajduje się 
600mg ziół najwyższej jakości.

https://zielonydetox.pl/product/wzmacnianie-od-
pornosci/

Para Killer - na odrobaczanie
Mieszanka ziół, która ma przeciwpasożytnicze 
właściwości a dodatkowo jest bezpieczna w uży-
ciu i nadaje się dla dzieci.
Parakiller to wyciąg z korzenia goryczki żółtej, 
która pomaga w detoksykacji wątroby. Połączo-
ny z kurkumą (curcuma longa l. zawartość kur-
kuminoidó >95%) o działaniu przeciwgrzybicz-
nym i przeciwzapalnym.
Dalej wyciąg z liści orzecha czarnego, który jest 
środkiem typowo przeciwpasożytniczym zawie-
rającym dużo potrzebnego jodu, został połączo-
ny z wyciągiem z owoców czapetki pachnącej, 
która jest przeciwpasożytnicza, przeciwwiruso-
wa i przeciwbakteryjna. Zawiera także wyciąg 
z liści tymianku, który będzie też zbawiennie 
działał na górne drogi oddechowe (nie wiem czy 
wiesz, ale pasożyty w cyklu rozwojowym mają 
przejście przez płuca). A dodatkowo zawiera kar-
warol, który jest odrobaczający.

90 kapsułek po 400mg. Do przyjmowania od 1 
roku życia, mozna przyjmować karmiąc piersią 
ale lepiej by maluch miał więcej niż 6 miesięcy.
https://zielonydetox.pl/product/parakiller/



Probiotyki
Probiotyki, czyli dobre bakterie, pełnią funkcję 
ochronną podczas antybiotykoterapii, ale nie 
tylko. Ułatwiają proces trawienia, zwiększają od-
porność i wchłanianie witamin oraz minerałów, 
obniżają poziom złego cholesterolu, a niektóre 
działają przeciwalergicznie i przeciwnowotworo-
wo.
Nasz probiotyk to 2 w 1 czyli oprócz bakterii 
zawiera też związki, które sprawią, że bakterie 
pięknie zasiedlą się w naszym przewodzie po-
karmowym. Substancjami takimi są oligofrukto-
sacharydy i inulina znane jako PREbiotyki.

Zawiera 10 kapsułek, a w każdej znajduje się 
275 mg surowca.

https://zielonydetox.pl/product/probiotyki/

Andrographis na wątrobę
Andrographis ma wszystkie właściwości Pau 
Darco i jeszcze sporo więcej. Andrographis po 
polsku to Brodziuszka wiechowata.

Nie wiem czy wiesz, ale w latach  1918-1920 
była wielka epidemia grypy rozpowszechniająca 
się po Indiach, w  momencie kiedy zaczęto ma-
sowo stosować Andrographis jej  rozprzestrze-
nianie się zatrzymało i nie tylko ludzie przestali 
się  zarażać ale też zaczęli szybciej zdrowieć.
Andrographis sprawia, że pobudzone są komórki 
układu odpornościowego w  naszym organizmie i 
to my sami bronimy się przed infekcją wirusową.

Zawiera 60 kapsułek, a w każdej znajduje się 
650 mg Andrographisu.

https://zielonydetox.pl/product/andrographis/



Olejki eteryczne



Olejek cytrynowy
To olejek który możesz dodać do kosmetyków, 
peelingów i czego tylko chcesz.
Ma orzeźwiający zapach i dodaje energii i na-
straja pozytywne na cały dzień.
Ma też działanie antybakteryjne i antyseptyczne. 
Świetnie się sprawdzi do pielęgnacji cery trądzi-
kowej i przetłuszczającej się. Wzmacnia ścianki 
naczyń krwionośnych i likwiduje przebarwienia 
(tylko tuż po jego zastosowaniu nie należy wy-
chodzić na słońce).
Można go spożywać wewnętrznie w niewielkich 
ilościach i wtedy stymuluje układ odpornościowy.
Olejek cytrynowy fenomenalnie wzmacnia od-
porność jak wsmarowywujemy go w skórę stóp! 
Oczyszcza organizm z toksyn.
Często jest używany do drenaży limfatycznych i 
masaży relaksacyjnych.
Każda pani się ucieszy jak usłyszy, że olejek cy-
trynowy pomaga w walce z cellulitem.
Z ważnych informacji fenomenalnie zbija gorącz-
kę jak się go wsmaruje w stopy malucha który 
gorączkuje (można też użyć soku z cytryny).

Buteleczka zawiera 10 ml olejku – mega mocne-
go jak wszystkie nasze olejki.

https://zielonydetox.pl/product/olejek-cytrynowy/

Olejek Ogniste oregano
Najsilniejsze, najbardziej stężone oregano jakie 
w życiu widziałam podane w 10 ml buteleczce z 
praktycznym zakraplaczem.
Przy nim tymianek to jest luzak.
Cóż ja mogę więcej o nim powiedzieć Uważaj i 
używaj z rozwagą.

Pomoże na:
- zapalenie zatok
- przeziębienia
- infekcje górnych dróg oddechowych
- candidę
- pasożyty
- kaszel
- zapalenie oskrzeli

skład: 100% olejek z oregano

https://zielonydetox.pl/product/ogniste-oregano/

https://zielonydetox.pl/product/olejek-cytrynowy/


Olejek Mocna mięta
Ból to objaw, a nie choroba.
Przyznasz jednak, że łagodzenie bólu jest bar-
dzo potrzebne i jest częścią leczenia, a aptecz-
ne środki przeciwbólowe potrafią nieźle popsuć 
wątrobę.

Przeciwbólowa Mięta to wspaniałe rozwiązanie – 
i dla Dużego, i dla Małego!

Użyta podczas inhalacji lub bezpośrednio na 
skórę potrafi zdziałać cuda.

Ma zdecydowanie więcej możliwości oprócz ła-
godzenia bólu, bo potrafi zbić gorączkę!
Sprawdzi się też przy chorobie lokomocyjnej i 
niestrawności.

Nasza Przeciwbólowa Mięta to 100% olejek ete-
ryczny z mięty polnej, w pełni naturalny, nieroz-
cieńczony i oczywiście bez dodatków.

https://zielonydetox.pl/product/olejek-mietowy/

Olejek pomarańczowy
Olejek pomarańczowy działa wspomagająco 
przy infekcjach i przeziębieniach.
Ma właściwości wyciszające układ nerwowy a co 
za tym idzie pomoże w zasypianiu i początkach 
depresji.
Olejek pomarańczowy jest znany przede wszyst-
kim ze swoich relaksujących, uspokajających i 
odprężających właściwości.
Ma działanie stymulujące regenerację komórek, 
łagodzi nerwobóle, rozluźnia skurcze mięśniowe, 
wzmacnia naczynia krwionośne i działa antycel-
lulitowo, więc świetnie nadaje się do masażu i 
kąpieli.
Olejek pomarańczowy ma działanie antysep-
tycznie, antybakteryjnie, przeciwgrzybicze i 
przeciwzapalnie.
Działa tonizująco i ściągająco na cerę. Dzięki tym 
właściwościom można olejek pomarańczowy sto-
sować przy pielęgnacji cery trądzikowej, tłustej, 
mieszanej a nawet przy leczeniu opryszczki!

Buteleczka zawiera 10 ml olejku. 

https://zielonydetox.pl/product/olejek-pomaran-
czowy/



Olejek Bezpieczne oregano
Bezpiecznie rozcieńczone oregano podane w 10 
ml buteleczce z praktycznym zakraplaczem. 

Jak się wyleje nie wypali połowy ręki ;), jednak je-
żeli zechcesz używać go wewnętrznie pamiętaj, 
by zmieszać go z olejem jadalnym i czymś co ma 
organiczne kwasy np. z sokiem pomidorowym.

Bezpieczne oregano działa na:
- zapalenie zatok
- przeziębienia
- infekcje górnych dróg oddechowych
- candidę
- pasożyty
- kaszel
- zapalenie oskrzeli

Skład: olejek z oregano, olej bazowy o właściwo-
ściach zdrowotnych.

https://zielonydetox.pl/product/bezpieczne-ore-
gano/

Olejek na łupież
Zmagasz się z łupieżem? Próbowałaś już 
wszystkiego? Takie slogany wystają z każdego 
produktu przeciwłupieżowego.

Ja z doświadczenia widzę, że łupież to tylko 
wierzchołek góry lodowej i choć uciążliwy, i nie-
estetyczny to trzeba o organizm od środka za-
dbać a zewnętrznie używać naszej mieszanki 
(dodając ją po prostu do szamponu).

Mieszanka poprawia pH skóry głowy, działa na 
przyczynę grzybiczą i uelastycznia tkankę na-
skórka.

Jeżeli zmagasz się z łupieżem, to jest to produkt 
dla Ciebie.

Mieszanka na łupież, 10 ml. 

https://zielonydetox.pl/product/na-lupiez/



Olejek cynamonowy
Rozgrzewa i działa przeciwbólowo. Olejek cy-
namonowy ma bardzo silne właściwości odka-
żające, antybakteryjne oraz przeciwgrzybicze. 
Dla osób które zmagają się z infekcjami gardła 
czy przerośniętymi migdałkami – to totalny must 
have!
Nasz olejek cynamonowy pomoże zwalczyć bóle 
reumatyczne, będzie pomocny przy rwie kulszo-
wej i wszystkich sytuacjach w których mamy do 
czynienia ze stanami zapalnymi. Nadwyrężony 
mięsień? Tutaj rozcieńczony olejek cynamonowy 
też pomoże!
Pamiętaj by go rozcieńczyć przed nałożeniem na 
skórę w oleju.
Jest powszechnie używany w kosmetykach któ-
re mają pobudzić krążenie i zredukować celullit 
ja jednak najbardziej kocham go za to jak szybko 
niweluje mi ból gardła.

Buteleczka zawiera 10 ml olejku – mega mocne-
go jak wszystkie nasze olejki

https://zielonydetox.pl/product/olejek-cynamo-
nowy/

Olejek goździkowy
Boli? Przerośnięte migdałki? Angina czy ból gar-
dła a może początki przeziębienia? Stan zapalny 
zęba? Problemy z dziąsłami? Olejek goździkowy 
pomoże na każdy powyższy kłopot. Ten olejek 
powinien być w każdym domu.

To jeden z NAJSILNIEJSZYCH olejków przeciw-
bakteryjnych i przeciwzapalnych. Olejek z goź-
dzików działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i 
rozgrzewająco – pobudza krążenie krwi. Świet-
nie się sprawdzi przy nagłym bólu zęba, bólach 
mięśni tak na prawdę to przy każdym bólu bo ból 
to tylko objaw tego, że tam jest STAN ZAPALNY!
Eugenol oraz acetyloeugenol zawarte w olejku 
goździkowym sprawiają, że olejek ma bardzo 
silne właściwości antyseptyczne (odkażające) i 
miejscowo znieczulające (co się mega przydaje 
przy każdym bólu). Kojarzysz to uczucie po żu-
ciu goździków? To jest właśnie to znieczulenie.
Olejek goździkowy pomoże przy problemach 
skórnych.

Buteleczka zawiera 10 ml olejku.

https://zielonydetox.pl/product/olejek-gozdziko-
wy/



Junior na gardło
Psik psik na gardło jest dla kozaków. Wiesz prze-
cież, że jak coś robię to jest to mocne i sztos!

Teraz stworzyłam równie dobrze działającą wer-
sję psik psik – ale z myślą o najmłodszych. Dziec-
ko jak chore to marudne, nic fajnego. Mając tą 
mieszankę jesteś w stanie zatamować rozwój 
infekcji i zniwelować ból gardła. Działa również 
idealnie na infekcje górnych dróg oddechowych.

Skład: olejek z imbiru, olejek z liścia cynamonu, 
olejek z goździków, olejek z zielonej mandarynki, 
olejek z cytryny, olejek z limonki i olej z czarnusz-
ki.

Junior na gardło, 10 ml

https://zielonydetox.pl/product/junior-na-gardlo-
-mieszanka-na-infekcje-gornych-drog-oddecho-
wych-i-gardla/

Migrex na ból głowy
Boli Cię głowa? Ciężko się skupić?
A może chciałabyś pracować jeszcze efektyw-
niej?

To dla Ciebie stworzony jest Migrex. Mieszanka 
olejków przeciwbólowych, które smarowane na 
skroniach i wąchane pomogą w bólu głowy. 

Zalecam, by wraz z migrexem wypić 1 szklankę 
ciepłej wody z 1 kapsułką naszego Magicznego 
Proszku.

Skład: Olejek miętowy, olejek lawendowy, olejek 
cytrynowy, olej bazowy.

Buteleczka zawiera 10 ml olejku.

https://zielonydetox.pl/product/na-bol-glowy-i-
-migreny/



Zawodowy zatokowiec olejek na zatoki
Masz problem z zatokami i gęstą wydzieliną 
spływającą do gardła?

Zatoki są jak ciepłe, miłe, przyjemnie wilgotne 
legowisko – idealne miejsce na rozwój bakterii 
i grzybów!
Jeśli w zatokach namnożą się bakterie, to zatoki 
przepełniają się gęstą wydzieliną, przestają “nor-
malnie” funkcjonować. Wydzielina naciska na 
okoliczne tkanki, i tutaj boli ucho, a tutaj czoło i 
policzki.
Skład: olejek z mięty, olejek z drzewa herbacia-
nego, olejek z tymianku, olejek z oregano, olejek 
z eukaliptusa, olej bazowy.

Nasza mieszanka na zatoki rozprawi się z bó-
lem, gęstą wydzieliną, stanem zapalnym i zatka-
nym nosem.

Zawodowy zatokowiec, 10 ml

https://zielonydetox.pl/product/zawodowy-zato-
kowiec-mieszanka-na-chore-zatoki/

Olejek kurkumowy
Olejek kurkumowy tak jak nasza kurkuma ma 
działanie przeciwgrzybiczne, przeciw zapalne 
oraz wzmacnia układ odpornościowy.

Olejek kurkumowy też radzi sobie w takich grub-
szych sprawach np. wspomaga leczenie chorób 
nowotworowych, chorób mózgu tj. choroba Par-
kinsona, choroba Alzheimera czy przy udarach 
mózgu.  

Działa na organizm przeciwgrzybiczo i oczysz-
czająco – oczyszcza skórę i narządy wewnętrz-
ne. Reguluje ciśnienie krwi. Jest fenomenalny 
dla osób które mają problem z układem krwiono-
śnym, żyłami, ciśnieniem czy serduchem.

Buteleczka zawiera 10 ml olejku.

https://zielonydetox.pl/product/olejek-z-klacza-
-kurkumy/



Olejek na odrobaczanie
Tony preparatów na odrobaczanie, który z nich 
jest skuteczny?

W naszej mieszance na odrobaczanie zawarłam 
5 letnią wiedzę w temacie pasożytów i tego, co 
na nie działa, a co nie.

W składzie znajdziesz zarówno klasyki jak i bar-
dziej nowoczesne metody ;), które znokautują i 
pasożyta wirusowego, bakteryjnego a także tego 
większego owsikowego i glizdowego, no i na 
przywrę też podziała.

Polecam brać razem z mieszanką na jelita. I pa-
miętać o nawodnieniu podczas kuracji.

Można brać już od 1 roczku życia. To jest mie-
szanka do stosowania wewnętrznego.

Olejek na odrobaczanie, 10 ml.

https://zielonydetox.pl/product/na-odrobaczanie/

Olejek na kleszcze Kleszcz a kysz!
Odstrasza kleszcze. Mamy zmianę klimatu i na-
sze zimy w ostatnich latach są bardzo łagodne. 
Przez to w lasach i na łąkach jest MASA klesz-
czy.
Kleszcz a kysz! To mieszanka na bazie olejków 
eterycznych wysokiej jakości. Możemy jej uży-
wać ze spokojną głową, ponieważ jest oparta na 
naturalnych składnikach.
Wdychanie olejków jest milion razy lepsze, niż 
wdychanie owadobójczej chemii na bazie, której 
są zrobione inne mieszanki dostępne na rynku.
Działa i pięknie pachnie. Jest zdrowy dla nas i 
naszych maluchów.
Można stosować zewnętrznie u dzieci już od 1 
roku życia.
Można stosować na skórę lub ubranie.

Buteleczka zawiera 10 ml olejku.

https://zielonydetox.pl/product/kleszcz-a-kysz/



Olejek Pogromca candidy
Długo zastanawiałam się co jest najbardziej sku-
teczne na Candidę i połączyłam 3 klasyki w je-
den produkt o nazwie Pogromca Candidy:
1. olejowy ekstrakt (pozwala na osiągnięcie lep-
szych efektów na dłużej, ochrania wątrobę)
2. ekstrakt tymiankowy (działa przeciwgrzybiczo, 
usuwa toksyny, zwalcza owsiki i glistę ludzką, na 
etykiecie olejku który do Ciebie przyjdzie nie ma 
w składzie wypisanego tego ekstraktu ale w sa-
mym olejku się znajduje)
3. ekstrakt z oregano (działa przeciwgrzybiczo i 
przeciwbakteryjnie)

Olejek na Candidę jest bardzo skuteczny i wiem, 
że w świecie zielarskim jest już mocno polecany.
Połączenie tych 3 mocarzy w jednym produkcie o 
nazwie Pogromca Candidy w odpowiedniej pro-
porcji sprawia, że czujesz zahamowaną infekcję 
Candidy w kilka dni od rozpoczęcia użytkowania.

Olejek na candidę, 10 ml.

https://zielonydetox.pl/product/na-candide/

Olejek z drzewa herbacianego
Olejek z drzewa herbacianego ma bardzo rozle-
głe spektrum zastosowań:
- przy bólu zatok, gardła
- przy infekcjach i chorobach górnych dróg od-
dechowych
- przeciwzapalne
- do pielęgnacji stóp przy grzybicy paznokci
- do prania jako środek odkażający, np. dziecię-
ce pieluszki
- przy problemach jamy ustnej i paradontozie, 
p- rzy problemach skórnych (rozcieńcz i aplikuj 
na gazik, smaruj np. wypryski), można dodawać 
kropelkę do szamponu lub płynu do mycia
Usuwa grzybicę. Myślę, że jeżeli chodzi o sma-
rowanie paznokci u stóp nie ma sobie równych i 
uwaga! – jest też głównym składnikiem w wielu 
lekach i kosmetykach właśnie antygrzybicznych 
do pielęgnacji paznokci.

Buteleczka zawiera 10 ml olejku.

https://zielonydetox.pl/product/przeciwgrzybicz-
ny-olejek-z-drzewa-herbacianego/



Olejek CBD
Na co działa? Lepiej zapytaj na co nie działa. 
Jest tak wszechstronny jak Kurkuma i ma bardzo 
podobne spektrum zastosowań.
Co ciekawe, wybija pleśń i candidę zawodowo
1 buteleczka tego cudu min. 2x do roku – to po-
winnaś stosować Kochana jako profilaktyka no-
wotworowa.
Co do wskazań, super się sprawdza przy wszyst-
kich stanach zapalnych w organizmie, bólach, 
przy atakach padaczki czy sprawach nowotwo-
rowych.
Wiem od Was, że niweluje uderzenia gorąca 
przy menopauzie, a nawet przy tych przedwcze-
snych przywraca okres. Wycisza i mam też info 
od jednej z Was, że wyciąga ze stanów apatii i 
depresji zawodowo.

Buteleczka zawiera 10 ml olejku CBD 10%.

https://zielonydetox.pl/product/olej/

Olejek Eliksir propolisowy
Zaopatrz się w Eliksir propolisowy. Nasza mie-
szanka to zbawienny propolis, olejek z czarnusz-
ki oraz gwiazda programu, czyli olejek goździko-
wy (żułaś kiedyś goździki? znieczuliło Ci usta? 
Tak, one są aż tak antyseptyczne!).

Dlaczego jednym z najlepszych olejków na 
wzmocnienie odporności i infekcje wirusowe jest 
olejek goździkowy? To on jest bazą tak słynnego 
oleju “4 złodziei”, czyli mieszanki oleju i olejków 
eterycznych, która w czasach zarazy – dżumy 
sprawiła, że złodzieje okradający chorych pozo-
stali zdrowi. Nie zarazili się, ponieważ używali 
przypraw i roślin przeciwwirusowych, na których 
czele stał właśnie goździk.

Buteleczka zawiera 10 ml olejku.

https://zielonydetox.pl/product/eliksir-gozdziko-
wy/



Olejek eukaliptusowy
Olejek działa wykrztuśnie oraz rozrzedzająco 
wydzielinę pomoże Ci oddychać pełną piersią i 
zwalczyć infekcje górnych dróg oddechowych!
Sprawdzi się przy infekcjach dróg oddechowych, 
przeziębieniach, kaszlu, zapaleniu zatok, ponie-
waż działa wykrztuśnie, rozkurczowo i poprawia 
oddychanie.
Olejek eukaliptusowy wzmacnia układ odporno-
ściowy.
Dzięki swoim głównym składnikom czyli euka-
liptolu i alfa-terpineolu ten olejek ma na prawdę 
silne działanie przeciwwirusowe, przeciwbakte-
ryjne oraz przeciwgrzybicze.
Ja też dodaję go do płukanki do ust, które od-
świeża oddech i pomogą zachować w zdrowiu 
ząbki i dziąsła.

Buteleczka zawiera 10 ml olejku.

https://zielonydetox.pl/product/olejek-eukaliptu-
sowy/

Olejek tymiankowy
100% – naturalny, otrzymany z ziela tymianku 
metodą destylacji.
Ma głęboki, ziołowy aromat i niesamowite wła-
ściwości zdrowotne. Olejek o tak silnych właści-
wościach można stosować jako naturalny anty-
biotyk. Polecam go we wszystkich chorobach 
górnych dróg oddechowych ze względu na jego 
działanie wykrztuśne.
Dlaczego?
Bo pobudza ruchy rzęsek wyścielających drogi 
oddechowe i nasila wydzielanie nadmiaru śluzu. 
Dzięki temu śluz nie zalega w organizmie, a Ty 
szybciej zdrowiejesz. Podaje się go głównie w 
przypadku kaszlu i w nieżycie dróg oddecho-
wych.
Ale to nie wszystko!
Działa przeciwbólowo przy reumatyzmie i artre-
tyzmie. Stymuluje krążenie i podnosi ciśnienie 
krwi. Rozgrzewa. Na skórę działa odkażająco, 
niszczy bakterie i grzyby pasożytnicze.

Buteleczka zawiera 10 ml olejku.

https://zielonydetox.pl/product/mocny-tymianek/



Olejek na infekcje intymne
Pieczenie, swędzenie… to straszne uczucia.
Niestety, na niedoleczone infekcje intymne cierpi 
84% kobiet.
Globulki, ziółka – to po prostu nie zawsze działa. 
Dziś pokażę Ci, że wystarczy szybko zareago-
wać i będzie po kłopocie.
Nasza mieszanka olejkowa na infekcje intymne 
działa zarówno jak się coś dzieje w pochwie jak 
i w cewce moczowej. Działa na bakterie, wirusy 
i E. coli.
skład: olejek z drzewa herbacianego, olejek z 
cytryny, olejek z lawendy, olejek z geranium ró-
żanego, olej bazowy z pestek migdałów, który 
dodatkowo pielęgnuje.

Buteleczka zawiera 10 ml olejku.

https://zielonydetox.pl/product/intymna-mgielka-
-mieszanka-na-infekcje-intymne-ukladu-moczo-
wego-i-rozrodczego/

Olejek na gardło Psik Psik
Preparat medycyny naturalnej areozol doustny. 
Zawiera kosmicznie dużą ilość składników ak-
tywnych, bo jest na bazie olejków eterycznych. 
Takiej koncentracji nie zobaczysz nigdzie.
Na co działa? Działa na błony śluzowe jamy ust-
nej i gardła. Działa też na pleśniawki i opryszcz-
kę. Ale to nie wszystko działa na anginę, gdy już 
jest lub gdy nie chcemy aby była
Olejki w areozolu wyciągnęły mnie z anginy…
bez antybiotyku. Pytaliście, Asia, ale jak stoso-
wać i w jakiej koncentracji. Dlatego przygotowa-
łam mieszankę, która jest już gotowa – bez kom-
binowania.
To nie wszystko, do olejów dodałam bezcenny 
propolis.

Skład: olejek eteryczny miętowy, olejek eterycz-
ny tymiankowy, olejek eteryczny z drzewa herba-
cianego, propolis.

Buteleczka zawiera 10 ml olejku.

https://zielonydetox.pl/product/psik-psik-na-gar-
dlo/



Mini balsam propolisowy
Spierzchnięte usta? Częsta opryszczka? Wysu-
szona skóra?
Na to wszystko jest niezastąpiony MINI. Mini z 
cynamonem (tak jak zdrowe cynamonowe mi-
nis!) to mieszanka propolisu, bazy kosmetycznej 
oraz olejku z cynamonu, która zasmakuje Ci tak, 
że nie będziesz się chciała z naszym Mini roz-
stawać.
Pielęgnuje, chroni i ma piękny, naturalny zapach, 
czego chcieć więcej?

Skład: Olejek cynamonowy, propolis, wazelina

Opakowanie zawiera 5 g balsamu.

https://zielonydetox.pl/product/mini-balsam-pro-
polisowy/

Balsam propolisowy
Maść na bazie propolisu – maść o wysokim stę-
żeniu leczniczego propolisu, doskonała na wy-
suszoną skórę, w leczeniu chorób skórnych, ran, 
poparzeń czy przy stanach zapalnych.
Jest niezastąpiona przy atopowym zapaleniu 
skóry, łuszczycy a nawet jak pojawiają się odle-
żyny.
Nasza maść jest wzbogacona olejkiem z drze-
wa herbacianego, co dodaje jej przeciwgrzybicz-
nych właściwości.

Skład: Olejek z drzewa herbacianego, propolis, 
wazelina.

Opakowanie zawiera 25 g balsamu.

https://zielonydetox.pl/product/balsam-z-propoli-
su/



Pipeta
Do kupienia oddzielnie elegancka pipetka. To ta 
mała pipetka, która idealnie pasuje do butele-
czek naszych olejków.

Warto ją domówić, ponieważ dzięki niej nie ma 
problemu z odmierzaniem kropelek!

Bardzo mi na tym zależało, bo nie widziałam do-
tąd w sprzedaży takiego rozwiązania. Taki zakra-
placz dołączony do buteleczki zapewnia bardzo 
precyzyjne dozowanie olejku.

Dlaczego to jest fajne? Bo wreszcie koniec stre-
su, Kochana, że wleją się nam 3 kropelki zamiast 
1.

https://zielonydetox.pl/product/pipeta/

Atomizer
Atomizer do robienia mgiełki np. z Kleszcz a 
kysz!

Bardzo przydaje się, gdy chcesz zaaplikować 
mieszankę na ubranie.

Atomizer ma dłuższy wężyk – zawsze możesz 
go podciąć nożyczkami, aby pasował do butelki, 
do której chcesz go użyć (pamiętaj, by dać cm 
więcej na długość niż wysokość butelki, aby wę-
żyk delikatnie leżał na spodzie butelki, jak będzie 
na styk – to będzie się zasysać z dnem butelki).

https://zielonydetox.pl/product/atomizer/



Zioła w proszku



Kurkuma
Kiedy nadchodzi jesień i zima moc kurkumino-
idów, których nie znajdziesz w takim stężeniu ani 
w przyprawie, ani w korzeniu sprawia, że znikają 
przeziębienia i wszelkie okropne choroby!
Używam tego ekstraktu w każdej sytuacji. Moż-
na go też brać profilaktycznie.
To coś, co trzeba mieć i brać regularnie, a wersja 
w proszku kurkumy jest bardziej opłacalna (ilość 
gram), niż wersja w kapsułkach.
Nawet przy anginie, czy zapaleniu oskrzeli po-
może. Pomoże przy złamaniach, czy bólach ar-
tretycznych. Ona przy wszystkim pomoże? Na-
daje się dla dzieci od 1 roczku i nie podrażnia 
przewodu pokarmowego.

Skład: 100% kurkumy (100% czysty ekstrakt z 
kurkumy standaryzowany na 96% kurkumino-
idów). 

Opakowanie 50 g.
https://zielonydetox.pl/product/w-proszku-kurku-
ma/

Pierwsze oczyszczanie
Jakie powinno być pierwsze oczyszczanie? Sku-
teczne i o szerokim spektrum działania. Nie war-
to zaczynać z grubej rury, gdy jest jeszcze pro-
blem z dietą, higieną życia i nie bardzo wiemy co 
i jak.
Nasz doypack z pierwszym oczyszczaniem ma 
działanie:
– usuwające toksyny,
UWAGA usuwa metale ciężkie i jest idealny jako 
oczyszczanie poszczepionkach!
– odrobaczające,
– regulujące wypróżnianie i USZCZELNIAJĄCE 
jelita
– usuwa ból brzucha i wzdęcia,
A oprócz tego, ponieważ jest tam cudowna kur-
kuma to:
– ma działanie przeciwzapalnie,
– zwalcza infekcje wirusowe i bakteryjne,
– obniżające poziom “złego cholesterolu” (wskaź-
nika stanów zapalnych w organizmie),
– wspomaga organizm w jakichkolwiek sytu-
acjach nowotworowych.

Opakowanie 50 g

https://zielonydetox.pl/product/pierwsze-oczysz-
czanie/



Pau d’Arco
Ma bardzo szerokie spektrum działania od ma-
łego przeziębienia czy zatrucia pokarmowego, 
aż po silne stany zapalne. Idealnie sprawdza 
się stosowane profilaktycznie. Sam proszek Pau 
Darco wychodzi taniej niż w kapsułkach.
Oto właściwości, za które Ty także pokochasz 
Pau D’arco:
1. aktywizuje system odpornościowy organizmu 
i wspomaga go podczas infekcji  mówiłam już o 
tym
2. pomoże Ci zredukować grzybicę, w tym prze-
rost Candidy w organizmie
3. ja stosuję nawet u tak małych dzieci jak 8 mie-
sięcy
4. walczy z infekcjami pochodzenia wirusowego 
oraz bakteryjnego
5. możesz go użyć w infekcjach narządów roz-
rodczych, grzybicy, opryszczce i brodawkach 
płciowych, wystarczy użyć kapsułki tak jak tam-
ponu
6. hamuje jelitówki

Opakowanie 100 g.
https://zielonydetox.pl/product/w-proszku-pau-
-darco/

Zdrowe jelito
W naszym jelicie “siedzi” 70% odporności. A jak 
jest w nim cała masa złogów i toksyn to nie ma 
ani odporności, ani dobrego trawienia.
Aby pomóc przywrócić poprawne działanie dla 
całego przewodu pokarmowego powstała nasza 
mieszanka na jelita. Ona pięknie oczyści, popra-
wi nam perystaltykę.
 a też cudowne właściwości łagodzenia stanów 
zapalnych, więc jest bardzo polecana przy wrzo-
dziejącym jelicie, polipach i nadżerkach. Przy 
formie drażliwej jelita, zarówno biegunkowej jak i 
tej z zatwardzeniami.
W mieszance są substancje, które wiążą toksyny 
i wzmacniają wątrobę.
 
Zdrowe jelito wspomaga zasiedlanie mikroflory 
w przewodzie pokarmowym a dzięki obecności 
cudownie mocnej kurkumy – nie, nie przyprawy, 
tylko suplementu standaryzowanego na ilość 
składnika aktywnego (96%!!!)  – ta mieszanka 
też działa przeciwzapalnie.

Opakowanie 250 g

https://zielonydetox.pl/product/zdrowe-jelita-cu-
downy-proszek-przedsprzedaz/



Hormony w równowadze
Odbuduje równowagę w całym organizmie. Dla-
tego tak nazwałam ten produkt. On sprawia, że 
niezależnie co Ci się dzieje, powolutku balans i 
dobre samopoczucie zaczną powracać.
Ta paczka zawiera same Adaptogeny. Co to 
jest? To grupa roślin, a konkretniej grupa sub-
stancji aktywnych zawartych w niektórych rośli-
nach. Odpowiadają one za właściwości adapto-
genne, czyli zwiększające odporność na stres i 
utrzymujące odpowiednią równowagę organi-
zmu. Stymulują organizm do działania poprzez 
zmniejszanie odczuwania zmęczenia w natural-
ny sposób.

W czym jeszcze pomoże? We wszystkich dys-
funkcjach hormonalnych, takich jak: odporność 
dzieci (serio!), PROSTATA, plamienia, tarczyca, 
nerwowość, stres, zmęczenie, znużenie, obo-
jętność, wrażliwość na złą pogodę, wyczerpane 
nadnercza, słaby układ immunologiczny.

Opakowanie 50 g
https://zielonydetox.pl/product/hormony-w-row-
nowadze-mieszanka-ziol/

Herbata na odporność
Herbatka ziołowa w SASZETKACH do wygod-
nego zaparzania – tego u nas trzeba! Jakiejś 
smacznej i wygodnej metody przyjemnego pod-
niesienia odporności!

Dla wszystkich, którzy:
– nie lubią połykać suplementów
– chcą w naturalny sposób wspomóc odporność 
organizmu (i to nie tylko wiosną czy jesienią!)
– mają tendencję do częstego przeziębiania się
– żyją w stresie
– znajdują się w okresie rekonwalescencji
– mają przewlekłe choroby (tarczycy, zatok, in-
fekcje intymne czy dróg moczowych).
Zawiera idealne połączenie smakowe (i na tym 
mi bardzo zależało – żeby ta herbatka była bar-
dzo smaczna) i moc zdrowotną owoców dzikiej 
róży, maliny, głogu oraz aronii.

Składniki tej herbatki to bogactwo witamin, soli 
mineralnych i mikroelementów.

Opakowanie 20 saszetek po 2,5 g

https://zielonydetox.pl/product/herbata-odpor-
nosc/



Zdrowe jelito
W naszym jelicie jest cała masa złogów i toksyn. 
Właśnie dlatego powstała nasza mieszanka 
na jelita. Powstała po to, aby wszystko pięknie 
oczyścić, poprawić nam perystaltykę i “odkazić” 
to co nie najczystsze.
W mieszance są substancje, które wiążą toksyny 
i wzmacniają wątrobę.
Zdrowe jelito wspomaga zasiedlanie mikroflory 
w przewodzie pokarmowym, więc wielokrotnie 
zwiększa “przyswajanie” i dobre działanie pro-
biotyków. Cool co?
Ale to nie wszystko! Ciężko walczyłam, aby w 
mieszance też znalazła się cudownie mocna kur-
kuma! Nie, nie przyprawa, tylko standaryzowany 
na ilość składnika aktywnego suplement.
To sprawia, że nasza mieszanka jest nie do po-
wtórzenia na rynku i jednocześnie sprawia, że jej 
wartość zarówno przy odrobaczaniu jak i detok-
sie jest nieoceniona.

Opakowanie 100 g

https://zielonydetox.pl/product/zdrowe-jelita-cu-
downy-proszek-przedsprzedaz/

Mieszanka ziół do kąpieli prze-
ciwpasożytniczej
To co usuwamy z organizmu to nie tylko paso-
żyty, ale tona toksyn i szkodliwych metabolitów.
Po takich kuracjach kąpielowych obserwuję ob-
kurczenie się przerośniętych migdałków u dzieci 
i mniejsze problemy z górnymi drogami odde-
chowymi (więc to super opcja dla astmatyków).
Podczas odrobaczania np. naszym Parakillerem 
bardzo polecam Ci zastosować kąpiel przeciw-
pasożytniczą – przekonaj się jak to bosko działa!
Prosto mówiąc, taka kąpiel to doskonałe uzupeł-
nienie kuracji przeciwpasożytniczej i powiem Ci, 
że najlepsze efekty widzę jak jest kąpiel czy po-
lewanie włączone do kuracji od 7 dnia przyjmo-
wania wewnętrznie ziół.
Jak nie masz wanny, możesz zrobić napar i po-
lewać nim ciało pod prysznicem – nie ma proble-
mu!
A co jak pasożytów nie masz? Te zioła zadzia-
łają odżywczo na skórę, więc też zdecydowanie 
warto!

Opakowanie 300 g

https://zielonydetox.pl/product/mieszanka-ziol-
-do-kapieli-przeciwpasozytniczej/



Dobre Trawienie jest tarczą od-
porności
Mieszanka 6 ziół, która tak wpływa na Twój orga-
nizm, że on sam będzie silniejszy i będzie zwal-
czał napotkane infekcje wirusowe.
Zioła są w postaci proszku i można je dozować 
do posiłków lub napojów – wszelkie formy prze-
mycania są dozwolone U nas najlepiej wchodzą 
z zupą. 
Ważna informacja jest taka, że zioła nie są do 
zaparzania – nie polecam podgrzewać ich powy-
żej 40 stopni Celsjusza. Można je zalać ciepłą 
wodą (z miodem) i wypić, czy dodać do posiłków 
lub zmieszać na przykład z miodem i podawać 
na łyżeczce à la “syropek”.
W skład tarczy wchodzą:
wyciąg z liści orzecha czarnego
wyciąg z liści tymianku
wyciąg z owoców czapetki pachnącej
ostropest plamisty
nasiona babki płesznik
witamina C lewoskrętna
Opakowanie 50 g

https://zielonydetox.pl/product/wspomaganie-
-trawienia-tarcza/

Miarka do ziół
Jak dokładnie odmierzać 600 mg mieszanki na 
hormony?

A może masz problem z mierzeniem Pau Darco, 
czy łyżeczka od kurkumy w proszku… wylądo-
wała w śmieciach?

Mam dla Ciebie rozwiązanie tego problemu!

Mikro łyżeczki to małe miarki do dość dokład-
nego odmierzania niewielkich ilości substancji 
płynnych i sproszkowanych. Dzięki nim uda Ci 
się odmierzyć dokładnie 600 mg.

Na mikro łyżeczkę wchodzi od 200 mg do 300 
mg proszku Taka miarka to 1) wygoda i 2) bez-
pieczeństwo!

https://zielonydetox.pl/product/wygodna-miarka-
-do-ziol-w-proszku/



Kosmetyki



Krem konopny z olejkiem CBD
Krem CBD! Totalny hit na rynku.
Problemy z cerą i skórą potrafią niemal każde-
mu odebrać radość życia. I myślę, że taki rodzic 
którego dziecko cierpi na AZS marzy tylko o jed-
nym: by się ten koszmar się wreszcie skończył i 
by ta skóra była gładka i jedwabista.
Jednak dopóki nie zrobicie porządku z jelitami, 
pasożytami, dietą, środkami czystości i innymi 
otaczającymi nas alergenami, warto, byście mieli 
w domu coś o maksymalnie prostym składzie, co 
głęboko nawilży i naprawi naskórek. Poznaj nasz 
wyjątkowy krem CBD. 
Ale czy on jest tylko dla alergików i osób z AZS?
Nie! Krem jest regenerujący, wygładzi zmarszcz-
ki i odżywi skórę! Działa też ochronnie. Tak. On 
na prawdę jest bardzo uniwersalny i nadaję się 
do KAŻDEGO RODZAJU skóry!
Dzięki synergii CBD, CBG i CBD działanie kremu 
jest jeszcze lepsze.
Łagodzi nadmiar wydzielanego sebum, nowelu-
je pojawiający się ból,  zaczerwienienie, a nawet 
opuchliznę.

Opakowanie 50 ml

https://zielonydetox.pl/product/krem/

Peeling cytrusowe orzeźwienie
Peeling cytrusowe orzeźwienie ekspresowo po-
prawi Twój nastrój i każdy smutek pójdzie w nie-
pamięć za sprawą olejku pomarańczowego. Do-
datkowo możesz liczyć na doładowanie baterii 
dzięki olejkowi grejfrutowemu.

Peeling pięknie wygładzi Twoją skórę, poprawi 
jej koloryt, a dzięki olejkom i zawartości miodu 
będzie odżywiona, nawilżona, jędrna i elastycz-
na.

Cukier złuszczy martwy naskórek i zapomnisz o 
wrastających włoskach po depilacji. To też świet-
na profilaktyka przeciwko dość powszechnemu 
problemowi nieestetycznych zapaleń mieszków 
włosowych, a nawet powstających na ciele wy-
prysków.

Opakowanie 250 ml

https://zielonydetox.pl/product/peeling-cytruso-
we-orzezwienie/



Balsam oddycham swobodnie
Nasz balsam to prawdziwy agent do zadań spe-
cjalnych!
Jest wypełniony wspaniałymi, naturalnymi skład-
nikami.
W składzie Balsamu znajdziesz aż 6 różnych 
olejków eterycznych najwyższej jakości. Są to 
olejki: tymiankowy, oregano, mięta, eukaliptus, 
pomarańcza i cytryna.
Dodatkowo są to dokładnie te same olejki, któ-
re możesz znaleźć w naszym sklepie, czyli na 
maxa skondensowane.
Jednak olejki te są na tyle bezpieczne byś mogła 
bez obaw aplikować Balsam dziecku. 

Zastosuj nasz Balsam Oddychaj Swobodnie kie-
dy chcesz, abyście Ty i Twoje dziecko byli zdro-
wi, spokojnie przesypiali noc bez kataru i dobrze 
się czuli.

Opakowanie 30 ml

https://zielonydetox.pl/product/balsam-oddy-
cham-swobodnie/

Naturalny dezodorant
Ślady potu pod pachami to symbol obciachu.
Jednak gorszy chyba jest nieprzyjemny zapach, 
który można zakamuflować dezodorantem. Albo 
zamknąć na cztery spusty gruczoły potowe blo-
kerami lub antyperspirantami. A nawet chemicz-
nymi tabletkami…

Efekt jest, ale czy to zdrowe? Nie jest najmą-
drzejszym wyjściem blokowanie sobie jednego z 
sposobu detoksykacji.

Dzięki naszemu Naturalnemu dezodorantowi nie 
musisz się martwić o brzydki zapach i o zatrzy-
manie szkodliwych toksyn w organizmie.

Zielono Detoxowy dezodorant skutecznie zneu-
tralizuje brzydki zapach, a Ty będziesz mogła 
cieszyć się świeżością i naturalnym składem.

Opakowanie 30 ml

https://zielonydetox.pl/product/dezodorant/



Zestawy



Zestaw Startowy
Chciałabyś zacząć przygodę z naturalnymi pre-
paratami i oczyszczaniem, ale nie wiesz od czego 
zacząć?
Świetnie trafiłaś, ten zestaw jest właśnie dla Cie-
bie! Co wchodzi w skład zestawu?
Mieszanka „Zdrowe jelito” 100 g delikatnie oczy-
ści z toksyn i złogów nasz przewód pokarmowy, 
dzięki czemu polepszy się wchłanianie wszelkich 
substancji odżywczych z pożywienia. Kurkuma do-
datkowo zaleczy wszelkie stany zapalne.
„Pau d’Arco” Junior 60 kaps.to najbardziej wszech-
stronny suplement, jaki wymyśliła natura. Jest 
przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy oraz prze-
ciwgrzybiczny. Pomoże też pozbyć się pasożytów, 
zahamuje wszelką infekcję, więc koniecznie po-
winnaś go mieć w swojej apteczce. Jest bezpiecz-
ny nawet dla małych dzieci, a podawany z miodem 
smakuje prawie wszystkim maluchom.
„Psik psik” 10 ml do gardła to nasz absolutny hit! 
Dzięki wysokiej koncentracji najlepszej jakości 
olejków eterycznych oraz nawilżającego gardło 
propolisu cudownie radzi sobie z wszelkimi proble-
mami jamy ustnej oraz gardła. 

https://zielonydetox.pl/product/zestaw-startowy/

Must have do ebooka o odroba-
czaniu
Ten zestaw powstał, aby ułatwić Ci odrobacza-
nie. To co warto do tego zestawu dodać to jakieś 
enzymki trawienne, ale nie jest to konieczne
Kupujesz ten zestaw – i zaczynasz działać! Bez 
wymówek! Bez odkładania.
Pamiętaj proszę podczas kuracji, by pić wodę z 
cytryną i do przodu! Wszystkie preparaty nadają 
się do odrobaczania malucha od 1 roku życia aż 
po dorosłego.
Zestaw zawiera:
Kurkume w kapsułkach 120 szt. po 200mg
Mieszanka na jelita 100g (babka płesznik, 
ostropest, babka jajowata, inulina, kurkuma)
Parafight z corala 90 kaps.
Kuracja powinna trwać 3 tygodnie – a po niej 
pamiętaj proszę, by minimum 2 tygodnie przyj-
mować jakiekolwiek probiotyki z apteki. Dawko-
wanie do kuracji masz na naszej stronie z daw-
kowaniami.

https://zielonydetox.pl/product/odrobaczanie-
-must-have/


