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aromata

bylinné prášky

cukr, sůl

extrakty

lecitin

mouka, šrot

oleje

produkty z mléka

proteiny

semena rostlin

sirupy

sladidla

superfoods

sušené ovoce

škroby

a další…

aromata

citron
černý rybíz
banán
limetka
mandarinka
pomeranč
grep
kakao
káva
skořice
karamel
máta
čaj
máslo

cukr, sůl
sirupy
sladidla

řepný cukr
třtinový cukr
růžová sůl (Roswitha Böhm)
himalájská sůl
květový med EU
glukózový sirup
řepný cukr
invertní sirup
inulin
FOS
melasa
stevia
erythritol
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mouka, šrot mouka z ječmene
mouka z bezlepkové pšenice
mouka žitná
mouka kukuřičná
mouka hnědá rýžová
mouka bílá rýžová
mouka špaldová
žito
žitný šrot
špaldová mouka
špalda
sojový šrot

semena rostlin kmín
dýňová semínka
sezam loupaný
koriandr
slunečnicová semínka
fenykl
modrý mák
rozinky
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extrakty

Aloe vera 200:1
Adenophora tetraphylla
Aesculus Hippocastranum
Artemisia annua
Artemisia capillaris
Astragalus menbranaceus
Atractylodes chinensis
Bupleurum chinense
Canarlum album
Cimicifuga racemosa
Clematis chinensis
Cotlnus coggyria
Crataegus pinnatifida
Dictyophora duplicata
Eleutherocus senticosus
Epimedium brevicornum
Equisetum arvense
Ganoderma lucidum
Gastrodia elata
Gentiana macrophyllia
Hippophae rhamnides
Houttuynia cordata
Hypericum perforatum
Lonicera japonica
Lsatis indigotica
Lycopodium serrata
Lysimachia christinae hance
Medicago sativa
Melilotus officinalis
Paeonia lactiflora
Paris polyphylla var.yunnanensis
Peucedanum decursivum
Phellodendron amurense
Pinellia ternata
Pinus massoniana
Plantago astiatice
Polygonatum sibiricum
Polygonum cuspidatum
Polygonum multiflorum
Polyporus umbellatus
Pueraria lobata
Rheum rhaponticum
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Rhizoma polygonati
Rhodiola rosea
Rhus chinensis
Rubus chingii
Salix alba
Scrophlaria mingpeonsis
Schisandra chinensis
Silybum marianum
Sophora japonica
Taraxacum mongolicum
Tribulus terrestris
Trifolium pratense
Trigonella foenum-graecum
Tussilago farfara
Urtica dioica
Wedelia trilobata
Ziziphus jujuba var.spinosa
oleje
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šípková růže
pupalkový
arganový
mandlový
amaranthový
avokádový
měsíčkový
kokosový
ricinový
jojobový
lněný
sezamový
sojový
slunečnicový
rakytníkový
řepkový
heřmánkový
levandulový
slunečnicový olej
olivový olej
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bylinné prášky

ibišek
bez černý
ostružina - list
trnka - plod
borůvka
kokoška pastuší tobolka
zeměžluč
heřmánek
meduňka
pampeliška
přeslička
jedle
vlaštovičník
hloh
líska
kaštan
yzop
jalovec
lípa
libeček
sléz
měsíček
jablečník
srdečník
kopřiva
dub
maliník
Rosehip (rosa canina)
vrba
třezalka
sporýš
rozrazil
oregano
tymián
pelyněk
řebříček
komonice
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produkty z mléka máslo
sladký syrovátkový prášek
syrovátkový prášek
laktóza
sušené ovoce

borůvka
brusinka

lecitin

LeciBio F60
Suncithin BIO F60

proteiny

rýžový
hrachový
konopný
sojový

superfoods

zelený ječmen
chlorella
spirullina
maca

škroby

pšeničný škrob
kukuřičný škrob
rýžový škrob
tapiokový škrob
předbobtnalý škrob
bramborový škrob

různé

včelí vosk
glycerol
omega-3- oleje
palmolein
palmstearin
kokosové máslo
pšeničný lepek
špaldový lepek
sušená vejce
guar gum
LBG
agar
psyllium
vinný ocet
cet
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