
СПРАВЖНІЙ СИБІР 
УСЕРЕДИНІ!

КОЛЕКЦІЯ КОРИСНИХ
ФІТОЧАЇВ З ДИКИХ ТРАВ



НА СТВОРЕННЯ СЕРІЇ ФІТОЧАЇВ 
BAIKAL TEA COLLECTION НАС 
НАДИХНУЛО САМЕ СЕРЦЕ 
СИБІРУ – ЛЕГЕНДАРНЕ ОЗЕРО 
БАЙКАЛ.

Скарб первозданної природи, 
саме Байкал символізує її 
чистоту, мудрість і гармонію. 
Ці ж цінності ми вклали в нашу 
унікальну колекцію трав'яних 
композицій.



ЯК МИ СТВОРЮЄМО 
НАШІ ФІТОЧАЇ?



ГІРСЬКИЙ АЛТАЙ
Дивовижний край чистої незайманої 
природи. Тут ми збираємо трави-
дикороси, які увібрали всю її силу.

БЕРЕМО ТРАВИ

З НАЙЧИСТІШИХ ТЕРИТОРІЙ

Якість рослинної сировини – це 
основа безпеки, користі та смаку 
натурального чаю. Тому при 
створенні наших купажів ми 
приділяємо походженню 
сировини максимум уваги.



Сибірський ласкавець
Bupleurum sibiricum Vest

Сибірський женьшень
Eleutherococcus senticosus

ТРАВИ-БЕСТСЕЛЕРИ З СИБІРУ!

Курильський чай
Pentaphylloides fruticosa

Сибірський чебрець
Thymus serpyllum

Материнка сибірська
Origanum vulgare

Зізіфора
Ziziphora bungeana

Хвощ
Equisetum arvense

Вовче тіло болотне
Comarum palustre



Майстри-травники дбайливо 
збирають рослини вручну
та переробляють зовсім поруч
із місцями зростання,
щоб зберегти повну користь
і свіжість.

ДОВІРЯЄМО ЗБІР 
ТІЛЬКИ 
ПРОФЕСІОНАЛАМ!



Наші фіточаї мають цілісний, збалансований смак та аромат. Усі трави, які ми 
використовуємо в своїх рецептурах, дозволено до харчового вживання та входять 
до списку безпечних інгредієнтів російської фармакопеї.

СУМЛІННО СКЛАДАЄМО КУПАЖІ

500581

Фіточай з диких 
трав № 1
(ОЧИЩЕННЯ І ДРЕНАЖ)

500582

Фіточай з диких трав 
№ 2
(ЖІНОЧА ГАРМОНІЯ)

500583

Фіточай з диких
трав № 3
(ПРИРОДНИЙ 
АНТИСТРЕС)

500584

Фіточай з диких 
трав № 4
(ЛЕГКЕ ДИХАННЯ)

500585

Фіточай з диких 
трав № 5 
(КОМФОРТНЕ 
ТРАВЛЕННЯ)

500586

Фіточай з диких 
трав № 6
(ЗАХИСТ ПЕЧІНКИ)

500587

Фіточай з диких 
трав № 7
(ЛЕГКІСТЬ РУХІВ)

500588

Фіточай з диких 
трав № 8
(СЕРЦЕВИЙ КОМФОРТ)

500589

Фіточай з диких 
трав № 9 
(ВУГЛЕВОДНИЙ 
КОНТРОЛЬ)



ДБАЄМО
ПРО БЕЗПЕЧНІСТЬ

УПАКОВКИ

Упаковка для наших чаїв виробляється
з безпечних матеріалів на основі деревного 

волокна. Фільтр-пакети та коробки
Baikal Tea Collection не містять токсичних 

барвників, металевих скоб і синтетичного клею.



Фіточай з диких трав № 1 
(ОЧИЩЕННЯ І ДРЕНАЖ)

Сена відома своєю дбайливою 
очищувальною дією.

Курильський чай позитивно 
впливає на кишкову мікрофлору.

Листя смородини й конюшини 
допомагає нормалізувати водно-
сольовий баланс.

Корінь лопуха має м'який 
жовчогінний ефект.



Шавлія має протизапальну та 
жарознижувальну дію, усуває нервозність і 
заспокоює.

Меліса допомагає відновити душевну 
рівновагу, поліпшує травлення та зміцнює 
захисні сили організму у міжсезоння.

М'ята допомагає зняти стрес, поліпшує 
загальний кровообіг, підвищує витривалість і 
допомагає впоратися із затяжною втомою.

Конюшина сприяє відновленню організму, 
підвищує його захисні функції, поліпшує стан 
шкіри та є додатковим джерелом вітамінів.

Фіточай з диких 
трав № 2
(ЖІНОЧА ГАРМОНІЯ)



Пустирник м'яко заспокоює, має 
загальнозміцнювальну та 
відновлювальну дію.

М'ята підвищує витривалість, допомагає 
подолати підвищену напруженість і 
затяжну втому.

Валеріана поліпшує сон, допомагає 
вирівняти емоційний фон і впоратися з 
підвищеним апетитом, який виник на 
фоні стресу.

Материнка допомагає подолати 
безсоння та наслідки перевтоми, 
підвищує стійкість до стресу.

Фіточай з диких трав № 3 
(ПРИРОДНИЙ АНТИСТРЕС)



Ромашка допомагає організму нейтралізувати 
токсини та боротися з інфекцією, має 
жарознижувальну та заспокійливу дію.

Липа сприяє зміцненню імунітету, допомагає 
заспокоїти подразнене горло та зменшити кашель.

Материнка попереджає поширення інфекції в 
організмі, надає сил і допомагає боротися з 
запаленням, заспокоює, полегшує кашель.

Яблука багаті на вітаміни, допомагають вивести 
токсини, підвищують працездатність, поліпшують 
роботу імунітету.

Фіточай з диких трав № 4 
(ЛЕГКЕ ДИХАННЯ)



Ромашка допомагає нейтралізувати 
токсини, зменшує запалення, допомагає 
знизити надмірну кислотність шлунка.

Курильський чай сприяє формуванню 
сильного імунітету, гармонізує травлення, 
налаштовує травну систему на правильну 
роботу.

Подорожник має протизапальні 
властивості, підтримує нормальний стан 
мікрофлори кишечника.

Ласкавець – ефективний жовчогінний 
засіб, позитивно впливає на роботу 
печінки й шлунково-кишкового тракту.

Фіточай з диких трав 
№ 5 (КОМФОРТНЕ 
ТРАВЛЕННЯ)



Звіробій нормалізує роботу травної системи, 
сприяє виведенню токсинів, поліпшує обмінні 
процеси.

М'ята допомагає вивести шлаки, поліпшує 
травлення, усуває загальне напруження.

Пижмо зменшує запалення, позитивно впливає 
на роботу печінки, жовчного міхура та всієї 
травної системи.

Ромашка допомагає нейтралізувати токсини та 
гармонізувати роботу кишечника, поліпшує 
травлення.

Приймочки та стовпчики кукурудзи сприяють 
правильній роботі печінки й жовчного міхура, 
нормалізують роботу печінки, допомагають 
нейтралізувати вплив шкідливих сполук, що 
надходять з їжею.

Фіточай з диких трав № 6 
(ЗАХИСТ ПЕЧІНКИ)



Хвощ має протизапальну дію, сприяє 
очищенню тканин суглобів від сольових 
відкладень, допомагає впоратися з 
набряками.

Вовче тіло болотне попереджає 
відкладення солей, допомагає 
нормалізувати водний баланс і вивести 
токсини.

Листя брусниці мають протизапальні 
властивості, допомагає нормалізувати 
обмін речовин і позбавитися зайвих солей, 
прискорюють виведення токсинів.

Листя смородини допомагає знизити 
больові відчуття, сприяють виведенню 
зайвої рідини, прискорюють процеси 
відновлення.

Фіточай з диких трав 
№ 7 (ЛЕГКІСТЬ РУХІВ)



Листя смородини містять магній і калій, необхідні 
для здорової роботи серця, підвищують стійкість 
організму до стресів.

Плоди глоду добре впливають на стан серцево-
судинної системи, містять потужні антиоксиданти та 
допомагають підтримати нормальний стан судинних 
стінок.

Трава пустирника має м'яку заспокійливу дію, 
допомагає збільшити силу серцевих скорочень і 
стабілізувати тиск.

Корінь солодки підтримує здорову роботу серцево-
судинної системи, допомагає впоратися зі стресом і 
хронічною втомою.

Корінь вовчого тіла болотного сприяє закріпленню 
стінок судин і підвищенню їх еластичності, допомагає 
збільшити витривалість серцевого м'яза.

Листя хвощу позитивно впливає на роботу серця, 
допомагає сповільнити запальні процеси, має 
загальнозміцнювальну дію.

Фіточай з диких трав 
№ 8 (СЕРЦЕВИЙ КОМФОРТ)



Корінь лопуха сприяє нормалізації рівню 
цукру в крові та виведенню токсинів, 
допомагає підшлунковій залозі 
виробляти необхідні ферменти.

Трава люцерни допомагає знизити 
рівень цукру та холестерину в крові та 
нормалізувати обмінні процеси, 
позитивно впливає на стан підшлункової 
залози.

Лушпиння білої квасолі має 
протизапальні властивості, позитивно 
впливає на обмін речовин.

Пагони чорниці допомагають 
нормалізувати вуглеводний обмін, добре 
впливають на травлення.

Фіточай з диких трав 
№ 9 (ВУГЛЕВОДНИЙ 
КОНТРОЛЬ)



ВІДКРИВАЙ
НОВИЙ СИБІР!


