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Aneta Ďuricová      Bylinky a výšivky – domáca výroba 
Teplická 32                   aneta.duricova@gmail.com 

Liptovská Teplička               0917 593 762 
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 Liptovská Teplička je známa svojou krásnou prírodou. Okrem krásy 

však ponúka množstvo zdravia. Na čistých lúkach rastú rôzne liečivé 
bylinky. My Vám ich ponúkame vo forme čajov, tinktúr, likérov, 
mastičiek, olejov,... Všetky výrobky sú vyrobené po domácky. Nie sme 
firma, len zbierame plody prírody a chceme sa o naše domáce a liečivé 
výrobky podeliť s ostatnými. Budeme radi ak nájdete aj niečo pre seba 
a pomôže to Vám alebo Vašim blízkym... 
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O nás... 
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• Tinktúry obsahujú alkohol, ktorý počas lúhovania zachytil 
liečivé látky byliniek. Užívajú sa po kvapkách, ktoré 

môžeme riediť vodou. Chvíľu podržíme v ústach a potom 
prehltneme. Na obale je uvedené dávkovanie a použitie:) 

*Keďže obsahujú alkohol, nie sú vhodné pre tehotné ženy a malé deti. 
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Tinktúry 



Ľubovník 
• znižuje psychické napätie 

• používa sa zvnútra aj zvonka pri zápaloch 
nervov 

• pri žalúdočnej nervozite, pri depresii, 
migrénach 
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Skorocel 
 

• používa sa pri nespavosti, bolestiach hlavy, 
závratoch, nervozite a podráždenosti, telesnej 
a duševnej slabosti 

• pri rôznych kŕčoch 

• pri ochorení dýchacích ciest 

• zvonku ako kloktadlo pri zápaloch v ústnej 
dutine 

• priaznivo pôsobí na dýchacie cesty 

• tlmí suchý a dráždivý kašeľ 

• pomáha pri chrípke a prechladnutí 

• má protizápalové účinky, čistí krv, 

• odporúča sa kloktať pri zápaloch ústnej 
dutiny 

 

Materina dúška 
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• účinné diuretikum (odvodňovanie organizmu),  

• užíva sa pri všetkých chorobách ľadvín a 
močových ciest 

• pri zápaloch a zväčšení prostaty 

• podporuje látkovú výmenu a preto sa používa i 
pri liečbe kožných ochorení 

• má dezinfekčné a protizápalové účinky 

 

Alchemilka 

. • podporuje pružnosť svalstva maternice,  
• tlmí menštruačné bolesti a nadmerné krvácanie 
• priaznivo pôsobí pri ženských zápaloch 

Hloh 
• Liek na srdce –znižuje vysoký tlak, upravuje kolísavý krvný 

tlak, pomáha pri búšení a arytmii srdca 
• zlepšuje cirkuláciu krvi, prekrvuje končatiny 
• upokojuje nervový systém, zmierňuje depresiu 
 

 



Medvedí cesnak 
• pomáha pri liečbe bakteriálnych a vírusových infekcií 
• posilňuje imunitu 
• detoxikuje organizmus 
• znižuje krvný tlak 
• čistí krv a zahlienené pľúca 
• pomáha pri žalúdočných problémoch, 
• ničí črevné parazity 
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5 € / 50 ml 

tinktúra z plodov 

Baza - kvet 
• posilňuje imunitu 

• pomáha pri nádche, prechladnutí, respiračných ochoreniach 

• pri svalovom a kĺbovom reumatizme 

• pri problémoch s močovými cestami a obličkami, pôsobí močopudne 

 

• posilňuje imunitu 

• pomáha pri nádche, prechladnutí, respiračných 
ochoreniach 

• zvonku na potieranie bolestí nervového pôvodu 

• proti chrípke a vírusom – užívame každé 3 hodiny, 
do odznenia príznakov 

 

 

Baza - plod 



 
Naše masti sú vyrábané z 

domácej bravčovej masti.  
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Masti Vedeli ste, že.... 
 

Bravčová masť má 
schopnosť preniesť 

liečivé účinky 
nechtíka pod kožu.. 

NECHTÍKOVÁ MASŤ:  
• všeliek na kožné problémy 
• podporuje liečbu kŕčových žíl, modrín 
• najlepšia je pri chrastavosti v nose 

REPÍKOVÁ MASŤ:  
• podporuje hojenie drobných poškodení pleti ako sú 

odreniny či zádery, 
• je vhodná tiež na zapareniny pre deti i dospelých 
• uľavuje aj pri hemoroidoch 

3 € / 30 ml 

4 € / 50 ml 



 
 pomáha pri prechladnutí 

 ako osviežujúci nápoj 

              3,50 € / 500 ml 
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Bazový sirup 

 pomáha pri nespavosti, 
psychickom napätí 

           * s trstinovým cukrom 
                   4 € / 500 ml 

 

 pomáha pri nespavosti, 
psychickom napätí, bolesti hlavy 

4,50 € / 500ml 

           * s trstinovým cukrom a čučoriedkou 

5 € / 500 ml 

 

Levanduľový sirup 

Medovkový sirup 

SIRUPY 
 



 
 prírodný antioxidant 
 prispieva k ochrane organizmu 

pred voľnými radikálmi 
 má omladzujúci účinok 
 je podporným prostriedkom 

pre tráviaci trakt 
 posilňuje imunitný systém 
 zlepšuje zrak 
 
Zloženie: 
 100% čučoriedková šťava, 

trstinový cukor 
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Čučoriedkový 
sirup 



 
Všetky bylinky zbierame ručne a v čistom prostredí. 

Čaje sú z jedného druhu bylín, ale na objednávku 
spravíme aj zmes na konkrétny problém. 

Na obale je uvedené použitie.  
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BYLINKOVÉ ČAJE 

Cena 2,5€  / jeden druh 
3,5€ / zmes 



 

Podporuje chuť do jedenia a 
vylučovanie tráviacich štiav. 
Podávanie rebríčka je vhodné 
pri dlhodobých 
vyčerpávajúcich chorobách a 
pri poruchách látkovej 
premeny. Má močopudné a 
dezinfekčné účinky. Mierne 
znižuje krvný tlak. Priaznivo 
pôsobí pri bolestivej 
menštruácii a počas 
klimaktéria. Sedací kúpeľ 
pomáha pri poruchách 
menštruácie, hemoroidoch, 
svrbeniach pošvy.  
Nepoužívať neprerušovane 
dlhodobo! 
 Zloženie:  
vňať rebríčka – Herba Milefolii 
30 g 

  
Hloh má priaznivý 
vplyv na srdce a cievy. 
Stabilizuje vysoký krvný 
tlak a pomáha v liečbe 
klimakterických obtiaží. 
 
Zloženie:  
kvet s listom – 
Crataegus Laevigata 
30 g 

Túžobník tlmí krvácania, 
bolesti hlavy a hnačky. Má 

silný potopudný účinok, 
znižuje horúčku. 

Túžobníkový čaj je 
vynikajúcim 

protireumatickým 
prostriedkom. Zlepšuje 
látkovú výmenu a tým 

priaznivo ovplyvňuje 
kožné choroby.  

Zloženie: 
Túžobník brestový – 
Filipendula Ulmaria 

35 g 

  
Použitie: 
Prvosienka má priaznivý 
vplyv pri chorobách z 
nachladnutia. Tiež je 
odporúčaná ako 
antireumatikum. Ďalej 
posilňuje srdce, ukľudňuje a 
pomáha navodiť hlboký 
spánok      
Zloženie:  
kvet prvosienky – Primula 
Veris 
30g 

Cena 2,5€ 
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 Použitie: 

Podbeľ je zmäkčujúci a 
protizápalový prostriedok 
podporujúci 
vykašliavanie. Používa sa 
aj pri žalúdočných a 
črevných zápaloch, 
nechutenstve, vysokom 
krvnom tlaku, astme a 
reumatických 
ochoreniach. Môžeme ho 
používať na 
vyplachovanie ústnej 
dutiny pri zápaloch 
sliznice. Podbeľ sa 
neodporúča používať pri 
alergii na astrovité 
rastliny, taktiež počas 
tehotenstva a dojčenia. 
  
       Zloženie: 
list a kvet podbeľa – 
Folium Farfarae 
30 g 

Použitie: 
Materina dúška má 
posilňujúce, proti kŕčové, 
protizápalové a hojivé 
účinky, blahodarne pôsobí 
najmä na tráviacu a 
nervovú sústavu. Používa 
sa preto pri nespavosti, 
bolestiach hlavy, závratoch, 
nervozite a podráždenosti, 
telesnej a duševnej slabosti, 
pri rôznych kŕčoch. 
Výborná je pri nachladnutí, 
zápale priedušiek, zápale 
mandlí a pri astmatických 
ochoreniach, posilňuje 
imunitné reakcie. Zlepšuje 
trávenie, odstraňuje 
nadúvanie, katary a 
hnačky, nechuť do jedla. 
 
Zloženie:  
vňať materinej dúšky –
  Thymus Serpyllum 
30g 

Pomáha zbavovať sa depresívnych stavov, 
strachu, úzkosti a nespavosti. Je vhodný pri 
vyrovnávaní sa so stresom, k udržaniu dobrého 
psychického stavu. Pomáha podporovať trávenie, 
prispieva k funkcii črevného traktu. 
     Zloženie:  
ľubovník bodkovaný - Hypericum perforatum 
35 g 

Cena 2,5€ 
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Použitie: 
Čaj priaznivo účinkuje 
pri celkovej látkovej 
výmene, detoxikuje 
organizmus.  
Ovplyvňuje 
niektoré funkcie 
pohybového 
ústrojenstva.  
 
Zloženie:  
Žihľava dvojdomá – 
Urtica dioica 
30 g 

Použitie: 
Čaj zo skorocelu je dobrý 
proti kašľu a zahlieneniu 
priedušiek, pomáha pri 
katare žalúdka a čriev, pri 
nadmernom množstve 
žalúdočnej kyseliny, je 
dobrý na čistenie krvi. 
 
Zloženie:  
Skorocel kopijovitý, 
skorocel prostredný – listy 
(Plantago lanceolata, 
media) 
30 g Použitie: 

Zlatobyľ je výborná 
na choroby obličiek, 
stimuluje ich činnosť. 
Zlepšuje vylučovanie 
kyseliny močovej z 
organizmu. Používa 
sa pri prítomnosti 
bielkovín v moči, 
zápale a zväčšení 
prostaty, chorobách 
semenníkov, 
degenerácie obličiek a 
bolesti močového 
mechúra.  
 
Zloženie: 
vňať zlatobyle 
obyčajnej (Herba 
Solidaginis) 
30 g 

Cena 2,5€ 
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Použitie: 
Čaj z bôľhoja dezinfikuje vnútorné orgány, 
uvoľňuje zápchu, zlepšuje činnosť obličiek, 
čistí krv a celý organizmus. Používa sa tiež 
ako kloktadlo pri zápale ústnej dutiny. 
   
 Zloženie:  
bôľhoj lekársky - Anthyllis vulneraria 
 
25g 

  
Použitie: 
Medovka má liečivé 
účinky proti nadúvaniu 
a kŕčom, pôsobí 
posilňujúco a 
upokojujúco a dodáva 
chuť k jedlu. Podporuje 
tvorbu žlče, tlmenie 
žlčníkových kolík, 
tlmenie menštruačných 
kŕčov. Čaj posilňuje 
žalúdok a priaznivo 
pôsobí proti nadúvaniu. 
Je vhodné ju piť pred 
spánkom.  
 
Zloženie: 
medovka lekárska - 
Herba Melissae 
25 g 

Použitie: 
Repík má priaznivé 
protizápalové účinky. 
Upokojuje celý tráviaci trakt. 
Posilňuje obranyschopnosť 
organizmu, pomáha pri 
bielotoku žien a kĺbovom 
reumatizme. Lieči všetky 
zápaly v krku, ústach 
a hrtane. Používa sa aj vo 
forme kloktadiel pri 
zápaloch ústnej dutiny a ako 
prevencia hlasiviek pre 
spevákov. Vnútorné 
užívanie repíka nie je 
vhodné počas tehotenstva a 
dojčenia. 
Zloženie: 
vňať repíka – Agrimonia 
Eupatoria 
30g 

Cena 2,5€ 
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Použitie: 
Čaj z pľucnika pomáha pri 
zápaloch a zahlienení pľúc 
a priedušiek, astme a kašli. Má 
hojivé účinky aj na sliznice úst, 
pažeráka, žalúdka po požití 
horúcich jedál, nápojov , 
chemikálií a pod. Je tiež 
dôležitou súčasťou 
prieduškových bylinkových 
inhalácií. Pľúcnik mierne 
zvyšuje zrážanlivosť krvi .  
Neodporúča sa užívať ho 
dlhodobo, vždy len niekoľko dní 
v čase potreby. 
Zloženie: 
vňať pľúcnika - Herba 
Pulmonariae 
30g 

 Použitie: 
Alchemilka veľmi pomáha 
pri menštruačných a 
klimakterických ťažkostiach, 
pri poranení pri pôrode a na 
regeneráciu maternice, pri 
ochabnutí podbrušia žien, 
ktoré majú ťažký pôrod 
alebo sklon k potratu, 
upevňuje plod a posilňuje 
väzivo maternice, pomáha 
otehotnieť. 
        Zloženie:  
Vňať alchemilky – Herba 
Alchemillae 
30g 

Cena 2,5€ 

Púpavový med 

*s trstinovým 
cukrom 
2,30 € 



 
 Podbeľ 
Špeciálny podbeľový sirup, dva mesiace 
zakopaný v zemi, aby dosiahol čo najlepšie 
liečivé účinky. Výborný liek na kašeľ. 

Cena 9 €/ 250 ml 

7,5€ / 200 ml 
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Liečivé sirupy  

Materina dúška 
sirup na kašeľ 
3€ / 100 ml 
6€ / 200 ml 
 
Zloženie:  
Materina dúška (Thymus serpyllum) 
voda, trstinový cukor, kys. citrónová 

 

Skorocel 
sirup na kašeľ 
3€ / 100 ml 

 
Zloženie:  
Skorocel kopijovitý 
(Plantago lanceolata), 
voda, trstinový cukor, 
kys. citrónová 

 



 

18 

LIKÉRY 

Domáce liečivé a 
zároveň chutné 
likéry, sladené 

včelím medom... 
 

Cena 8€ / 350 ml 

Posilňuje zrak, 
pomáha pri 
žalúdočných 
problémoch, 
hnačkách; posilňuje 
imunitu, slúži ako 
prevencia pred 
rakovinou 
 
Obsahuje alkohol! 

  
* K dispozícií od 
17.10.2018 

Brusnice sú 
výborným 
prostriedkom proti 
chorobám močového 
ústrojenstva 
a obličiek, pomáhajú 
pri liečbe prostaty, 
posilňujú imunitu, 
slúžia aj ako 
preventívny liek  
 
Obsahuje alkohol! 
 
*K dispozícií od 
17.10.2018 
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Zlepšuje trávenie; 
podporuje činnosť 
pečene, štítnej žľazy; 
pomáha pri liečbe 
vredov, helikobaktera 
a iných žalúdočných 
problémov; výborný 
liek proti parazitom 
 
Obsahuje alkohol! 
 
350 ml 

Pomáha pri 
žalúdočných 
problémoch, tíši bolesti 
nervového pôvodu, 
posilňuje imunitu, slúži 
ako prevencia 
 
Obsahuje alkohol! 
350 ml 
 
 
 

Cena 8€ / 350 ml 
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Pochutiny 

Čučoriedkový lekvár 
*s trstinovým cukrom 

 
4 € / 200 ml 

Čučoriedková výživa 
1:1 jablká a čučoriedky 

*s medom 
3 € / 160 ml 

Zavárané čučoriedky 
2,50 € / 300 ml 
3,50€ / 380 ml 

Čučoriedky v rume 
(prvá pomoc pri hnačke) 

1 € / 60 ml 
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Kuriatka  
v špeciálnom 

sladkokyslom náleve. 
 

3 €/ 330g 

Sušené hríby smrekové 
4€ / 30g Zavárané brusnice 

3€ / 300 ml 

Sú naozaj     
výborné! 
 



 
 Ľubovníkový olej – pomáha pri bolestiach chrbtice, stuhnutých svaloch,  

pri bolestiach nervového pôvodu – na vonkajšie použitie 

               5 €/ 100 ml 
 

 Levanduľový olej- používa sa na upokojenie, na natieranie 

pokožky (ako repelent), pri bolestiach hlavy, ako prísada do kúpeľa 

     5 €/ 100 ml 

 Levanduľový vankúšik 
*Obsahuje sušené kvety levandule, duté vlákno 
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Ďalšie: 

   Levanduľové vrecúško 
              *obsahuje sušené kvety levandule 
                      2,50 € 

    

Od 5 € (podľa rozmeru) 

* aj s menom – na 
objednávku od 10 € 
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Jedinečný prostriedok 
proti srdcovým 
chorobám.“  
...Zdravie z Božej 
lekárne... 
Dávkovanie: 
Pri srdcových 
bolestiach užívame 
občas glg vína, ľudia 
chorí na srdce užívajú 
až tri polievkové 
lyžice denne. 
350 ml 
 

8 € 
 

Pomáha pri 
astme, najmä 
v prechodných 
obdobiach 
Odporúčané 
dávkovanie 100 
ml na deň 
 
0,75 l 
 

7 € 

Slúži ako mierne afrodiziakum. 
500 ml 

 

10€ 

Pľúcnikové víno 
Prvosienkové víno 

Nápoj lásky 
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DARČEKOVÉ KOŠE 

Na objednávku... 



 
 cez facebookovú stránku Bylinky a výšivky – 

domáca výroba 

 na telefónnom čísle 0917 593 762 

 na emailovej adrese aneta.duricova@gmail.com 

 

 Po skontaktovaní overíme dostupnosť produktov, 
pripravíme ich a môžete si ich prevziať osobne, alebo Vám 
ich doručíme. V rámci Liptovskej Tepličky je doručenie 
zdarma, inde podľa cenníka Slovenskej pošty na dobierku. 
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Objednávky 

mailto:aneta.duricova@gmail.com
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Naše výrobky si nestačí 
len kúpiť, treba ich aj 

užívať! 
 

Účinky sa dostavia pri dlhšom 
užívaní. S bylinkami treba mať 

trpezlivosť, ale tá prináša zdravie . 
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Ďakujeme 


