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Szampon z dziegciem - 
przeciwłupieżowy

Ekstrakt z dziegcia brzozowego to naturalny środek 
przeciwłupieżowy – działa wysuszająco, 
przeciwpasożytniczo, przeciwzapalnie i 

przeciwgrzybicznie. Szampon łagodzi nieprzyjemny świąd 
oraz zapobiega łuszczeniu się skóry, jednocześnie 

odkażając, kojąc i pielęgnując skórę głowy.

 ✓ Szampon z dziegciem brzozowym z serii Skarby 
Polesia doskonale nadaje się do codziennej pielęgnacji 
włosów skłonnych do przetłuszczania się;

 ✓ Łagodna formuła naszego szamponu ziołowego, oparta 
o naturalny ekstrakt z dziegcia, nie podrażnia, koi i łagodzi 
podrażnienia skóry głowy, a także odkaża i zapobiega 
łuszczeniu się skóry na głowie;

 ✓ Kojące właściwości ekstraktu z dziegcia pozwalają 
pozbyć się nieprzyjemnego uczucia swędzenia;

 ✓ Dziegciowy szampon nie zawiera parabenów i SLS 
(powodujących podrażnienia i świąd detergentów)!

 ✓ Szampon Skarby Polesia działa wysuszająco i 
przeciwgrzybicznie, pozwalając pozbyć się łupieżu, 
usuwając jego przyczyny, a nie tylko skutki;

 ✓ Delikatny szampon ziołowy z ekstraktem z dziegcia to 
najlepsze rozwiązanie dla osób, chcących naturalnie 
poradzić sobie z problemem łuszczącej się skóry głowy, 
łupieżu i bolesnych podrażnień. 

Cena 29,99



Szampon rumiankowy - 
 do jasnych włosów

Działanie ekstraktu z rumianku pozwala uzyskać 
pożądany efekt rozjaśnienia, przez co szampon 

najlepiej nadaje się do pielęgnacji włosów jasnych. 
Ponadto zmiękcza włosy i nadaje im słoneczny 

blask, pozwalając wydobyć prawdziwą głębię koloru 
blond.

 ✓ Szampon rumiankowy z serii Skarby Polesia 
doskonale nadaje się do codziennej pielęgnacji 
włosów blond i jasnych - naturalnych, farbowanych i 
rozjaśnianych;

 ✓ Łagodna formuła naszego szamponu ziołowego, 
oparta o naturalny ekstrakt z rumianku, nie 
podrażnia - szampon przeznaczony jest dla osób z 
delikatną i wymagająca skórą głowy, szukających 
naturalnych rozwiązań;

 ✓ Rumiankowy szampon nie zawiera parabenów i 
SLS!

 ✓ Szampon Skarby Polesia polecamy osobom o 
włosach osłabionych farbowaniem i wypłowiałych, 
chcących przywrócić im naturalną głębię koloru w 
zdrowy i naturalny sposób;

 ✓ Delikatny szampon ziołowy z ekstraktem z 
rumianku to najlepsze rozwiązanie dla osób, 
chcących jak najlepiej zadbać o swoje jasne włosy.  Cena 29,99



Szampon z czarną rzepą 
-  wzmacniający włosy

Naturalny ekstrakt z czarnej rzepy odczuwalnie 
wzmacnia włosy, hamuje proces ich wypadania i dzięki 

zawartości siarki, naturalnego budulca włosów, 
pobudza ich wzrost.

 ✓ Szampon z ekstraktem z czarnej rzepy z serii Skarby 
Polesia doskonale nadaje się do codziennej pielęgnacji 
włosów osłabionych, zniszczonych i wypadających - 
głęboko odżywia, wzmacnia strukturę włosa, pobudza 
porost nowych włosów i uzupełnia niedobór minerałów;

 ✓ Łagodna formuła naszego szamponu ziołowego, 
oparta o naturalny ekstrakt z czarnej rzepy, nie 
powoduje podrażnień - szampon może być z 
powodzeniem stosowany przez osoby z problemową, 
wymagająca skórą głowy;

 ✓ Szampon z czarną rzepą nie zawiera parabenów i 
SLS!

 ✓ Szampon Skarby Polesia wzmacnia włosy, hamuje 
proces ich wypadania i pobudza cebulki, co w 
rezultacie powoduje porost nowych, mocniejszych, 
zdrowszych włosów;

 ✓ Delikatny szampon ziołowy z naturalnym ekstraktem 
z czarnej rzepy to najlepsze rozwiązanie dla osób, 
chcących naturalnie wzmocnić i odżywić swoje włosy.  

Cena 29,99



Szampon pokrzywowy -  
przeciw przetłuszczaniu

Sprawdzone właściwości ekstraktu z pokrzywy 
pomogą raz na zawsze rozwiązać problem 
przetłuszczających się włosów. Pokrzywa 

naturalnie reguluje pracę gruczołów łojowych, 
zmniejsza wydzielanie sebum i zapobiega 

przetłuszczaniu się włosów.

 ✓ Szampon pokrzywowy z serii Skarby Polesia 
doskonale nadaje się do codziennej pielęgnacji 
włosów skłonnych do przetłuszczania się;

 ✓ Łagodna formuła naszego szamponu ziołowego, 
oparta o naturalny ekstrakt z pokrzywy, nie 
podrażnia - szampon może być z powodzeniem 
stosowany przez osoby z problemową skórą 
głowy;

 ✓ Pokrzywowy szampon nie zawiera parabenów i 
SLS!

 ✓ Szampon Skarby Polesia hamuje łojotok skóry 
głowy, przywraca równowagę i koi;

 ✓ Delikatny szampon ziołowy z ekstraktem z 
pokrzywy to najlepsze rozwiązanie dla osób, 
chcących naturalnie poradzić sobie z problemem 
tłustych włosów.   Cena 29,99



Żeń-szeń poleski 
20g

Żeń-szeń Poleski to tradycyjna nalewka lecznicza, 
sporządzana i wykorzystywana na Polesiu od stuleci.

Uwaga! Produkt nie zawiera alkoholu, który należy dodać 
we własnym zakresie!

Kłącza rośliny zostały zebrane ręcznie na terenie Polesia.

Żeń-szeń Poleski (Pięciornik kurze ziele) swoją łacińską 
nazwę wziął od słowa „potens”, czyli „potężny”, co 
podkreśla lecznicze właściwości rośliny. Nalewka, 

sporządzona na bazie jego kłącza, działa przeciwzapalne i 
przeciwbiegunkowo – pomaga przy niestrawności, 

zatruciach pokarmowych, biegunkach, chorobach żołądka 
oraz hemoroidach. Stosowana jako płukanka łagodzi stany 

zapalne dziąseł, migdałków i gardła.

Stosowanie:  W celu przygotowania nalewki 20 gram 
korzenia należy zalać do pełna wódką i odstawić na 
miesiąc. Przyjmować po 20 ml 2 razy dziennie lub 
profilaktycznie 20 ml 1 raz dziennie. Do pokarmu.

Można również płukać nią gardło, pędzlując migdałki i 
dziąsła. Nalewki nie powinny stosować kobiety w ciąży, nie 
należy jej przedawkowywać, ani stosować dłużej niż kilka 

tygodni bez przerwy. 

Cena 15,00



Mieszanka hormonalna 
10g, 50g

Leczniczy napar ze starannie 
wyselekcjonowanych ziół pomaga przy chorobach 

kobiecych, reguluje gospodarkę hormonalną, 
łagodzi przebieg klimakterium, wzmacnia 
organizm, przywraca siły witalne i wspiera 

podczas ciąży. Dzięki wykorzystaniu szałwii 
lekarskiej, gruszyczki okrągłolistnej i gruszynki 
jednostronnej, mieszanka normalizuje poziom 
estrogenów i reguluje równowagę hormonalną. 

Serdecznik łagodzi, dręczące podczas 
klimakterium, huśtawki nastrojów. Brzoza 

brodawkowata i bylica pospolita oczyszczają 
organizm i przywracają siły. Z kolei rumianek 

pospolity działa uspokajająco.

Składniki: gruszyczka okrągłolistna (Pyrola 
rotundifolia), gruszynka jednostronna (Orthilia 
secunda), szałwia lekarska (Salvia officinalis), 
rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria), brzoza 

brodawkowata (Betula pendula), rumianek 
pospolity (Matricaria chamomilla), bylica pospolita 

(Artemisia vulgaris), serdecznik (Leonurus 
quinquelobatus), nagietek (Caléndula).Cena 10g – 15,00

           50G – 29,99



Mieszanka odpornościowa 
10g, 50g

Kuracja herbatką z tych ziół działa wzmacniająco na 
cały organizm. Szczególnie zalecana jest w 

przypadku awitaminozy, braku witalności oraz po 
utracie krwi. Herbatka pomaga w zapobieganiu 

chorobom, podnosi odporność organizmu w okresie 
zimowym i niweluje negatywne skutki awitaminozy 

wiosną.

Dzięki zawartości pokrzywy i czyśćca, herbatka 
wzbogaca organizm w mikroelementy. Natomiast 

borówka i nostrzyk oczyszczają krew, а orzech włoski 
wykazuje delikatne działanie przeczyszczające i 

działa przeciwpasożytniczo.

Składniki: czyściec lekarski (Betonica officinalis), 
pokrzywa żegawka (Urtica urens), nostrzyk lekarski 
(Melilotus officinalis), pokrzywa zwyczajna (Urtica 
dioica), kora dębu szypułkowego (Quercus robur), 

rumianek pospolity (Matricaria chamomilla), krwawnik 
pospolity (Achillea millefolium), kwiat lipy 

drobnolistnej (Tilia cordata), liście orzecha włoskiego 
(Juglans regia), kwiat kaliny koralowej (Viburnum 

opulus), liście jeżyny popielicy (Rubus caesius), liście 
borówki czarnej (Vaccinium myrtillus).

Cena 10g – 15,00
           50G – 29,99



Mieszanka wyszczuplająca 
10g, 50g

Mieszanka ziołowa pomaga w unormowaniu 
przemiany materii w organizmie, co sprzyja 

odchudzaniu i pomaga zgubić zbędne kilogramy. 
Starannie dobrane zioła poprawiają samopoczucie 
przy cukrzycy, regulując poziom glukozy we krwi. 

Napar z ziół, pity regularnie, poprawia metabolizm i 
przyspiesza odchudzanie. Ponadto wspomaga 

detoksykację organizmu, co efektywnie wpływa na 
jego prawidłową gospodarkę białkową, tłuszczową i 
węglowodanową  Mieszanka ziołowa ma pozytywny 

wpływ na cały organizm, dodaje rześkości i 
wzmacnia, nasyca cennymi mikroelementami i 

innymi, niezbędnymi do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu, składnikami 

pokarmowymi.

Składniki: brzoza brodawkowata (Betula pendula), 
skrzyp polny (Equisetum arvense), dziurawiec 

zwyczajny (Hypericum perforatum), koniczyna łąkowa 
(Trifolium pratense), rdest ptasi (Polygonum 

aviculare), wiązówka błotna (Filipendula ulmaria), 
perz właściwy (Elymus repens), melisa (Melissa), 

uczep trójlistkowy (Bidens tripartita), cykoria 
podróżnik (Cichorium intybus), borówka czarna 
(Vaccinium myrtillus), wrzos zwyczajny (Calluna 

vulgaris).Cena 10g – 15,00
           50G – 29,99



Mieszanka nerkowa 
10g, 50g

Herbatka zalecana jest przy chorobach nerek i kamicy 
moczowej. Mieszanka wzbogaca organizm w 

mikroelementy i witaminy, wzmacnia odporność oraz 
poprawia stan zdrowia przy chorobach układu 
moczowego (wykazuje też doskonałe działanie 

profilaktyczne).   

Szałwia, liście orzecha włoskiego i brzozy nadają 
mieszance właściwości przeciwzapalne, 

przeciwbakteryjne, znieczulające i moczopędne, a także 
zapobiegają gromadzeniu się soli. Kłącza perzu 

pomagają ograniczać powstawanie kamieni w nerkach, 
pęcherzu moczowym i pęcherzyku żółciowym. 

Krwawnik, liście poziomki i pokrzywa wzbogacają 
organizm o mikroelementy, witaminy i substancje 
biologicznie aktywne, wywierające korzystny efekt 

zdrowotny.

Składniki: liście orzecha włoskiego (Juglans regia), liście 
poziomki pospolitej (Fragaria vesca), szałwia lekarska 
(Salvia officinalis), pokrzywa żegawka (Urtica urens), 
kłącza perzu właściwego (Elymus repens), kocanki 

piaskowe (Helichrysum arenarium), krwawnik pospolity 
(Achillea millefolium), mięta pieprzowa (Mentha 

piperita), bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea), 
liście brzozy brodawkowatej (Betula pendula).Cena 10g – 15,00

           50G – 29,99



Mieszanka wątrobowa 
10g, 50g

Herbatka, dzięki właściwościom użytych ziół, regeneruje 
i poprawia funkcje wątroby, woreczka żółciowego i dróg 

żółciowych. Ponadto oczyszcza organizm z toksyn i 
substancji szkodliwych.

Kocanki i uczep zwiększają wydzielanie żółci, 
zmniejszając jednocześnie jej lepkość. Podnoszą 
również poziom, zawartej w niej, bilirubiny. Zioła 

wykazują działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i 
spazmolityczne, stymulują czynność wydzielniczą 

żołądka і trzustki oraz zwiększają diurezę. Dziurawiec i 
rdest hamują wzrost bakterii   i wirusów oraz działają 

przeciwzapalnie. Kwasy organiczne dziurawca aktywnie 
uczestniczą w procesach metabolicznych, zwiększając 
wydzielanie śliny, żółci i soku żołądkowego. Z kolei olej 

dziurawca ma działanie antybakteryjne i kojące,a 
jeżyna, podbiał i poziomka wzmacniają odporność 

organizmu.

Składniki: liście poziomki pospolitej (Fragaria vesca), 
liście podbiału pospolitego (Tussilago farfara), rdest 

różnolistny (Polygonum aviculare), dziurawiec 
zwyczajny (Hypericum perforatum), tasznik pospolity 

(Capsella bursa-pastoris), kocanki piaskowe 
(Helichrysum arenarium), babka zwyczajna (Plantago 

major), liście jeżyny popielicy (Rubus caesius), 
kukurydza zwyczajna (Zea mays), uczep trójlistkowy 

(Bidens tripartita).Cena 10g – 15,00
           50G – 29,99



Mieszanka żołądkowa 
10g, 50g

Leczniczy napar z ziół jest skuteczny przy 
leczeniu zapalenia żołądka i innych chorobach 
układu pokarmowego. Wzmacnia organizm i 

odporność. Picie naparu normalizuje kwasowość i 
wywiera korzystny efekt zdrowotny.

Szakłak, wchodzący w skład mieszanki, ma 
delikatne działanie przeczyszczające, z kolei 
pokrzywa wzbogaca organizm w witaminy i 

mikroelementy. Krwawnik i babka normalizują 
kwasowość żołądka, natomiast wrotycz i tatarak 
pomagają w leczeniu wrzodów,mają działanie 

przeciwpasożytnicze i antybakteryjne.

Składniki: szakłak pospolity (Rhamnus 
cathartica), pokrzywa żegawka (Urtica urens), 
mięta pieprzowa (Mentha piperita), rumianek 
pospolity (Matricaria chamomilla), krwawnik 

pospolity (Achillea millefolium), kłącza tataraku 
zwyczajnego (Acorus calamus), babka zwyczajna 
(Plantago major), wrotycz pospolity (Tanacetum 
vulgare), korzeń kozłka lekarskiego (Valeriana 

officinalis), centuria pospolita (Centaurium 
erythraea).Cena 10g – 15,00

           50G – 29,99



Mieszanka oskrzelowa 
10g, 50g

Herbatka ziołowa pomaga w leczeniu chorób płuc, 
zapalenia oskrzeli, kaszlu oraz usuwaniu i zapobieganiu 

powstawania złogów soli w stawach. Jej właściwości 
ułatwiają odprowadzanie wydzieliny z dróg oddechowych. 

Herbatka poprawia również samopoczucie, wzmacnia 
odporność i kondycję organizmu.

Liście czarnej porzeczki i poziomki pospolitej wzbogacają 
herbatkę w kwas askorbinowy, garbniki, flawonoidy, 

normalizują trawienie, aktywują hemopoezę oraz 
przyspieszają odprowadzanie toksyn z organizmu. 
Lebiodka, kwiat lipy i czarny bez mają właściwości 

przeciwzapalne, napotne i tonizujące – działają podobnie 
do antybiotyków, zmniejszając stany zapalne. Perz i 

cykoria usuwają z organizmu sól i metale ciężkie. Liście 
wierzby wzbogacają napar o naturalną aspirynę o 

właściwościach przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych.

Składniki: liście porzeczki czarnej (Ribes nigrum), kłącza 
perzu właściwego (Elymus repens), liście poziomki 

pospolitej (Fragaria vesca), lebiodka pospolita (Origanum 
vulgare), liście wierzby białej (Salix alba), kwiaty i liście 

jarzębiny (Sorbus aucuparia), cykoria podróżnik 
(Cichorium intybus), liście wiśni pospolitej (Prunus 

cerasus), bez czarny (Sambucus nigra), ruta zwyczajna 
(Ruta hortensis), kwiat lipy drobnolistnej (Tilia cordata), 

fiołek trójbarwny (Viola tricolor).

Cena 10g – 15,00
           50G – 29,99



Mieszanka przeciw 
pasożytnicza 10g, 50g

Leczniczy napar, sporządzony ze specjalnie 
wyselekcjonowanych ziół, pomaga zahamować 
rozwój pasożytów i glist, a następnie całkowicie 

pozbyć się ich z organizmu. Mieszanka 
doskonale nadaje się również do profilaktyki 

helmintozy (chroni przed robaczycą). Starannie 
dobrane zioła są bezpieczne dla ludzkiego 

organizmu, a jednocześnie skuteczne w 
zwalczaniu pasożytów. Gorzkie zioła, jak wrotycz, 
piołun czy brzoza, to znane od dawna naturalne 
środki w walki z helmintozą. Piołun zwyczajny z 

kolei, szczególnie pomocny jest przeciwko 
glistom, a jednocześnie pomaga przywrócić 
równowagę kwasowo-zasadową organizmu. 
Tymianek wzmacnia układ odpornościowy, 

osłabiony po walce z pasożytami. 

Składniki: bylica piołun (Artemisia absinthium), 
bylica pospolita (Artemisia vulgaris), wrotycz 

pospolity (Tanacetum vulgare), brzoza 
brodawkowata (Betula pendula), wierzba iwa 

(Salix caprea),macierzanka piaskowa (Thymus 
serpyllum).Cena  29,99



Miód nektarowy 250g 
skrystalizowany lub płynny

Miód wielokwiatowy z serii Skarby Polesia to produkt 
całkowicie naturalny, wytworzony w niewielkiej pasiece, 

ulokowanej w samym sercu Polesia. 

O jakości tego miodu świadczy nie tylko tradycyjny proces 
produkcji na każdym etapie, ale również położenie pasieki - 

mamy pewność, że pszczoły dostarczały do ula jedynie 
drogocenny nektar kwiatowy, nieskażony przez 

zanieczyszczenia cywilizacyjne, które przedostają się do 
innych miodów i obniżają ich wartość odżywczą.

Miód wielokwiatowy to naturalny antybiotyk i remedium na 
dolegliwości takie jak np. obniżona odporność, 

przemęczenie, brak energii, choroby serca, problemy z 
układem pokarmowym

Regularne spożywanie naturalnego miodu chroni przed 
przeziębieniem i grypą, pomaga dostarczyć wszelkie 
niezbędne wartości odżywcze oraz dodaje energii. 

 ✓ Rodzaj miodu: nektarowy, wielokwiatowy, przeznaczony do 
spożycia.

 ✓ Nieprzetwarzany, niepoddawany obróbce cieplnej, 
naturalny, nie zawiera alergenów.

 ✓ Produkty naturalny - może być częściowo lub całkowicie 
skrystalizowany.

 ✓ Ze względu na właściwości kosmetyczne miodu może być 
wykorzystany do samodzielnego przygotowania, naturalnych, 
miodowych kosmetyków. Kuracja kosmetyczna miodem 
doskonale poprawia wygląd i wzmacnia strukturę włosów, 
skóry i paznokci.Cena  39,00



Dublivitaminer 
zaprasza na zakupy

Jeżeli jeszcze nie posiadasz swojego konta, skorzystaj z 
linku osoby która Cię tu skierowała i utwórz konto. 

Wystarczy w formularz rejestracyjny wpisać adres email 
i wymyślone przez siebie hasło. 
Na pocztę przyjdzie link aktywacyjny, który należy 
potwierdzić i to wszystko.

W sklepie znajdziesz dużo więcej produktów, równie 
wartościowych.
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