PRODUKTOVÝ
KATALOG

Ryze česká společnost
Unikátní produkty
Vlastní výroba
Vlastní skladové prostory
Odborný tým
Velmi výhodná cenová politika
HACCP
Hygienické standardy
Spolupráce se specialisty v lékařství, výživě
a lékárenství

Botanic je moderní odpověď na pradávné problémy, které nás každodenně sužují.
Botanic je brand, který nabízí o trochu více, nabízí vlastní řešení.
Jsme dovozci rostlinných surovin z celého světa. Suroviny si ve vlastní
výrobě sami zpracováváme, balíme, mícháme, kapslujeme. Výsledkem
je produkt, který prodáváme čistě pod vlastní značkou.
Botanic funguje již od roku 2005, díky čemuž získal mnoho zkušeností. Základem je
dobrý tým společně myslící jako jednotlivec, táhnoucí za jeden provaz. Díky tomu se
dnes Botanic pohybuje na předních příčkách mezi výrobci a prodejci zdravých produktů
na českém trhu.
Soustředíme se na výběr jen těch nejkvalitnějších surovin, díky čemuž jsme mezi
zákazníky velice oblíbení. Stále se k nám vrací stejně tak, jako se budou vracet k Vám.

FORMY NAŠICH PRODUKTŮ
Každý produkt, každá jeho část je pro Vás dostupná v několika různých formách, kdy každá má svůj hlubší
smysl. Nelze totiž říci, že například prášek z Guarany je nejlepší a nejúčinnější. Naše produkty máme v
následujících formách.
Extrakt: Nejpokročilejší formou jsou takzvané extrakty. Ty vznikají extrakcí určitých částí rostlin za účelem
zvýšení účinku. Rozlišujeme dva druhy extraktů – širokospektrální (DER, označované např. 10:1) a
standardizované (označované procenty zastoupené látky). Obecně se standardizované extrakty pokládají za
kvalitnější a lépe použitelné, jelikož víte, kolik dané látky v extraktu je.
Extrakt v kapslích: Aby se některé produkty lépe užívali, jsou nadávkovány do HPMC veganských kapslí.
Tato forma je velmi oblíbená a vyhledávaná.
Prášek: Pokročilejší forma, které vzniká mletím základních forem (listů, plodů, kořene a dalších). Prášky se dají
přidávat do nápojů, shakerů, ale i například čajů či odvarů. Jejich výhodou je relativně dobrá rozpustnost.
Celá nebo drcená: Zpravidla základní forma části rostlin, které v naší nabídce naleznete. Celé části rostlin,
ale i drtě se nejvíce hodí pro tvorbu odvarů, směsí, nebo pro další zpracování. Například pro mletí.
Extrakty u nás naleznete ve dvou formách – kapsle a prášek. Prášky se vyznačují lepší rozpustností, zatímco
kapsle se lépe dávkují a užívají. V orientaci mezi různými formami Vám pomohou značky, které naleznete na
stránce vpravo. Každý produkt má ve spodní části znázorněno v jakých formách je k dispozici.
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OBALY, CO MAJÍ SMYSL
Stejně jako v našem sortimentu naleznete různé formy našich produktů - drtě, prášky, extrakty, mají
produkty i různá balení. Celkem nabízíme následující:
StandUp obaly: Typově jsou StandUpy vhodné především pro drtě, ale také pro prášky. Vrchní otvor je
uzavíratelný pomocí speciálního zipu, který udržuje obsah stále čerstvý.
Lékovky: Jsou vhodné pro kapsle a některé druhy prášků. Jejich výhody tkví ve skladnosti a spolehlivém
uzavírání, které je opatřeno speciální vložkou. Tato vložka je po naplnění lékovky přivařena na hrdle
lékovky. Tento postup zaručuje dlouhou trvanlivost obsahu balení.
Blistery: Toto balení slouží pro vzorky, nebo pro rozdělení jednotlivých dávek například u energetických
kapslí.
Ekologie: Soustředíme se na co nejmenší ekologickou stopu. Lékovky jsou vyráběny ve společnosti, která
využívá recyklovaných plastů a sama recykluje například teplo vzniklé při výrobě. StandUp obaly jsou plně
kompostovatelné a Blistery mají kartičku z papíru.

StandUp
Lékovka

Blister

ENERGYUP
ZVYŠUJE VITALITU
ODDALUJE ÚNAVU
DODÁVÁ ENERGII
EnergyUp je náš vlastní produkt s recepturou
založenou na přírodních extraktech. Účelem tohoto
produktu je poskytnutí dostatku energie a vitality. V
jeho misi mu pomáhá především Guarana a zbylé
aktivní látky. Produkt je vhodný jak pro řidiče, tak pro
sportovce, studenty, či jako doplněk stravy do práce.

BRAINUP
ZLEPŠUJE SOUSTŘEDĚNÍ
DODÁVÁ CHUŤ DO PRÁCE
UNIKÁTNÍ SLOŽENÍ
Podobně jako EnergyUp, je i BrainUp produkt naší
vlastní receptury. Spoléhá se na rostlinné extrakty,
kde hlavní roli hraje Brahmi a Guarana. Smyslem
produktu je dodat dostatečné soustředění a
stimulovat nervový systém s kognitivními funkcemi.
Produkt je vhodný pro studenty, manažery, ale i
ostatní.

GUARANA
STIMULUJE ORGANISMUS
DODÁVÁ ENERGII
ODDALUJE ÚNAVU
Jihoamerický keř rostoucí především ve vlčí zemině s
plody plnými kofeinu. Tak to je Guarana. Vyrábí se z
ní tradiční nápoje, lidé ji popíjí při slavnostech, ale
také doma místo kávy. Plody obsahují až 7% kofeinu,
což je 2,5 x více než u kávy. U Guarany je nejvíce
oblíbený extrakt s 22% kofeinu.

GOTU KOLA
ZLEPŠUJE PAMĚŤ
PŮSOBÍ NA MOZEK
ZVYŠUJE SOUSTŘEDĚNÍ
Další z rodiny bylin, které patří do Ajurvédské
tradiční medicíny. Její působení je velmi podobné
působení u Brahmi, ale účinky nastupují pozvolněji.
Gotu kola je oblíbená především u studentů a osob
s náročnou mentální prací. Z drti se vytváří odvary,
snadnější pro dávkování je extraktová forma.

BRAHMI
ZLEPŠUJE PAMĚŤ
PŮSOBÍ NA MOZEK
ZVYŠUJE SOUSTŘEDĚNÍ
Bacopa, neboli Brahmi, patří do prastaré Ajurvédské
medicíny, která je známa tisíce let. Účinné látky
působí především na nervovou soustavu a mozek
samotný. Z Brahmi se vaří odvar, ale účinnější je ve
formě extraktu. Zlepšuje kognitivní funkce, hodí se
například pro studenty, manažery a podobné
skupiny.

MACA
PŮSOBÍ NA LIBIDO
ZLEPŠUJE VITALITU
VHODNÁ PRO ŽENY
Jedna z nejoblíbenějších rostlinek v Peru. Některé
zdejší kmeny ji dokonce uctívají a používají jako
platidlo. Není se čemu divit. Z Macy se užívá
především její kořen. Je bohatý na látky, které
prospívají tvorbě hormonů a pomáhají s řešením
nejrůznějších potíží. Především se Maca hodí pro
ženy.

SPIRULINA
PODPORUJE JÁTRA A LEDVINY
STIMULUJE IMUNITNÍ SYSTÉM
PODPORUJE TRÁVÍCÍ SYTÉM
Sladkovodní sinice, která se může zdát neužitečná je
přesným opakem. Spirulina je tvořena z 80% z čisté
bílkoviny. Používá se jako skvělý detoxikační
prostředek pro náš organismus. Má příznivý vliv na
náš vnitřní systém. Skvěle funguje v kooperaci s
Chlorellou a zbytkem zelených potravin.

CHLORELLA
DETOXIKUJE ORGANISMUS
PODPORUJE TRÁVENÍ
STIMULUJE IMUNITU
Sladkovodní jednobuněčná řasa známá teprve od
roku 1890. Zajímavé je, že organismy k nerozeznání
od Chlorelly obývaly planetu Zemi již před 1,5
miliardou let. Chlorella je oblíbená pro své
detoxikační schopnosti. Prospívá trávení a zažívání.
Navzájem se podporuje se Spirulinou, Mladou
pšenicí a dalšími zelenými potravinami.

MLADÝ JEČMEN
STIMULUJE IMUNITU
ČISTÍ ORGANISMUS
ZLEPŠUJE TĚLNÍ FUNKCE
Zelená superpotravina jejíž sběr a sušení podléhá
velmi specifickým podmínkám. Stejně tak, jako
Chlorella, nebo Spirulina a Ječmen působí
detoxikačně, pomáhá čistit organismus a celkově
přispívá
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MLADÁ PŠENICE
DETOXIKUJE ORGANISMUS
ČISTÍ TRÁVÍCÍ SYSTÉM
PODPORUJE PERISTALTIKU
Poslední z rodiny zelených superpotravin. Výroba,
ale i sběr a následná produkce musí podléhat
striktním podmínkám. Díky tomu je Mladá pšenice
velmi prospěšná pro náš organismus. Detoxikuje,
prospívá srdci, pomáhá s hubnutím a dalšími
problémy. Doporučuje se kombinovat se Spirulinou,
Chlorellou a Ječmenem.

KURKUMA
PŮSOBÍ PROTIZÁNĚTLIVĚ
POSILUJE IMUNITU
ČISTÍ ORGANISMUS
Lidé znají Kurkumu spíše jako koření typické žluté
barvy, které se používá při vaření. Kurkuma je však
prospěšná našemu tělu více, než by se mohlo zdát.
Kořen, ze kterého se surovina získává je bohatý na
kurkuminoidy. Ty působí protizánětlivě, pomáhá
játrům, imunitě a celému tělu.

BUTEA SUPERBA
ZVYŠUJE LIBIDO
POMÁHÁ S EREKCÍ
SNIŽUJE CHOLESTEROL
Původem vinný keř z Thajska je oblíbený v moderní
fytoterapii. Vyskytuje se po celé Asii, kde Buteu
užívají

zdejší

obyvatelé

především

pro

její

afrodiziakální vlastnosti. Rostlinka je známá také
pod názvem Krua, nebo Kwao. Její forma se nejvíce
hodí k rozmíchání ve vodě, nebo shakeru.

ACEROLA
VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNU C
PŘISPÍVÁ K TVORBĚ KOLAGENU
STIMULUJE IMUNITNÍ SYSTÉM
Středně vysoký strom, přezdívaný barbadoská
třešeň, tak to je Acerola. Nejdůležitější jsou právě
plody, které jsou bohaté na přírodní vitamín C.
Obecně se plody Aceroly vnímají jako jedny z
největších zdrojů vitamínu C v říši rostlin. Acerola
přispívá imunitnímu systému a tvorbě bílých krvinek.

ACAI
PŮSOBÍ PROTI STRESU
STIMULUJE IMUNITNÍ SYSTÉM
POMÁHÁ SRDCI
Proti Acai jsou borůvky druhá liga. Acai je totiž
obrovskou zásobárnou antioxidantů. Některé zdroje
tvrdí, že se Acai pere o první místo. Díky tomuto faktu
Acai podporuje imunitní systém, působí také na
hladinu cholesterolu, používá se při redukčních
dietách, stimuluje metabolismus.

GINKGO
ZLEPŠUJE KOGNITIVNÍ
FUNKCE
ZLEPŠUJE PROKRVENÍ
MOZKU I PERIFERIÍ
STIMULUJE MOZKOVOU
ČINNOST
Tento často až 40 metrů vysoký strom je v tradičním
léčitelství známý více jak 2000 let. Listy jistě ne
náhodou připomínají tvarem mozek. Ginkgo totiž
nejvíce působí právě na mozek a centrální nervovou
soustavu. Podporuje kognitivní funkce, působí na
paměť a soustředění.

MEDUŇKA
ZKLIDŇUJE ORGANISMUS
VHODNÁ PŘED SPANÍM
PŘÍJEMNÁ CHUŤ
Nevinně vypadající bylinka s květy vonícími po
citronu je jednou z nejdéle používaných v českém
léčitelství. Její stonek a listy obsahují silice spolu s
dalšími účinnými látkami. Díky nim Meduňka
podporuje odpočinek. Hodí se v případě, kdy je
potřeba uklidnit organismus a dosáhnout tak větší
duševní pohody a spánku.

NOPÁL
PŘISPÍVÁ METABOLISMU
PROSPÍVÁ FUNKCI STŘEV
PŮSOBÍ JAKO ANTIOXIDANT
Nopál, nebo také opuncie, je kaktusovitá rostlina
původem z oblastí severní až centrální Ameriky.
Vysoký obsah vitamínů a účinných látek působí na
metabolismus, cholesterol a glukózu v krvi. Často se
používá pro odbourání nepříjemných projevů
kocoviny a podobných stavů.

KRATOM
OBLÍBENÝ U DOMORODCŮ
DOBRÁ ROZPUSTNOST
ZELENÁ, ČERVENÁ, BÍLÁ
A ŽLUTÁ FORMA
Mohutný strom rostoucí především na území
Thajska, Indonésie a Malajsie. Jeho listy se po
staletí využívají v tamějším léčitelství. Obsah
alkaloidů typu mitraginin, zaručuje účinky působící
na vitalitu a relaxaci. Kratom je odmítaný
Evropskou Unií, proto se nedá prodávat jako
potravinový doplněk.

STÉVIE
SLADKÁ CHUŤ
VHODNÁ PŘI CUKROVCE
ALTERNATIVNÍ SLADIDLO
Stévie sladká už podle názvu prozrazuje své účinky.
Tato bylina se užívá jako alternativní sladidlo. Listy
totiž obsahují účinnou látku, která je až 300x sladší
než cukr. Sladká chuť bez přítomnosti sacharidů se
tak stala standardem při léčbě cukrovky. Používá se
na slazení nápojů, ale také pokrmů.

AŠVAGANDA
ZLEPŠUJE KOGNITIVNÍ
FUNKCE
POMÁHÁ PROTI ÚNAVĚ
PODPORUJE VITALITU
Ašvaganda je již po staletí součástí jednoho z
nejstarších lidových léčitelství, tak zvané ajurvédy.
Ašvaganda roste především na území Indie a v
okolních oblastech. V překladu znamená Ašvaganda
sílu koně. Bylina působí na mozek, kardiovaskulární
systém, ale i libido a koncentraci.

BOSWELLIA
PŮSOBÍ NA POHYBOVÝ APARÁT
POMÁHÁ PŘI ARTRÓZE A REVMA
PŮSOBÍ PROTIZÁNĚTLIVĚ

Někteří budou Boswellii znát spíše jako kadidlo.
Pryskyřice získaná ze stromu je bohatá na tak zvanou
kyselinu boswellovou. Ta se po staletí používá na
bolesti pohybového ústrojí včetně revma a artrózy.
Dlouhá staletí užívání a přesah do moderní medicíny
hovoří ve prospěch Boswellie.

ŽENŠEN
ODDALUJE ÚNAVU
PODPORUJE SOUSTŘEDĚNÍ
A PAMĚŤ
PODPORUJE LIBIDO
Jedna z nejznámějších bylinek rostoucích především
na území východní Asie je vyhledávaná pro své
komplexní účinky. Působí jako stimulant, zároveň
stimuluje tvorbu hormonů, což ocení jak ženy, tak
muži. Celkově působí na imunitní a reprodukční
systém. Považuje se za adaptogen.

CHAGA
PODPORUJE SRDEČNÍ SYSTÉM
PŮSOBÍ NA FUNKCI JATER
A LEDVIN
ZVYŠUJE IMUNITU
Medicínské houby si poslední dobou získávají
pozornost, avšak fytoterapie o nich ví celá tisíciletí.
Chaga je dřevokazná houba, která se živí především
na padlých kmenech. Působí na celé naše tělo,
včetně imunitního systému.

SHIITAKE
POMÁHÁ PŘI CHŘIPCE
A NACHLAZENÍ
PŮSOBÍ NA FUNKCI JATER
A MOZKU
STIMULUJE IMUNITU
Podobně jako Chaga, je i Shiitake dřevokaznou
houbou, která je v tradiční čínské medicíně používána
již tisíce let. Vykazuje působení na imunitní systém,
pomáhá při cukrovce. Jedná se o velmi oblíbený
výrobek. Často se kombinuje s Maitake, Chagou,
nebo Korálovcem.

KOTVIČNÍK
PODPORUJE TVORBU
TESTOSTERONU
PŮSOBÍ NA LIBIDO
VHODNÉ PRO MUŽE
Pokud hledáte rostlinu, která je ve světové tradiční
medicíně známá pro své účinky na sexualitu a libido,
je Kotvičník to pravé pro Vás. Možná ho znáte pod
latinským názvem Tribulus terrestris. Roste především ve
východní Evropě a v Asii. Dostupný je hned v několika
formách podle toho, co se od rostliny očekává.

KUSTOVNICE
PODPORUJE IMUNITNÍ SYSTÉM
HARMONIZUJE TĚLO
PŮSOBÍ NA NERVOVÝ SYSTÉM
Kustovnice čínská je středně vysoká bylina s jedlými
plody. Ty jsou na celé bylině nejdůležitější. Plody jsou
jedlé a velmi chutné. Obsahují spoustu vitamínů a
prospěšných látek. Kustovnice přispívá k funkci
imunitního systému, pomáhá psychickému i fyzickému
stavu. Používá se při dietách a hubnutí.

MAITAKE
PODPORUJE IMUNITNÍ
SYSTÉM
PŮSOBÍ NA KREVNÍ
TLAK A CUKR
PODPORUJE DETOXIKACI
Maitake je dřevokazná houba existující jako součást
čínské

lidové

medicíny

již

několik

tisíc

let.

Nejdůležitější částí houby je plodnice, která obsahuje
nejvíce

účinných

látek,

v

tomto

případě

polysacharidů. Ty skvěle účinkují a posilují především
imunitní systém. Působí také na detoxikaci organismu.

KOLOVNÍK
DODÁVÁ ENERGII
RYCHLÝ NÁSTUP ÚČINKŮ
PŮVODNÍ SLOŽKA
COCA-COLY
Velice zajímavý strom z oblastí jižní Afriky. Plody
Kolovníku obsahují velké množství kofeinu. Kolovník
spolu s kokou sloužil jako základ pro původní
recepturu Coca-Coly. Kolovník je totiž v latině Cola
nitida (proto Coca-Cola). Vysoký obsah kofeinu a
kardiostimulanty stimulují metabolismus a působí na
vitalitu.

DRMEK
STIMULUJE LIBIDO
VHODNÉ PRO ŽENY
SNADNÉ DÁVKOVÁNÍ
Tato bylina je čím dál tím více oblíbená. Původem z
asijských oblastí Středozemního moře se dostala do
celého světa. Drmek obsahuje silice, které působí na
libido a sexualitu. Oblíbený je jak u starších, tak i u
mladších lidí. Kapsle usnadňují dávkování.

HEŘMÁNEK
POSILUJE IMUNITNÍ
SYSTÉM
VHODNÝ PRO OPLACHY
A INHALACE
PŮSOBÍ PROTI RÝMĚ
A NACHLAZENÍ
Spolu se Ženšenem se jedná o jednu z nejznámějších
bylinek světa. Krásné, voňavé květy se skvěle hodí
na odvary. Příjemná chuť je doprovázena účinky,
které jsou v dnešní době čím dál tím více
vyhledávané. Heřmánek totiž zklidňuje tělo i duši.
Mimo to působí proti nachlazení a podporuje
trávení.

KORÁLOVEC
POSILUJE IMUNITNÍ SYSTÉM
POMÁHÁ PŘI PROBLÉMECH
S TRÁVICÍM SYSTÉMEM
SNADNÉ DÁVKOVÁNÍ
Jedná se o jedlou dřevokaznou houbu. Svým
vzhledem může připomínat Choroš. Zajímavostí je, že
se dorůstá obřích rozměrů a může vážit až 50 kg.
Podobně jako ostatní dřevokazné houby působí
především na imunitní systém díky účinným látkám,
polysacharidům.

LICHOŘEŘIŠNICE
PŮSOBÍ PROTIZÁNĚTLIVĚ
STIMULUJE IMUNITNÍ
SYSTÉM
SNADNÉ DÁVKOVÁNÍ
Bylina pocházející z oblastí Jižní Ameriky se během
19. století rychle rozšířila do celého světa. Testy
účinných látek jí přiřazují protizánětlivé působení
především při zánětech močového ústrojí, ale také
gynekologických potížích. Kapsle usnadňují užívání
a poskytují přesnou dávku.

RŮŽE Z JERICHA
VHODNÝ DÁREK

Nesmrtelná květina, jak se jí také někdy říká.
Jedná se o velmi zajímavý organismus, který bez

PŘÍJEMNĚ PROVONÍ
MÍSTNOST
NESMRTELNÁ

vody vydrží i desítky let. Postačí však trochu vody
či vlhkosti a růže se krásně rozvine ve velký květ
plný zeleně. Růže z Jericha je skvělý dárek, který
příjemně provoní celou místnost.

BALÍČKY
V naší nabídce naleznete i spoustu na klíč sestavených balíčků. Ty se mohou hodit jako
trefný dárek pro rodinu, přátele, ale i firemní partnery, zákazníky, nebo zaměstnance.
Balíčky mohou být po domluvě zkombinovány podle představ zákazníka, označeny jeho
logem, přáním, či podobnými předměty.

Ozvěte se. Rádi Vám poradíme.
+420 487 989 989
info@botanic.cz

