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NARAVOSLOVNO-IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO »Sapientia«                 
Predsednica društva: Vesna Forštnerič Lesjak, mag.farm. 
HVALETINCI 2 
2255 VITOMARCI 
www.nid-sapientia.com 
GSM: 040/811-675 
 
 

SEZNAM zeliščnih in žitnih izdelkov »Sapientia«   
 

Zeliščni izdelki »Sapientia« 
 

Registrirani kot ŽIVILA in PREHRANSKA DOPOLNILA 
 
1. ENOKOMPONENTNI ČAJI  

pakiramo jih sproti po predhodnem naročilu: večje pakiranje (20-40g odvisno od 
teže zeli) / 5,00 eur 

 

- navadna melisa  
- poprova meta 
- maroška meta  
- škrlatni ameriški slamnik 
- rman  
- kopriva (list) 
- črna detelja 
- mlečna zel ovsa oz. ovseni drobir 
- ognjič 
- zlata rozga 
- majaron 
- ozkolistni trpotec  
- pelin  
- pehtran 
- malinovi listi  
- šetraj  
- dobra misel 
- žajbelj  
- navadni sporiš  
- navadni plešec 
- ptičja dresen  
- lipa  
- črni bezeg  
- kamilica  
- njivska preslica  
- vrtni timijan  
- materina dušica  
- regrat (list ali korenina) 
- list breze  
- drobnocvetni vrbovec  
- sivka  
- cvetoča zel ajde  
- ožepek 
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- črna meta 
- brestovolistni oslad 
- list gozdne jagode 
- peteršilj 
- orehovi listi 
- smetlika 
Za ostalo povprašajte. Letna ponudba čajev se dopolnjuje in rahlo spreminja. 

 
2. Kombinirane ČAJNE MEŠANICE  

vnaprej pripravljene, večje pakiranje 35-40 g  / 7,00 eur 
 

- BIO Čajna mešanica »BODOČA MAMICA«  
- BIO Ženska čajna mešanica »RDEČA TETA«  
- BIO Čajna mešanica »LAHKO NOČ« 
- BIO Čajna mešanica »VALUNGA«  
- »MEHURČKOVA« BIO Čajna mešanica  
- BIO Čajna mešanica »GLAVCA« 
- BIO Čaj za ČIŠČENJE TELESA 
- BIO Čajna mešanica za MOŠKE  
- BIO Čaj za »LAŽJE GIBANJE« 
- BIO Čajna mešanica »JETRNIK« 
- BIO Čajna mešanica »ČREVESNIK« 
- Čajna mešanica za zdravo SRCE in OŽILJE 
- BIO Čajna mešanica »NAPIHNJENČEK«  
- BIO Čajna mešanica za DIHALA 
- BIO Čajna mešanica »KIHEC« 
- »ŽELODČKOVA« BIO čajna mešanica  
- »ŽILAVA« BIO čajna mešanica 
- BIO Čajna mešanica za INHALACIJO  
- BIO Čajna mešanica »CUKRČEK«  
- Okusna čajna mešanica »ZA LEPŠI DAN« 

 
3. SIRUPI ZA DIHALA in razne VRSTE KAŠLJA  

na trsnem sladkorju iz ekološke pridelave 100 ml / 8,00 eur 
 

- timijanov sirup 
- trpotčev sirup 
- sirup ameriškega slamnika 
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4. ENOKOMPONENTNI IZVLE ČKI  
na vinskem kisu iz ekološke pridelave ALI 40% žganju iz ekološke pridelave 
50 ml / 8,00 eur,  100 ml / 13,00 eur 

 

- črna kumina 
- zel življenja (JIAOGULAN) 
- navadni gozdni koren (angelika) 
- šetraj 
- peteršilj 
- cvetoča zel ajde 
- česen 
- hmelj 
- golostebelni sladki koren 
- beli slez (list ali korenina) 
- škrlatni ameriški slamnik 
- vrtni timijan 
- ozkolistni trpotec 
- materina dušica 
- kamilica 
- črna detelja 
- mlečna zel ovsa 
- melisa 
- poprova meta 
- ognjič 
- vrbova skorja 
- pegasti badelj 
- brestovolistni oslad 
- regrat (list in korenina) 
- glog (list, cvet in plod) 
- janež 
- rman 
- repik 
- dvoletni svetlin 
- zlata rozga 
- kopriva (list ali korenina) 
- rožmarin 
- drobnocvetni vrbovec 
- tavžentroža 
- ingver 
- artičoka 
- koruzni laski 
- plahtica 
- potrošnik (cikorija) 
- sivka 
- laneno seme 
- nageljnove žbice 
- črni bezeg 
- sporiš 
- navadni plešec 
- ptičja dresen 

      -     dobra misel  
- majaron 
- vrtni origano 
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- srčna moč 
- citronka 
- baldrijan 
- bela omela 
- pasijonka 
- kordabenedikta 
- smrdljička (krvomočnica) 
- črna meta 
- netresk 
- konopljika 
- ožepek 
- divja ščetica  
- seme sabljastega triplata (grško seno) 
- regelj  
- vrednik 
- japonski dresnik 
- rumeni dren 
- divja vijolica&divja mačeha 
- črni trn 
- soja 

Za ostalo povprašajte. Letna ponudba izvlečkov se dopolnjuje in rahlo spreminja. 
 

* Specialne trikomponentne izvlečke ponujamo po 15,00 eur (100 ml). 

* Specialne kombinirane izvlečke ponujamo po 20,00 eur (100 ml). 
 
5. ENOKOMPONENTNI IZVLE ČKI na rastlinskem glicerolu: primerni za otroke, 

diabetike, jetrne bolnike (brez sladkorjev, konzervansov, umetnih arom in alkohola) 
50 ml / 10,00 eur 

 

- ameriški slamnik 
- zel in korenina koprive 
- pegasti badelj  
- cvetoča zel ajde 
- korenina belega sleza 

 
6. RAZPRŠILO ZA GRLO na alkoholni bazi 

50 ml / 10,00 eur 
 

- Timijan & Žajbelj   
- Beli slez & Ozkolistni trpotec   

 
7. Oljni izvle ček pegastega badlja za uživanje 

100 ml / 10,00 eur 
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Registrirani kot KOZMETI ČNI PROIZVODI 
 
1. Razna enokomponentna ali kombinirana ZELIŠČNA OLJA: 

 

Šentjanževo olje:  100 ml 7,00 eur 
Zeliščno olje ANTISEPT  100 ml 14,00 eur 
Zeliščno olje za BOLJŠO PREKRVAVITEV    100 ml 14,00 eur 
Olje za LASE in LASIŠČE:  100 ml 14,00 eur 
Kombinirano zeliščno olje (za masažo SKLEPOV, HRBTENICE, VEZI in MIŠIC):  
200 ml 18,00 eur 
Kombinirano zeliščno olje DERM:  
100 ml 14,00 eur 
200 ml 20,00 eur 

 
2. ZELIŠČNA MAZILA, izdelana na čebeljem vosku iz ekološke pridelave 

50 ml / 8 eur 
 

- Ognjičevo mazilo 
- Gabezovo mazilo 
- Mazilo slezenovca 
- Mazilo vrtnice 
- Mazilo rumene lakote 
- Mazilo kamilice 
- Kombinirano mazilo DERM 

 
3. DRUGA ZELIŠČNA MAZILA 
 

 Mazilo za DIHALA  (za nanos na prsni koš in sinuse, primerno za otroke):  50 ml 14,00 eur   
 Kombinirana KOSTANJEVA KREMA  (proti krčnim žilam in hemoroidom): 210 ml 16,00 eur 
 Mazilo za sklepe, vezi in mišice (arnika, gabez, šentjanževka in eterična olja):   210 ml 16,00 eur 
 Balzam za ustnice: 20 g  4,00 eur 
 Mazilo za obočesno tkivo: 20 g  5,00 eur  
 
4. NARAVNI DEZODORANT 

120 ml  12,00 eur 
    
5. Milo za LASE in LASIŠČE (krepi, obnavlja, vitalizira, regulira, deluje prot i prhljaju) 

 120 g   7,00 eur  
 

6. ZELIŠČNI TONIKI 
100 ml  18,00 eur 

 

 Zeliščni tonik za NOHTE  
 Zeliščni tonik za kožo ANTISEPT 
 Dvofazni tonik za KOŽO  
 Zeliščni tonik za kožo EXTERNA  
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Žitni izdelki »Sapientia« 
 
PIRINA KAŠA:    1 kg  3,80 eur 
PIRINA POLNOZRNATA MOKA:   1 kg     3,50 eur 
 
OVSENA KAŠA:    1 kg   4,50 eur 
OVSENA MOKA:    0,8 kg 3,60 eur 
 
JEČMENOVA MOKA 1 kg  3,00 eur 
 
AJDOVA KAŠA 1 kg  5,00 eur 
AJDOVA MOKA  1 kg   5,00 eur 
 
RŽENA MOKA 1 kg  2,50 eur 
 
PŠENIČNA POLNOZRNATA MOKA  1 kg  2,50 eur 
 
 
 
 
 
Certificirana ekološka pridelava in predelava več kot 80 zdravilnih rastlin in žitaric na 
Ekološki kmetiji Forštneri č, Hvaletinci 2, Vitomarci v Slovenskih Goricah. 

Ročno izdelani in 100% naravni izdelki pod strokovnim vodstvom Vesne Forštnerič 
Lesjak, mag.farm. z dodatno specializacijo iz antropozofsko-goetheanističnega 
naravoslovja v Švici, Nemčiji in Avstriji. 

Izdelki ne vsebujejo umetnih arom, barvil, parfumov, emulgatorjev in konzervansov, so brez 
GSO in niso testirani na živalih. 

100% lokalna pridelava, surovine slovenskega porekla.  

Spodbujamo razvoj slovenskega gospodarstva. 

Bogati izobraževalni programi in registrirani zeliščni izdelki. 

 

Naravoslovno-izobraževalno društvo »Sapientia«: www.nid-sapientia.com 

Kontakt: 040/811-675, vesna.forstneric@gmail.com 

 


