


Bohemian MEDBAR

Nabízíme Vám produkty, 
jejichž základem je výhradně 
náš vlastní, voňavý a lahodný 

med té nejvyšší kvality.

Medové produkty MEDBAR jsou dílem harmonie přírody s tradicí lidské 
zručnosti, kreativity a fantazie. Tvoří paletu jedinečných chutí podle 
našich vlastních originálních receptur. Medová včelí farma Eurona by Cerny 
v panenské přírodě CHKO Broumovsko se stala splněným snem, jedním 
velkým přáním, které se proměnilo ve skutečnost. Využíváme metod 
tradičního včelařství s úctou k člověku, i přírodě. Med získáváme pouze 
z našich vlastních zdrojů, a díky tomu stoprocentně garantujeme jeho původ. 
Naše včelky, o které se s láskou staráme, mají ty nejlepší podmínky pro život.

Výbornou kvalitu a garanci původu 
našeho medu potvrzuje exkluzivní 
certifi kace Český med.

Přijměte pozvání do našeho MEDBARU a vyzkoušejte 
pravou chuť nedotčené přírody v originálních voňavých va-
riacích, ve kterých se snoubí delikátní sladkost květového 
medu z našich úlů s paletou pestrobarevných kontrastů.

Na počátku byl sen.
Sen o něčem čistém a opravdovém...

Čistém a opravdovém jako je příroda sama...
A tak se zrodila medová včelí farma Eurona...

Zrození vzácné tradice

Exkluzivní limitovaná kolekce 2021

Nabídka platí do vyprodání zásob!

100 % NATURAL

CE
RT
IFIKOVÁNO
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Dary včelí farmy Eurona 

v CHKO Broumovsko!

Pohádková chuť přírody!
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LEVANDULOVÁ LÁSKA

Vydejte se s námi na romantickou cestu do dechberoucích provoněných zahrad 
Provence, které jsou plné překrásných květů něžné a podmanivé levandule. 

Objevte její moc i kouzlo a dopřejte si jedinečný požitek prozářený jiskřičkami 
jemného a šťavnatého citronu, který podtrhuje dokonalou chuť zlatavého medu 

z naší včelí farmy Eurona. Užijte si chvilku relaxace a oddejte se zklidňující síle 
čisté přírody. Vychutnejte si naši novinku jen tak na lžičce, anebo si z medu 

připravte originální medovou delikatesu…

Výrobek z pastovaného medu 
s levandulí a citronem,

240 g

Složení: Med pastovaný 98 %, citronový 
koncentrát 0,7 %, extrakt z levandule lékařské, 
květ levandule lékařské 0,5 %, přírodní levan-
dulové aroma.. 

Limitovaná kolekce medů ze včelí farmy Eurona

Přednosti a vlastnosti:
•  Medový produkt z naší včelí farmy Eurona 

v CHKO Broumovsko!

•  Základem je mimořádně kvalitní květový med 
s garantovaným původem od našeho včelstva.

•  Pastováním medu je docílená neměnná konzisten-
ce bez tuhnutí.

•  Při zpracovaní medu nedochází k žádným che-
mickým, konzervačním, ani tepelným úpravám.

•  100 % přírodní produkt bez přidaných 
chemických látek, sladidel a barviv.

•  Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.

•  Může obsahovat stopy skořápkových plodů.

•  Neobsahuje konzervační přísady a lepek, 
stejně jako ostatní výrobky tohoto druhu.

LEVANDULE LÉKAŘSKÁ 
•  Podporuje normální trávení, duševní pohodu 

a spánek
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nr. PB2016
Lavender Love 
240 g

269 Kč 

9,96 €

Letošní produkce našeho
vlastního medu byla

v porovnání s minulými
roky rekordní? 

Věděli jste, že...

240 g 9,96 €

Exkluzivní limitovaná kolekce 2021. Nabídka platí do vyprodání zásob!

100 % NATURAL

CE
RT

IFIKOVÁNO
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Meruňkové pohlazení

Lahodný pastovaný med s nádechem pozdního léta z naší provoněné zahrady
v úchvatné souhře se zlatavými meruňkami ze sluncem prohřátých sadů.

Nechte se svést něhou křehkých lyofi lizovaných plodů a lákavým
medovým půvabem lehkým jako vánek…

Medové mlsání plné sladce svěží nakyslé chuti potěší
všechny malé i velké gurmány!  

Výrobek z pastovaného medu s příchutí 
lyofilizovaných meruněk,

240 g

Složení: Med pastovaný 97,8 %, meruňky 
lyofi lizované 2,1 %, přírodní aroma.

Limitovaná kolekce medů ze včelí farmy Eurona

Přednosti a vlastnosti:
•  Medový produkt z naší včelí farmy Eurona 

v CHKO Broumovsko!

•  Základem je mimořádně kvalitní květový med 
s garantovaným původem od našeho včelstva.

•  Pastováním medu je docílená neměnná konzisten-
ce bez tuhnutí.

•  Při zpracovaní medu nedochází k žádným che-
mickým, konzervačním, ani tepelným úpravám.

•  100 % přírodní produkt bez přidaných 
chemických látek, sladidel a barviv.

•  Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.

•  Může obsahovat stopy skořápkových plodů.

•  Neobsahuje konzervační přísady a lepek, 
stejně jako ostatní výrobky tohoto druhu.
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nr. PB2015
Apricot Caress 
240 g

269 Kč 

9,96 €

Lyofi lizované neboli mrazem 
sušené ovoce si během zpracování 

zachová nejen svou chuť, barvu
a vitamíny, ale i nutriční

a výživové hodnoty? 

Věděli jste, že...

240 g 9,96 €

Exkluzivní limitovaná kolekce 2021. Nabídka platí do vyprodání zásob!

100 % NATURAL

CE
RT

IFIKOVÁNO
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Medulenka OŘÍŠKOVÁ

Luxusní kombinace oříškových másel, kakaa a špetky skořice s lahodným pastovaným 
medem z naší včelí farmy v CHKO Broumovsko dokonale zpříjemní společné chvíle. 
Podlehněte kouzlu bohaté oříško-čokoládové chuti s hustou krémovou  konzistencí 

a vychutnejte si jedinečné okamžiky provoněné pohádkovou vůní Vánoc. 

Výrobek z pastovaného medu 
s příchutí oříšků, kakaa a skořice,

240 g

Složení: Med pastovaný 61%, arašídová pasta 15%, 
kešu pasta 10%, mandlová pasta 10%, kakaový 
prášek 0,6%, skořice 0,1%, přírodní mandlové aroma.

Limitovaná kolekce medů z včelí farmy Eurona.

Přednosti a vlastnosti:
•  Medový produkt z naší včelí farmy Eurona 

v CHKO Broumovsko!

•  Základem je mimořádně kvalitní květový med 
s garantovaným původem od našeho včelstva.

•  Pastováním medu je docílená neměnná konzisten-
ce bez tuhnutí.

•  Při zpracovaní medu nedochází k žádným che-
mickým, konzervačním, ani tepelným úpravám.

•  100 % přírodní produkt bez přidaných 
chemických látek, sladidel a barviv.

•  Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.

•  Může obsahovat stopy skořápkových plodů.

•  Neobsahuje konzervační přísady a lepek, 
stejně jako ostatní výrobky tohoto druhu.
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MEDULENKA je zdravou 
alternativou oříškových 

a čokoládových pomazánek 
pro dospělé i děti?

Věděli jste, že...

Exkluzivní limitovaná kolekce 2021. Nabídka platí do vyprodání zásob!Exkluzivní limitovaná kolekce 2021. Nabídka platí do vyprodání zásob!

nr. PB2014
Nuts & Cocoa Honey
240 g

299 Kč 

11,07 €

100 % NATURAL

CE
RT

IFIKOVÁNO
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TIP!: Medulenka je vynikající třeba na palačinky, 
do ovesné kaše, horkého mléka nebo na křupavé 
pečivo. Skvěle poslouží i k doslazování dezertů. 
Zamilujte se na první ochutnání!

Atraktivní spojení pastovaného medu z CHKO Broumovsko s plnou čokoládovou chutí. 
Hravými podtóny šťavnatého pomeranče a sladkého karobu pak Medulenka získává 

skutečně božskou chuť, které neodolají děti ani dospělí.

MEDULENKA S POMERANČOVOU SILICÍ
Výrobek z pastovaného medu 
s příchutí kakaa a pomeranče, 

260 g

Složení: med květový 88%, kakao z nepraže-
ných bobů 5%, holandské kakao 5%, karob, 
přírodní pomerančové aroma 0,04%.

Limitovaná kolekce medů ze včelí farmy Eurona

Přednosti a vlastnosti:
•  Medový produkt z naší včelí farmy Eurona 

v CHKO Broumovsko!

•  Základem je mimořádně kvalitní květový med 
s garantovaným původem od našeho včelstva.

•  Pastováním medu je docílená neměnná konzisten-
ce bez tuhnutí.

•  Při zpracovaní medu nedochází k žádným che-
mickým, konzervačním, ani tepelným úpravám.

•  100 % přírodní produkt bez přidaných 
chemických látek, sladidel a barviv.

•  Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.

•  Může obsahovat stopy skořápkových plodů.

•  Neobsahuje konzervační přísady a lepek, 
stejně jako ostatní výrobky tohoto druhu.
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nr. PB2002
Cocoa & Orange Honey
260 g

269 Kč 

9,96 € 

aby včely nasbíraly 
půl kg medu, musí uletět  

více než 57 000 kilometrů? Za svou 
medonosnou pouť navštíví zhruba 

okolo dvou milionů květin. 
Z takových čísel se pěkně 

protáčí oči!

Věděli jste, že...

Exkluzivní limitovaná kolekce 2021. Nabídka platí do vyprodání zásob!

100 % NATURAL

CE
RT

IFIKOVÁNO

11



 Kakaová vášeň

Opojné kouzlo pastovaného medu z CHKO Broumovsko okořeněné smysl nou chut pravých 

kakaových bobů doplňuje nezaměnitelná vůně rumu. Nechte Vaše chuťové buňky 

okusit božskou ambrozii a vychutnejte si výjimečné spojení hřejivých chutí 

i v těch nejmrazivějších dnech.

Limitovaná kolekce medů ze včelí farmy Eurona

Med není vhodný pro dětí a těhotné a kojící ženy!

Výrobek z pastovaného medu 
s kakaovými boby,

240 g

Složení: med květový 64%, kakaové boby 30%, 
tuzemák 6% (líh, aroma, culr, barvivo: karamel)
Alkohol 2,3% obj.

Přednosti a vlastnosti:
•  Medový produkt z naší včelí farmy Eurona 

v CHKO Broumovsko!

•  Základem je mimořádně kvalitní květový med 
s garantovaným původem od našeho včelstva.

•  Pastováním medu je docílená neměnná konzisten-
ce bez tuhnutí.

•  Při zpracovaní medu nedochází k žádným che-
mickým, konzervačním, ani tepelným úpravám.

•  100 % přírodní produkt bez přidaných 
chemických látek, sladidel a barviv.

•  Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.

•  Může obsahovat stopy skořápkových plodů.

•  Neobsahuje konzervační přísady a lepek, 
stejně jako ostatní výrobky tohoto druhu.
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nr. PB2009 
Cocoa Passion
240 g

269 Kč 

9,96 € 

v historii sloužily kakaové boby
jako cenné platidlo? Za sto

čerstvých plodů kakaovníku jste
si mohli koupit chutnou pečínku

nebo je směnit za statného otroka.  

Věděli jste, že...

Exkluzivní limitovaná kolekce 2021. Nabídka platí do vyprodání zásob!

100 % NATURAL

CE
RT

IFIKOVÁNO

100 % NATURAL

CE
RT

IFIKOVÁNO
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malinové líbánky

Pravý pastovaný med z CHKO Broumovsko s lahodnou příchutí lyofi lizovaných malin, 
které dodávají medu příjemnou šťavnatost. Jedinečná kombinace sladkosti 

a svěžesti zaručuje požitek smyslů, na který jen tak nezapomenete.

Výrobek z pastovaného medu  
s příchutí malin,

260 g

Složení: med květový 96,5 %, lyofi lizované 
maliny 2,5 %, přírodní aroma. 

Limitovaná kolekce medů ze včelí farmy Eurona

Přednosti a vlastnosti:
•  Medový produkt z naší včelí farmy Eurona 

v CHKO Broumovsko!

•  Základem je mimořádně kvalitní květový med 
s garantovaným původem od našeho včelstva.

•  Pastováním medu je docílená neměnná konzisten-
ce bez tuhnutí.

•  Při zpracovaní medu nedochází k žádným che-
mickým, konzervačním, ani tepelným úpravám.

•  100 % přírodní produkt bez přidaných 
chemických látek, sladidel a barviv.

•  Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.

•  Může obsahovat stopy skořápkových plodů.

•  Neobsahuje konzervační přísady a lepek, 
stejně jako ostatní výrobky tohoto druhu.

TIP!: Malinové líbánky jsou skvělé k dochucení 
sladkých pokrmů, jogurtu, můžete je použít také 
jako přísadu do pečení. Výborné jsou ale i jen tak 
na lžíci…
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nr. PB2001
Raspberry Honeymoon
260 g

269 Kč 

9,96 €

čistě přírodní med 
se řadí mezi nejbezpečnější 

potraviny, protože díky 
jeho unikátnímu složení 
v něm nedokáží přežít 

škodlivé mikroorganismy?

Věděli jste, že...

260 g 9,96 €

Exkluzivní limitovaná kolekce 2021. Nabídka platí do vyprodání zásob!

100 % NATURAL

CE
RT

IFIKOVÁNO
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Klenoty lesa

Lahodný pastový med z CHKO BroumovskoVás okouzlí kombinací lesních borůvek, 
která je obohacená o příjemnou šťavnatost brusinek. Exotickou příchuť pak přináší 

tajuplné plody acai , jejichž energická síla Vás povzbudí v každém dni.

Výrobek z pastovaného medu 
s borůvkami, brusinkami a acai,

240 g

Složení: med květový 89,5%, borůvky lyofi lizova-
né 4%, brusinka sušená (Vaccinum vitisideae) 4%, 
acai prášek (Euterpe brazilská) 2,5%.

Limitovaná kolekce medů ze včelí farmy Eurona

Přednosti a vlastnosti:
•  Medový produkt z naší včelí farmy Eurona 

v CHKO Broumovsko!

•  Základem je mimořádně kvalitní květový med 
s garantovaným původem od našeho včelstva.

•  Pastováním medu je docílená neměnná konzisten-
ce bez tuhnutí.

•  Při zpracovaní medu nedochází k žádným che-
mickým, konzervačním, ani tepelným úpravám.

•  100 % přírodní produkt bez přidaných 
chemických látek, sladidel a barviv.

•  Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.

•  Může obsahovat stopy skořápkových plodů.

•  Neobsahuje konzervační přísady a lepek, 
stejně jako ostatní výrobky tohoto druhu.

BORŮVKY LIOFILIZOVANÉ
•  Výborný antioxidant. 

•  Napomáhají k normální činnosti kapilárních 
cév a žil.

BRUSINKY
•  Normální funkce močové soustavy.
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nr. PB2010
Forest Jewels
240 g

269 Kč 

9,96 € 

acai obsahuje velké množství
substancí vyznačující se

protizánětlivými vlastnostmi, díky
nimž může pomoci v boji s alergiemi? 

Tyto složky dokáží v případě
vystavení alergenům zabránit
typickým alergickým reakcím.

Věděli jste, že...

240 g 9,96 € 

Exkluzivní limitovaná kolekce 2021. Nabídka platí do vyprodání zásob!

100 % NATURAL

CE
RT

IFIKOVÁNO

17



Lahodný pastovaný med z CHKO Broumovsko ochucený ovocným mámením jahod, borůvek 
a malin. Exkluzivní kombinace oblíbených lesních plodů obohacená semínky slunečnice 

je bohatým zdrojem vitaminů, minerálů a nejčistší energie z přírody pro malé i velké.

Složení: med květový 93 %, jahody lyofi lizo-
vané 2 %, semínka slunečnice 1,5 %, borůvky 
lyofi lizované 1,5 %, maliny lyofi lizované 1 %, 
sušený malinový prášek 1 %.

SVATOJÁNSKÁ NOC
Výrobak z oastovaného medu 
s lesním ovocem a slunečnicí,

240 g

Limitovaná pohádková kolekce medů ze včelí farmy Eurona.

Přednosti a vlastnosti:
•  Medový produkt z naší včelí farmy Eurona 

v CHKO Broumovsko!

•  Základem je mimořádně kvalitní květový med 
s garantovaným původem od našeho včelstva.

•  Pastováním medu je docílená neměnná konzisten-
ce bez tuhnutí.

•  Při zpracovaní medu nedochází k žádným che-
mickým, konzervačním, ani tepelným úpravám.

•  100 % přírodní produkt bez přidaných 
chemických látek, sladidel a barviv.

•  Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.

•  Může obsahovat stopy skořápkových plodů.

•  Neobsahuje konzervační přísady a lepek, 
stejně jako ostatní výrobky tohoto druhu.

BORŮVKY LYOFILIZOVANÉ
•  Normální stav žaludeční sliznice a sliznice 

tenkého střeva.

• Výborný antioxidant.

SLUNEČNICOVÁ SEMÍNKA
•  Podporují imunitu.
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nr. PB2013
MIDSUMMER NIGHT
FOREST BERRIES & SUNFLOWER
240 g

269 Kč 

9,96 € 

V tajemném tichu letní noci , kdy pohádková duše lesa ožívá,
tu nenadále do tmy tmoucí líbezná melodie zaznívá.
V dáli se rozsvěcí zářivá světélka, tisíce maličkých lucerniček,
broučkové, světlušky, roztáhli křidélka, vzlétají a honem na palouček.

Jedni se v borůvčí slétají, modravé borůvky češou,
druzí jim na pomoc spěchají, voňavé jahůdky nesou.
Malí se okolo míhají, přináší slaďoučké maliny,
ti velcí med z květů přidají od včelek z Broumovské kotliny.
Copak to nese v pacinkách poslední Brouček malinký?
Slunečnicová semínka od bystré sýkorky modřinky.

S odbitím půlnoci kouzlo se narodí, z nejčistších pokladů přírody.
Medová dobrůtka jazýčkům lahodí, dodá sil i dobré pohody.
Plodiny s láskou sklízené nabydou vzácné moci ,
měsíčním svitem políbené za Svatojánské noci!

Exkluzivní limitovaná kolekce 2021. Nabídka platí do vyprodání zásob!

100 % NATURAL

CE
RT

IFIKOVÁNO
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Kdesi v kráse napříč hranicí času
existuje místo kouzlem oplývající ...

Palouk, řeka a les vřesem voní,
tráva a květy i mez rosou zvoní.

Hlas praotců v korunách stromů už zní,
o pokladech skal, co v lesech se skví.

Tam v Javoru, kde Příroda vládne,
u staré lípy v noci i za dne 

dávná čarovná moc jitro vítá,
pod křídly víl je nám lidem skrytá.

Jen jednou v roce za úplňku,
když černá půlnoc odbije,

tajemství víl tak cenné a mocné
probouzí dávná magie.

Ve třpytu měsíce, v tanci a reji víl
i prastará lípa ožije ...

Pojďte s námi nahlédnout do pohádkového světa kouzelných bytostí, 
do nepoksvrněného kraje Javoru v Teplických skalách  …

…. kde klid a mír střeží jak němý svědek stará lípa
…. kde se sny stávají skutečností

…. kde smíte kouzlo pradávných receptur z darů Přírody ochutnat
…. a prožít …

BOHEMIAN MEDBAR  
Honey & Herbal Elixir 

Collection 2021

Vítejte v magickém světě blahodárných lektvarů, 
které jsou oslavou návratu k přírodní medicíně, tradičnímu

herbářství, včelařství i ke kouzelné moci pohádek! 
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Aurora pro Vás připravila blahodárný lektvar z květového medu 
z oblasti CHKO Broumovsko s mateřídouškou, slézem a šalvějí…

Složení: med květový 95%, sléz květ 3,2%, 
šalvěj nať 0,7%, mateřídouška 0,7%.

Víla Aurora
 z Lučního království

Medový elixír s mateřídouškou, slézem a šalvějí,
240 g

Limitovaná pohádková vílí kolekce nápojů s bylinkami
 a s medem ze včelí farmy Eurona.

O VÍLE AUROŘE
•  Zrozena ze spadlé hvězdy jasné noční oblohy.
•  Jejím živlem je Země.
•  Vítá nový den.
•  Vládne silou hřejivou, utišující, ochrannou

a léčivou. 

Přednosti a vlastnosti:
•  Medový produkt z naší včelí farmy Eurona 

v CHKO Broumovsko!

•  Základem je mimořádně kvalitní květový med 
s garantovaným původem od našeho včelstva.

•  Pastováním medu je docílená neměnná konzisten-
ce bez tuhnutí.

•  Při zpracovaní medu nedochází k žádným che-
mickým, konzervačním, ani tepelným úpravám.

•  100 % přírodní produkt bez přidaných 
chemických látek, sladidel a barviv.

•  Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.

•  Může obsahovat stopy skořápkových plodů.

•  Neobsahuje konzervační přísady a lepek, 
stejně jako ostatní výrobky tohoto druhu.

Návod k přípravě:
1 – 2 čajové lžičky výrobku vložte do šálku, zalijte horkou vodou 
o teplotě 80°C a po 10 min. louhování sceďte. Popíjejte 2x 
denně. 

MATEŘÍDOUŠKA ÚZKOLISTÁ
•  Napomáhá k normální funkci močové soustavy

a dýchacího systému.

SLÉZ LESNÍ
•  Podporuje normální činnost hltanu 

a dýchacích cest.

ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ
•  Podporuje přirozenou obranyschopnost 

imunitního systému.

• Pomáhá zajistit normální stav kostí a kloubů.

•  Zajišťuje premenstruační komfort či menopauzální komfort.

• Zajišťuje normální funkce dýchacího systému.
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nr. PB2006
AURORA - THYME & MALLOW & SAGE
240 g

Přišla na Zem z nebe, kde byla hvězdou jasnou,

až z oblohy spadla a teď je vílou krásnou.

Každý květ se před ní se vší úctou skloní,

když vítá nový den, vždy luční zvonky zvoní.

Aurora je jméno, jež zdobí její duši ,

louku s láskou střeží, řádně, jak se sluší.

Kouzlo mocných bylin, které do lektvaru dává,

těší v šálku voňavém, s nímž hned se lépe vstává… 

Pijte pravidelně naše originální
medové elixíry inspirované tradičním 

herbářským uměním na posílení 
imunity, v době chřipek

a nachlazení. Navraťte se
společně s námi ke kořenům

a objevte sílu přírody!

Doporučujem
e!

240 g

Exkluzivní limitovaná kolekce 2021. Nabídka platí do vyprodání zásob!

269 Kč 

9,96 € 

100 % NATURAL

CE
RT

IFIKOVÁNO
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Zariana pro Vás připravila blahodárný lektvar z květového medu 
z oblasti CHKO Broumovsko s bezovým květem a bezinkami.

Složení: med květový 90%, bezový plod 6%, 
bezový květ 4%.

Víla Zariana
od Černého jezírka

Medový elixír s bezovým květem a bezinkami,
240 g

Limitovaná pohádková vílí kolekce nápojů s bylinkami
 a s medem ze včelí farmy Eurona.

O VÍLE ZARIANĚ
•  Zrozena z květu svatojánského leknínu.
•  Jejím živlem je voda.
•  Stará se o Černé jezírko v teplických skalách 

a tančí na jeho hladině v noci.
•  Vládne silou rovnováhy, regenerující a léčivou. 

Přednosti a vlastnosti:
•  Medový produkt z naší včelí farmy Eurona 

v CHKO Broumovsko!

•  Základem je mimořádně kvalitní květový med 
s garantovaným původem od našeho včelstva.

•  Pastováním medu je docílená neměnná konzisten-
ce bez tuhnutí.

•  Při zpracovaní medu nedochází k žádným che-
mickým, konzervačním, ani tepelným úpravám.

•  100 % přírodní produkt bez přidaných 
chemických látek, sladidel a barviv.

•  Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.

•  Může obsahovat stopy skořápkových plodů.

•  Neobsahuje konzervační přísady a lepek, 
stejně jako ostatní výrobky tohoto druhu.

Návod k přípravě:
1 – 2 čajové lžičky výrobku vložte do šálku, zalijte 
horkou vodou o teplotě 80°C a po 10 min. louhování 
sceďte. Popíjejte 2x denně. 

BEZ ČERNÝ 
•  Zajišťuje normální funkce dýchacího systému. 

•  Pomáhá k pročištění těla.
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nr. PB2005
ZARIANA - ELDERFLOWERS & ELDERBERRIES
240 g

269 Kč 

9,96 € 

Př i svatojá nské  noci z kvě tu lekní nu, 

zrodil se svě t tajů  a krá s vš ech odstí nů . 

Jezí rko, v ně mž  voda č erná  jak tma zdá  se, 

zve dá l do ř í š e vln, jež  pě jí  ó du spá se.

Zde krá lovnou je Zariana, temná  ví la noci , 

pod vodu vš ak nestahuje, i když  to má  v moci. 

Ladně  tanč í  po hladině , jak hvě zdy se tř pytí , 

zná  vě č nou sí lu bylin a lé č ivé ho kví tí . 

Pijte pravidelně naše originální
medové elixíry inspirované tradičním 

herbářským uměním na posílení 
imunity, v době chřipek

a nachlazení. Navraťte se
společně s námi ke kořenům

a objevte sílu přírody!

Doporučujem
e!

Exkluzivní limitovaná kolekce 2021. Nabídka platí do vyprodání zásob!

100 % NATURAL

CE
RT

IFIKOVÁNO
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Aranela pro Vás připravila blahodárný lektvar z květového medu 
z oblasti CHKO Broumovsko s ibiškem a schizandrou…

Složení: med květový 87,5%, schizandra 
plod 9%, ibišek květ 3,5%.

Víla Aranela
z Diamantových skal

Medový elixír s ibiškem a schizandrou,
240 g

O VÍLE ARANELE
•  Zrozena z bleskové jiskry.
•  Jejím živlem je vzduch.
•  Tvoří letní bouřku.
•  Vládne silou energizující, posilující, léčivou.

Limitovaná pohádková vílí kolekce nápojů s bylinkami
 a s medem ze včelí farmy Eurona.

Přednosti a vlastnosti:
•  Medový produkt z naší včelí farmy Eurona 

v CHKO Broumovsko!

•  Základem je mimořádně kvalitní květový med 
s garantovaným původem od našeho včelstva.

•  Pastováním medu je docílená neměnná konzisten-
ce bez tuhnutí.

•  Při zpracovaní medu nedochází k žádným che-
mickým, konzervačním, ani tepelným úpravám.

•  100 % přírodní produkt bez přidaných 
chemických látek, sladidel a barviv.

•  Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.

•  Může obsahovat stopy skořápkových plodů.

•  Neobsahuje konzervační přísady a lepek, 
stejně jako ostatní výrobky tohoto druhu.

Návod k přípravě:
1 – 2 čajové lžičky výrobku vložte do šálku, zalijte 
horkou vodou o teplotě 80°C a po 10 min. louhování 
sceďte. Popíjejte 2x denně. 

IBIŠEK SÚDÁNSKÝ
•  Zajišťuje normální funkci střevního traktu a 

napomáhá vylučování vody z organismu. 

•  Osvěžuje tělo.
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nr. PB2008
ARANELA - RED ROSELLE & SCHISANDRA
240 g

269 Kč 

9,96 € 

Z bleskové jiskry zrozená tvoří letní bouřku,

po vší té práci znavená dopřeje si doušku.

Medového nápoje s barevnými květy,

čarovně tím propojí oba naše světy.

I tajemnou zem pohádek a démantových skal,

v níž slavík písní večerní ku sběru bylin zval.

Jen Aranela ví, jak se jiskra v těle vzývá,

objevte i Vy, co v lektvaru se skrývá.

Pijte pravidelně naše originální
medové elixíry inspirované tradičním 

herbářským uměním na posílení 
imunity, v době chřipek

a nachlazení. Navraťte se
společně s námi ke kořenům

a objevte sílu přírody!

Doporučujem
e!

240 g 9,96 € 

Exkluzivní limitovaná kolekce 2021. Nabídka platí do vyprodání zásob!

100 % NATURAL

CE
RT

IFIKOVÁNO
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Layela pro Vás připravila vitalizující lektvar z květového medu 
z oblasti CHKO Broumovsko s heřmánkem, rakytníkem a citronem.

Složení: med květový 78%, květ heřmánku 8,6%,
rakytníková šťáva, plod rakytníku 8,6%, citronová 
silice 4,3%.

Víla Layela
z Anenského údolí

Medový elixír s heřmánkem, rakytníkem a citronem,
240 g

Limitovaná pohádková vílí kolekce nápojů s bylinkami
 a s medem ze včelí farmy Eurona.

O VÍLE LAYELE
•  Zrozena z paprsku Slunce. 
•  Jejím živlem je oheň.
•  Směřuje životodárné paprsky ze Slunce na louky

a paseky na Teplicku.
•  Vládne silou vitalizující, očišťující a léčivou. 

Přednosti a vlastnosti:
•  Medový produkt z naší včelí farmy Eurona 

v CHKO Broumovsko!

•  Základem je mimořádně kvalitní květový med 
s garantovaným původem od našeho včelstva.

•  Pastováním medu je docílená neměnná konzisten-
ce bez tuhnutí.

•  Při zpracovaní medu nedochází k žádným che-
mickým, konzervačním, ani tepelným úpravám.

•  100 % přírodní produkt bez přidaných 
chemických látek, sladidel a barviv.

•  Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.

•  Může obsahovat stopy skořápkových plodů.

•  Neobsahuje konzervační přísady a lepek, 
stejně jako ostatní výrobky tohoto druhu.

Návod k přípravě:
1 – 2 čajové lžičky výrobku vložte do šálku, zalijte 
horkou vodou o teplotě 80°C a po 10 min. louhování 
sceďte. Popíjejte 2x denně. 

HEŘMÁNEK LÉKAŘSKÝ
•  Vyvolává pozitivní náladu pro relaxaci 

a klidný spánek. 

• Normální funkce dýchacího systému.

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ
•  Podporuje přirozenou obranyschopnost 

imunitního systému. Podporuje zdravý spánek.

CITRONOVÁ SILICE
• Zajišťuje normální funkci dýchacího systému.
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269 Kč 

9,96 € 

Žije v krásném údolí, co nazývá se Anenské,

je ochránkyní světla a přírody panenské.

Krásná zlatá víla, jež Layela se jmenuje,

denně střeží Slunce a na Zemi jej směřuje.

Svým dotekem a slovem léčí, o zdraví duše pečuje,

neb vládne mocí živlu ohně a život světlu vdechuje. 

Je hřejivá a plná síly, když v lučním kvítí tancuje,

a umí zbavit mysl smutku, s paprsky Slunce čaruje.

Pijte pravidelně naše originální
medové elixíry inspirované tradičním 

herbářským uměním na posílení 
imunity, v době chřipek

a nachlazení. Navraťte se
společně s námi ke kořenům

a objevte sílu přírody!

Doporučujem
e!

nr. PB2011
LAYELA - CAMOMILE & BUCKTHORN & LEMON
240 g 9,96 € 240 g

Exkluzivní limitovaná kolekce 2021. Nabídka platí do vyprodání zásob!

100 % NATURAL

CE
RT

IFIKOVÁNO
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Methuya pro Vás připravila blahodárný lektvar z květového medu 
z oblasti CHKO Broumovsko s květy lípy a měsíčku lékařského…

Složení: med květový 95,7%, měsíček květ 2,5%, 
lípa květ 1,8%.

Víla Methuya
z pramene řeky Metuje

Medový elixír s lípou a měsíčkem,
240 g

Limitovaná pohádková vílí kolekce nápojů s bylinkami
 a s medem ze včelí farmy Eurona.

O VÍLE METHUYE
•  Zrozena z pramene řeky Metuje.
•  Jejím živlem je voda.
•  Pečuje o řeku Metuji.
•  Vládne silou uklidňující, harmonizující, léčivou.

Přednosti a vlastnosti:
•  Medový produkt z naší včelí farmy Eurona 

v CHKO Broumovsko!

•  Základem je mimořádně kvalitní květový med 
s garantovaným původem od našeho včelstva.

•  Pastováním medu je docílená neměnná konzisten-
ce bez tuhnutí.

•  Při zpracovaní medu nedochází k žádným che-
mickým, konzervačním, ani tepelným úpravám.

•  100 % přírodní produkt bez přidaných 
chemických látek, sladidel a barviv.

•  Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.

•  Může obsahovat stopy skořápkových plodů.

•  Neobsahuje konzervační přísady a lepek, 
stejně jako ostatní výrobky tohoto druhu.

Návod k přípravě:
1 – 2 čajové lžičky výrobku vložte do šálku, zalijte 
horkou vodou o teplotě 80°C a po 10 min. louhování 
sceďte. Popíjejte 2x denně. 

LÍPA SRDČITÁ
• Zajišťuje normální funkci dýchacího systému.

MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ
•  Příznivě působí na normální funkci jater, 

střev a trávení.
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nr. PB2007
METHUYA - LINDEN FLOWERS MARIGOLD
240 g

269 Kč 

9,96 € 

Čistý pramen Metuje jí tenkrát duši dal, 

když v dávných časech pohádek se její příběh psal.

Vládkyní je vznešenou, svůj průzračný proud hájí,

 sklízí dary Země té vždy za úplňku v Máji.

S úctou jméno Methuya tak po zrodu svém nese,

je ochránkyní života, víl a dobra v lese. 

Pak lektvarem, jímž vykouzlen je úsměv v kapce jediné, 

pln mocné síly člověk ten zas v harmonii spočine.

Pijte pravidelně naše originální
medové elixíry inspirované tradičním 

herbářským uměním na posílení 
imunity, v době chřipek

a nachlazení. Navraťte se
společně s námi ke kořenům

a objevte sílu přírody!

Doporučujem
e!

240 g 9,96 € 

Exkluzivní limitovaná kolekce 2021. Nabídka platí do vyprodání zásob!

100 % NATURAL

CE
RT

IFIKOVÁNO
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100%

Platnost od  13. 10. 2021.


