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Jelenleg több mint 60 viszonteladó partnerünk értékesíti termékeinket.  
Megkértünk közülük néhányat, mondják el tapasztalataikat gyógynövény-
kapszuláinkról:

„másfél éve értékesítem a Javallat gyógynövénykapszulákat, mostanra már nyá-
ron is havonta átlagosan 200 dobozzal adok el belőlük vásárlóimnak.”
 Balku Mariann, Natura bolt, Monor

„nagyon szimpatikus volt az induláshoz az  állvány és a ingyenes kezdőkészlet, 
majd a folyamatos pozitív visszajelzések a vásárlóktól megerősítettek minket 
abban, hogy ezek valóban kiemelkedően jó termékek. praktikusak a sokoldalú 
felhasználás miatt, ráadásul nagyon széles a választék. minden információt meg-
kaptunk az indulásnál és folyamatosan azóta is. szeretjük, hogy a kapcsolattar-
tás ennyire közvetlen és jól működő. gondolkodtam valami negatívumon is, de 
olyat nem tudok mondani a Javallat termékekről.”
 Katona Sándor, Reformkor biobolt, Budapest

„nagyon jók az árak, a vásárlók visszajárnak. erősebb a hatása a teánál és ösz-
szesítve kiderül, hogy olcsóbb is, mivel gyorsabban hat. pozitív tapasztalatokról 
számolnak be, akik vásárolják. Jómagam is használom a Javallat gyógynövényeit 
és csakis pozitív hatásokat tudok említeni. nagyon jó és biztonságot ad, hogy a 
forgalmazóktól minden kérdésemre azonnal választ kapok. a szállítás is gyors, 
másnapra mindig megérkezik a megrendelt áru.”
 Mátyás Gyöngyi, Gyöngy biobolt, Dunakeszi

„nálunk az üzletben a vevők nagyon szeretik a Javallat termékeket, mert amúgy 
is nagyon sokan járnak gyógynövényekért az üzletbe. Jók a visszajelzéseik, so-
kaknak bevált, amit szedtek. szerencsére az ára is kedvező, ami sok vevőnél nem 
utolsó szempont. a cég nagyon korrekt, 1-2 napon belül mindig megkapom a 
rendelt termékeket.” 
 Szabó Dorottya, Rigó Bácsi bioboltja, Budapest

„nálunk nagyon népszerűek a Javallat termékek. Boltvezetőként nagyon sokat 
tanulok az termékek mellé járó Herbárium című könyvből is.”
 Lendvai Tibor, Zsálya természetpatika, Kazincbarcika

viszonteladóink véleménye
termékeinkről
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„szeretjük, hogy egy folyamatosan fejlődő magyar termék, mely a fogyasztók 
igényeit helyezi előtérbe. nagyon jó, hogy van papír alapú tájékoztatás, ami a 
kimondottan az egészségügyi problémák szerint van csoportosítva és magán a 
csomagoláson is jól lehet látni, hogy melyik gyógynövény mire használható. na-
gyon jó a háttértámogatás, minden segítséget megkapunk a forgalmazáshoz.”
 Tamás Tímea, Apoteka gyógynövény szaküzlet, aherb.hu, Budapest

„a legjobb természetes hatóanyagú gyógynövénykapszula. óriási pozitívuma, 
hogy magyarországon készül és a 100% hatóanyag tartalommal rendelkezik. 
nincsenek mellékhatásai, nem tartalmaz kemikáliát és óriási a választék. maxi-
málisan elégedett vagyok a forgalmazó céggel és azzal, hogy nagyon gyorsan 
megkapom a termékeket.”
 Szeles Mária, Egészség sarok Biobolt, Budapest, Csepel

„masszőrként fontosnak tartom, hogy inkább a természetes megoldások felé 
forduljanak az emberek, amelyek nem tartalmaznak mindenféle kémiai vegyüle-
teket és így elkerülhetők a gyógyszerek okozta mellékhatások. a Javallat termé-
keiből nincs olyan probléma, amire ne tudnék ajánlani valamit a vendégeimnek. 
sokan visszajárnak vásárolni. nagyon praktikus a tájékoztató füzet, amiben köny-
nyű áttekinteni, hogy milyen problémára milyen gyógynövényt érdemes szedni.”
 Kornyik Botond, Midas Masszázs, Cegléd

„vásárlóink nagyon szeretik a JavaLLat kapszulákat, még nem kerestek olyan 
gyógynövényt, amit ne tudtunk volna adni.”
 Csikós Gáborné, Natura gyógynövénybolt, Gyöngyös

További információ a viszonteladóinkról:  
javallat.hu/termekeinket-ertekesito-uzletek
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1. Apróbojtorján (párlófű) – herba
2. Aranyvessző – herba
3. Articsóka – levél
4. Barátcserje – termés
5. Bíbor kasvirág (echinacea) – h.
6. Borsmenta – levél 
7. Bodorrózsa – levél
8. Csalán – gyökér
9. Csalán – levél
10. Csipkebogyó – terméshús
11. Dió – levél
12. Fahéjfa – kéreg
13. Fehér árvacsalán – herba
14. Fehér akác – virág
15. Fehér babhéj
16. Fehér fagyöngy – herba
17. Fehér üröm – herba
18. Fekete bodza – virág
19. Fekete ribizli – levél
20. Fűzfa – kéreg
21. Galagonya – virágos hajtásvég
22. Ginkgo – levél
23. Görögszéna – mag
24. Gyömbér – gyöktörzs
25. Hibiszkusz – virág
26. Igazi édesgyökér
27. Izlandi zuzmó
28. Kis ezerjófű herba
29. Kisvirágú füzike herba
30. Komló – toboz
31. Körömvirág
32. Kurkuma – gyökér
33. Lándzsás útifű – levél

34. Lósóska – mag
35. Macskakarom – kéreg
36. Madárkeserűfű – herba
37. Mezei cickafark – herba
38. Mezei katáng  – herba
39. Mezei zsurló – herba
40. Neem – levél
41. Nyírfa – levél
42. Olajfa – levél
43. Orbáncfű – herba
44. Ördögcsáklya – gyökér
45. Orvosi citromfű – levél
46. Orvosi kamilla – virágzat
47. Orvosi kecskeruta – herba
48. Orvosi levendula – virág
49. Orvosi medveszőlő – levél
50. Orvosi rozmaring – levél
51. Orvosi somkóró – herba
52. Orvosi tüdőfű – levél
53. Orvosi vasfű – herba
54. Orvosi zsálya – levél
55. Orvosi zilíz – gyökér
56. Pásztortáska – herba
57. Pitypang – herba és gyökér
58. Réti legyezőfű – herba
59. Réti palástfű – herba
60. Szúrós csodabogyó – gyöktörzs
61. Szúrós gyöngyajak – herba
62. Tejoltó galaj – herba
63. Vadkakukkfű – herba
64. Vadszeder – levél
65. Valeriána – gyökér
66. Zöld tea – levél

forgalmazott gyógynövények

Jelenleg a következő gyógynövényekből készítünk kapszulákat: 
(a termékkínálat folyamatosan nő, a fejlesztéseink során figyelembe vesszük 
viszonteladóink igényeit is.)

További információ termékeinkről: javallat.hu/termekek
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ÁltalÁnos termékjellemzők

1. valamennyi termékünk sonicfine® szuperfinom gyógynövényport tartal-
maz, annak minden előnyével (részletek a 7-8. oldalon).

2. a dobozok elején minden esetben ikonokkal ábrázoljuk azokat az 
egészségügyi hatásokat, amelyek elérését támogatja az adott gyógy-
növény, ezzel is megkönnyítve a fogyasztóknak a gyógynövények közötti 
választást.

3. a doboz hátsó oldalán részletesen ismertetjük az egészségügyi hatásokat, 
illetve az általános és az adott gyógynövényre vonatkozó figyelmeztetése-
ket és lehetséges ellenjavallatokat.

4. a doboz címkéjén feltüntetjük az összetevőket és a felhasználási módozato-
kat, az ajánlott tárolást és az egyéb kötelezően megjelenítendő elemeket.

bodza
virág

fekete 300 mgÖsszetevők:  kapszulánként 300 mg fekete bodza 

virág (Sambuci flos) Sonic Fine® szuperfinom instant 

gyógynövénypor, kapszulahéj: zselatin.

Adagolás: napi 2x2-4 kapszula   bő folyadékkal 

lenyelve vagy  a kapszulák tartalmát 2 dl forró 

vízbe helyezve, majd felkeverés után teaként 

fogyasztva.
Gyártja és forgalmazza: Indikáció Kft. 

2200 Monor, Németh Á. u. 5. WWW.JAVALLAT.HU

A feketebodza-virág fogyasztása nem helyettesíti a 

változatos, kiegyensúlyozott étrendet és az egészsé-

ges életmódot. Fokozhatja a vércukorszint-csökkentő 

gyógyszerek hatását! Gyermekek elől elzárva tartandó!

A fekete bodza virága:

1. Támogatja az izzadás kiváltását  

megemelkedett testhőmérséklet esetén.*

2. Hozzájárul a fogyókúra sikeréhez és 

az egészséges testsúly megtartásához.

3. Lassítja a szénhidrátok felszívódását, ezzel 

támogatja a normál vércukorszint fenntartását.

4. Hozzájárul a szervezet természetes 

védekezőképességének fokozásához.

5. Támogatja a száj és a torok nyálkahártyájának 

egészségét.*

FoGyásHideGrázás

A csillaggal (*) jelölt kedvező egészségügyi hatás 

eléréséhez válassza a   fogyasztási módot!

javallat
tm

VércUkor

1 2 3
60 db

GyóGynövénykApszulA

 
Nettó tömeg: 24 g

Minőségét megőrzi: 2023. június

Tápanyagok/hatóanyagok: 
100 g-ban 3 kapszulában

Energia 341 kcal/ 
1432 KJ

4,1 kcal/ 
17 KJ

Fehérje 32 g 390 mg

Szénhidrátok 45 g 540 mg

Zsírok 2 g 27 mg

Fekete bodza v. 75 g 900 mg
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mi van a javallat kapszulákban?

1. kiváló minőségű gyógynövény

kizárólag olyan nemzetközileg is jegyzett kereskedőktől vásárolunk gyógynövé-
nyeket, akik átlátható gyűjtői, termelői hálózattal rendelkeznek, és olyan termé-
keket forgalmaznak, amelyek útja a gyűjtésig vagy a termelésig visszavezethető 
és jól dokumentált. Üzemünkben HaCCp minőségbiztosítási rendszert üzemel-
tetünk.

a gyógynövény-alapanyagok minőségét minden esetben ellenőrizzük. a kisebb 
mennyiségben forgalmazott gyógynövényeknél is sok vizsgálatot végzünk 
vagy végeztetünk el, hogy biztosítsuk állandó és megbízható minőségü-
ket, ezek a következők:

•	 gyógyszerkönyvi mikrobiológiai vizsgálat.
•	 makroszkópos vizsgálat.
•	 organoleptikus vizsgálat.
•	 mikroszkópos vizsgálat.
•	 saját és egyéb idegen anyagok mennyiségének meghatározása.
•	 szárítási vesztes meghatározása.

A nagyobb mennyiségben forgalmazott gyógynövények esetében az 
elérhető szabványok és a Magyar Gyógyszerkönyv részletesebb előírásai 
szerint minősíttetjük termékeinket, amelyek az előzőeken túl a következő 
vizsgálatokat is tartalmazzák:

•	 Hamu- és homoktartalom ellenőrzése.
•	 vékonyréteg-kromatográfiai vizsgálat.
•	 növényvédőszer-maradványok vizsgálata.
•	 nehézfém-szennyeződés vizsgálata.
•	 tartalmi meghatározás.

További információ a minőség-ellenőrzésről: javallat.hu/minoseg
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2. EgyEdi gyártástEchnológiával fEldolgozva

A JAVALLAT™ gyógynövénykapszulákban lévő SonicFine® szuperfinom 
port ultraszonikus eljárással állítjuk elő. a gyártás során a gyógynövényből 
port készítünk, amelyet ultraszonikus eljárással durva (100 mikron feletti), illetve 
szuperfinom (100 mikron alatti) részekre osztunk.

a 100 mikron feletti részeket tovább finomítjuk egészen addig, amíg az ható-
anyagban gazdag növényi szöveteket tartalmaz.

a gyártási eljárás során a hatóanyagban szegény növényi szöveteket szintén 
ultraszonikus eljárással távolítjuk el, ennek részaránya gyógynövénytől függő-
en 10-30%.

a szuperfinom por gyártása alatt folyamatosan hűtjük a gyógynövényt. intenzív 
mechanikai igénybevétel, ezáltal erős hőhatás legfeljebb 5 másodpercen keresz-
tül éri őket, így a berendezésből kikerülő finom por hőmérséklete soha nem ha-
ladja meg az 40 Celsius-fokot.

A kíméletes eljárás biztosítja, hogy a gyógynövények hatóanyagait eredeti 
formájukban őrizzük meg. 

a gyártási eljárás során felszakítjuk a növények sejtfalait, amelyek sok esetben 
szűrőként gátolják a bennük lévő hatóanyagok kiáramlását:

Ép növényi sejtek,
bennük a hatóanyagot

tartalmazó sejtszervecskék

Rostokból felépülő sejtfal, 
amely szűrőként gátolja

a hatóanyagok kiáramlását
a sejtből

A teljes értékű (mechanikai)
kivonás hatására a sejtfalak 
felszakadnak, a hatóanyagok 
könnyen felvehetővé válnak

Ép növényi sejtek, 
bennük a hatóanyagot 

tartalmazó sejt- 
szervecskék

Cellulózrostokból 
felépülő sejtfal, amely 

szűrőként gátolja  
a hatóanyagok 

kiáramlását

A szuperfinom gyógynövény-
porban a sejtfalak

felszakadnak, a ható- 
anyagok könnyen
elérhetővé válnak
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a sonicfine® szuperfinom 
gyógynövényporról

A SonicFine® szuperfinom por kizárólag <1 és 99 mikron közötti méretű (pú-
derfinomságú) szemcséket tartalmaz  egyedülálló gyártástechnológiánk biz-
tosítja, hogy a sonicfine® szuperfinom gyógynövényporokban a növényi sejtfalak 
átszakadjanak, és ne akadályozzák a hatóanyagok kiáramlását. a sejtfal ugyanis 
egy erős, poliszacharidokból (cellulózból, pektinből stb.) álló természetes szűrő, 
amelyen a nagyobb hatóanyag-molekulák nem tudnak áthatolni. ennek köszön-
hetően a SonicFine® gyógynövényporok számos előnyös tulajdonságokkal 
rendelkeznek mind a durva porokkal, mind a gyógynövénykivonatokkal 
(teákkal, tinktúrákkal, kapszulázott vagy tablettázott szilárd kivonatokkal) 
szemben:

•	 NAGyOBB BIOLóGIAI HOZZáFéRHeTőSéG éS AKTIVITáS. a kioldha-
tó szilárd anyagok mennyisége akár kétszerese, antimikrobiális hatása akár 
nyolcszorosa is lehet a durva porokénak. a gyógynövényekben lévő ható-
anyagok közel 100 százaléka hasznosul, szemben a kivonatok 60-70  száza-
lékával.

•	 JOBB OLDHATóSáG. a vízben oldható anyagok mennyisége a kétszere-
sére növekszik.

•	 MAGASABB FLAVONOID- éS POLIFeNOL-TARTALOM. akár 80 száza-
lékkal magasabb flavonoid- és polifenol-tartalom, már a finom (100-500 
mikron közötti) porokhoz képest is.

•	 eRőSeBB ANTIOxIDáNS HATáS. akár háromszor erősebb antioxidáns 
hatás a durva porokhoz képest.

•	 TÖBB VíZOLDHATó ROST. kettő-négyszer nagyobb mennyiségben hoz-
záférhető vízoldható rost.

•	 100% HATóANyAG-TARTALOM. a kivonatokkal szemben a gyógynövé-
nyek valamennyi értékes hatóanyagát tartalmazzák, legyenek azok akár víz-
ben, akár zsíros közegben oldódóak.

•	 SOKOLDALú FeLHASZNáLáS. Jó oldódó és diszpergáló képessége miatt 
instant gyógynövénytea készíthető belőlük, de bármely vizes vagy zsíros 
folyadékban is elkeverhetők (joghurt, méz, növényi olajok stb.)

További információ a SonicFine® szuperfinom porokról: javallat.hu/sonicfine

SonicFine

SonicFine

®

®
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clean label – 
gyógynövény, semmi más!

•	 termékeink nagyszerűsége az egyszerűségükben rejlik. minden termékünk 
csupán két összetevő tartalmaz: szuperfinom gyógynövényport (sonicfine® 
gyártástechnológiával) és azt a kapszulát, amiben ezt elhelyezzük. terméke-
ink így jogosan érdemlik ki a „Clean label” minősítést.

•	 Termékeink tehát nem tartalmaznak tartósítószert, adalékanyagokat, 
színezékeket, aromákat, a gyártáshoz nem használunk technológiai 
segédanyagokat stb.

•	 termékeink allergénmentesek. Üzemünkben a gyógynövényeken kívül 
mást nem dolgozunk fel (pl. olyan allergizáló növényeket, mint a földimo-
gyoró, a diófélék, a szója, a zeller, a mustár, a szezámmag, a glutén tartalmú 
gabonák). Mivel a gyógynövények jelentős része fészkes virágzatú növények csa-
ládjába tartozik, ezért ezek nagyon ritkán előforduló allergizáló hatásával lehet 
csak számolni.

adalékanyag-
mentes

szója-
mentes

laktóz-
mentes

tartósítószer- 
mentes

glutén-
mentes

valamennyi termékünk:

  clean
label
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marketing - és értékesítéstámogatás

1. Versenyképes árak. olyan átadási árakat kínálunk, amelyekkel viszontel-
adóink is versenyképes árakat biztosíthatnak. viszonteladói árainkat min-
den partnerünknek azonos feltétek mellett kínáljuk. a viszonteladói áraink 
a szerződéskötés után a javallat.hu webáruházba történő viszonteladói 
regisztráció után válnak elérhetővé. 

2. Rugalmas megrendelés. viszonteladóink rendeléseiket a javallat.hu we-
báruházon keresztül, e-mailben és telefonon is leadhatják.

3. Ingyenes és gyors szállítás. Legalább 20 termék egyidejű megrendelése 
esetén a szállítás ingyenes. a déli 12 óráig leadott rendeléseket már másnap 
délelőtt futárszolgálat szállítja az üzletbe.

4. Hosszú minőségmegőrzési határidő. valamennyi termékünket legalább 
egyéves minőségmegőrzési határidővel szállítjuk le.

5. 36 termék az induláshoz! Új partnereink 36 különböző JavaLLattm gyógy-
növénykapszulát választhatnak kínálatunkból, amelyet térítésmentesen 
biztosítunk számukra.

6. Bizományos értékesítés. Ha partnerünk nem teljesen biztos abban, hogy 
valamely termékünket értékesíteni tudja, úgy lehetőséget biztosítunk ezen 
termékek bizományos értékesítésére. a bizományos értékesítésre átadott 
termékekkel viszonteladóinknak 90 nap után kell elszámolniuk és kifizetni-
ük az időközben értékesített termékeket. egyszerre akár 72 termék is lehet 
bizományos értékesítésben! 

7. További 10% kedvezmény. viszonteladóink évente egy alkalommal a 
viszonteladói árakhoz képest 10%-os kedvezménnyel vásárolhatnak, ameny-
nyiben ezt a kedvezményt vásárlóiknak is továbbadják.

8. Ingyenes praktikus kínálóállvány. Részletek a 12. oldalon.

9. Segítjük a vásárlókat a gyógynövények közötti választásban. ehhez 
korlátlan mennyiségben biztosítjuk „Útmutató az eredményes gyógynö-
vény-választáshoz” című kiadványunkat. Részletek a 14. oldalon.

10. Ingyenes gyógynövénykönyv. Így viszonteladóink is szakszerű segítséget 
nyújthatnak vásárlóiknak a gyógynövények közötti eligazodáshoz. Részletek 
a 15. oldalon.
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11. Plakát. a JavaLLat termékek legfőbb előnyeit bemutató plakátunkat a/3-s 
(297x420 mm),  a/2-es (420x594 mm) vagy a/1-es (594x840 mm) méretben 
bocsátjuk viszonteladóink rendelkezésére.

12. Szereplés viszonteladóink között. a folyamatosan népszerűsített hon-
lapunkon (javallat.hu) bemutatjuk partnereink elérhetőségeit is (online és 
offline), így az internetről is hozzájuk irányítjuk azokat a vásárlókat, akik 
személyesen szeretnék megvásárolni termékeinket.

javallat
tm

GyóGynövénykapszulák

Több minT 70 GyóGynövény

közel 50 eGészséGÜGyi CélRa

ja

vallat

m
inőséGű  GyóGy növényb

ől

GyóGyszeR-

könyvi

ja

vallat

m
inőséGű  Gy óGy növény

b ő
l  ellenőrzött

ja

vallat

m
inőséGű  Gy óGy növény

b ő
l

bevizsGálT,
kiváló

ÚTMUTATÓ

AZ EREDMÉNYES 

GYÓGYNÖVÉNY-

VÁLASZTÁSHOZ TÖBB

MINT

60
GYÓGY-

NÖVÉNY!

JAVALLAT
GYÓGYNÖVÉNYKAPSZULÁK

TM

kéRd inGyenes

TájékozTaTónkaT!

A kapszulákban lévő SonicFine®

gyógynövénypor előnyei:

100% hatóanyag-tartalom 

Nagyobb biológiai 
hozzáférhetőség és aktivitás 

Jobb oldhatóság: gyorsabb felszívódás

Erősebb antioxidáns hatás

Magasabb flavonoid-  
és polifenoltartalom

Több vízoldható rost

adalékaNyag-
MENTEsTarTósíTószEr- 

MENTEs
gluTéN-
MENTEs

A/3-as, A/2-es vagy A/1-es méretű plakát
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1. általános jEllEmzők:
1. a kínálóállványt azért terveztük meg és azért ajánljuk használatát, hogy a 

vásárlók könnyen eligazodhassanak a gyógynövények között.

2. kínálóállványainkon összesen 36 különböző gyógynövény kaphat helyet. 
Jól működő együttműködés esetén az állványt nagyobb méretben is elké-
szítjük, amelyen már 48 gyógynövény kaphat helyet.

3. a kínáló-állványok öntöltő rendszerűek, amint az eladó vagy a vásárló 
kivesz belőle egy dobozt, felülről azonnal a helyére kerül egy új termék. 

4. Mindhárom méretváltozat esetén egymás felett három doboz helyez-
hető el, így összesen 108 doboz tárolására alkalmas. az alsó doboz meg-
emelésével könnyen ellenőrizhető, hogy egy oszlopban az adott pillanatban 
mennyi doboz van. 

5. az állványok pulton, polcon és falon is elhelyezhetők, önkiszolgáló rend-
szerben is jól működtethetők.

6. a kínálóállványok felső része lehetőséget biztosít tájékoztató kiadványunk 
elhelyezésére, így a vásárló önállóan is ki tudja választani azt a gyógy-
növényt, amely leginkább segíti egészségügyi céljának elérését.

7. A kínálóállvány kétféle méretben is választható a rendelkezésre álló hely 
függvényében.

8. az állványt ötféle színben készítjük, hogy legjobban illeszkedjen az üzlet 
berendezéséhez.

személyre szabott kínálóállványok
a fitoterápia iránt elkötelezett partnereinknek a sikeres értékesítéshez térítés-
mentesen biztosítunk kínálóállványt, amelyet egyedileg gyártatunk és amely 
jelenleg ötféle színben és kétféle méretben elérhető.

KíNáLóáLLVáNy HáROMSZINTeS NéGySZINTeS

szélesség 65 cm 50 cm

magasság 52 cm 65 cm

mélység 28 cm 30 cm

2. választható mérEtEk:

12



3. választható színEk:

    fehér                         natúr                  középbarna               mahagóni              sötétbarna

A kínálóállványon 
külön helyet alakí-
tottunk ki a gyógy-
növények közötti 
választást segítő 
kiadványunknak.

Kínálóállványainkon összesen 36  
különböző gyógynövény kaphat helyet 

A kínáló-állványok öntöltő rendszerűek, 
amint az eladó vagy a vásárló kivesz  
belőle egy dobozt, felülről azonnal a 
helyére kerül egy új termék. 

Az állványon a dobozok enyhén felfelé 
néznek, hogy asztalra helyezve is  
könnyen átlátható legyen a kínálat.
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„Útmutató az eredményes
gyógynövény-választáshoz”
című kiadvÁnyunk

Korlátlan mennyiségben biztosítjuk viszonteladó partnereinknek!

•	 Kiadványunk a vásárlók 
gyógynövények közötti 
eligazodását segíti, emellett 
kosárértékének növelésére 
is szolgál.

•	 •	a kiadványban a gyógynö-
vényeket az általuk elérhető 
egészségügyi cél szerint 
csoportosítottuk.

•	 •	Jelenleg közel 50 különböző 
egészségügyi cél szerint vá-
lasztható belőle gyógynövény.

•	 •	a gyógynövényeket több csoportba soroltuk tudományosan igazolt 
hatóanyagaik/hatásmódjuk szerint.

•	 •	mivel a gyógynövények fokozzák egymás hatását, az eltérő ható-
anyag-tartalmú vagy hatásmódú gyógynövények pedig kiegészítik egymás 
hatását, így egyszerre két-három doboz gyógynövény vásárlására 
ösztönözzük a vevőket.

•	 •	a kiadvány ezek mellett röviden ismerteti a JAVALLAT termékek 
előnyeit is.

ÚTMUTATÓ
AZ EREDMÉNYES 

GYÓGYNÖVÉNY-

VÁLASZTÁSHOZ

JAVALLAT
TELJES ÉRTÉKŰ 

GYÓGYNÖVÉNYKAPSZULÁK

TM

Gyógynövényeinket itt találod:

TÖBB

MINT

60
GYÓGY- 

NÖVÉNY!

E
M
É
SZ
T
Ő
R
E
N
D
SZ
E
R

Emésztés
támogatása
 

Főképp keserűanyagokat 

tartalmaznak, amelyek 

fokozzák az emésztőned-

vek termelését:

•	Articsóka levél

•	Fehér üröm herba

•	Kis ezerjófű herba

•	Ördögcsáklya gyökér

•	Izlandi zuzmó

•	Mezei cickafark herba

Főképp illóolajokat tar-

talmazó gyógynövények, 

amelyek nyugtatják a bél 

simaizmait:

•	Borsmenta levél

•	Orvosi levendula virág

•	Orvosi rozmaring levél

•	Vadkakukkfű herba

•	Édeskömény termés

Főképp összetett 

hatású cseranya-

gokat tartalmazó 

gyógynövények:

•	Dió levél
•	Orvosi zsálya levél

•	Orvosi vasfű herba

•	Erdei málna levél

Komplex hatással rendelkező 

gyógynövények:

•	Kurkuma gyökér

•	Fahéjfa kéreg

•	Pitypang gyökér és herba

•	Igazi édesgyökér

Bélgázképződés

mérséklése

Magas cseranyagtartalom, bélgázokat termelő  

baktériumok fejlődését gátló hatás: • Lósóska mag

Étvágy  
fokozása

Magas keserűanyag-tartalom, emésztőnedvek kiválasztását fokozó hatás:

•	Fehér	üröm	h
erba;	•	Kis	ezer

jófű	herba;	•	Ö
rdögcsáklya	gy

ökér;	•	Izlandi	
zuzmó;	•	Artics

óka	levél

Gyomor
egészsége

Gyomornyálkahártyát védő 

hatóanyagokban gazdagok:

•	Igazi édesgyökér

•	Körömvirág

Bevonó hatású nyálkát és antioxidáns 

flavonoidokat tartalmaznak:

•	Orvosi kamilla virágzat

•	Fehér akác virág

Komplex hatással  

rendelkeznek:

•	Görögszéna mag

•	Fahéjfa kéreg

Máj- és epe- 

működés
támogatása

Májvédő hatású hatóanyagokat 

tartalmaznak:

•	Párlófű (apróbojtorján) herba

•	Tejoltó	galaj	h
erba;	•	Körömv

irág

Epeelválasztást segítő 

keserűanyagokban gazdagok:

•	Fehér üröm herba; 

•	Pitypang gyökér és herba

Komplex hatással rendelkeznek:

•	Articsóka	levé
l;	•	Kurkuma	

gyökér;	•	Meze
i	zsurló	herba

•	Orvosi rozmaring levél

Székletsűrítés
Magas cseranyagtartalom, a belek szekrécióját csökkentő hatás:

•	Lósóska	mag;
	•	Párlófű	herb

a;	•	Réti	palást
fű	herba

Teltségérzet

mérséklése

Komplex hatás (magas illóolaj-tartalom, epeelválasztást fokozó, 

simaizom-lazító és antibakteriális hatás):

•	Borsmenta	le
vél;	•	Édesköm

ény	termés

2
 PERC A L AT

T

G
YÓ

GYNÖVÉNYTE
A

ID
E

G
R

E
N

D
SZ

E
R

Pihentető alvás
  

Idegrendszerre ható 

illóolaj-komponensek:

•	Valeriána gyökér

•	Orvosi levendula virág

•	Orvosi kamilla virágzat

•	Orvosi citromfű levél

Szív- és érrendszert 

nyugtató hatás:

•	Galagonya virágos hajtásvég

•	Orvosi somkóró herba

Komplex hatás:

•	Orbáncfű herba

•	Kis ezerjófű herba

•	Komló toboz

Pozitív gondolkodás,  

jó közérzet

Több hatóanyag által kiváltott komplex hatás:

•	Orbáncfű	her
ba;	•	Orvosi	lev

endula	virág;	•
	Szúrós	gyöngy

ajak	herba

Nyugodt szellemi

állapot támogatása

Idegrendszerre ható 

illóolaj-komponensek:

•	Valeriána gyökér

•	Orvosi levendula virág

•	Orvosi citromfű levél

Szív- érrendszer nyugtatásán 

keresztül hatnak:

•	Galagonya virágos hajtásvég

•	Szúrós	gyöng
yajak	herba

 Komplex hatás:

•	Komló toboz

•	Orbáncfű herba

Időskori agyi egészség
Több hatóanyag által kiváltott komplex hatás:

•	Ginkgo	levél;	
•	Orvosi	zsálya

	levél;	•	Orvosi	
citromfű	levél;

•	Orvosi	rozma
ring	levél;	•	Ku

rkuma	gyökér

Szellemi teljesítmény- 

és memóriajavítás

Több hatóanyag által kiváltott komplex hatás:

•	Orvosi	zsálya	
levél;	•	Orvosi	c

itromfű	levél;	

•	Orvosi	rozma
ring	levél;	•	Gin

kgo	levél

Hallás támogatása
Periferiális vérkeringést fokozó

hatású anyagokat tartalmaz:

•	Ginkgo levél

Látás egészsége

Periferiális vérkeringést fokozó

hatású anyagokat tartalmaz:

•	Ginkgo levél
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„herbárium – a gyógynövények
hagyománya és tudománya”
című könyvünk bemutatÁsa
Könyvünk nyomtatott változatát térítésmentesen biztosítjuk viszont-
eladóinknak, üzletenként egy példányban. 

1. a könyv tUdományos háttEréről

könyvünk második részében található 
gyógynövény-leírások elkészítéséhez 
saját kutatásainkon túl felhasználtuk 
az európai gyógyszerügynökség nö-
vényi gyógyszerkészítmények Bizott-
sága (ema/HmpC) által jóváhagyott 
gyógynövény monográfiákat, illetve a 
therapeutic research Center natural 
medicines adatbázisát, amely az egész-
ségügyi világszervezet (WHo) szerint is 
„a világ legnagyobb, legrészletesebb 
gyógynövényekkel foglalkozó infor-
mációforrása”. ezeket a gyógyászati 
tapasztalatokat és kutatási eredménye-
ket ezután összevetettük az európai 
élelmiszer-biztonsági Hatóság (efsa) 
által jóváhagyott, gyógynövényekre 
hivatalosan is vonatkoztatható egészségügyi állításokkal, így valamennyi gyógy-
növény esetén kizárólag megalapozott információkat teszünk közzé.
 Kutatásaink eredményeképpen mi is és az olvasó is biztosak lehet ab-
ban, hogy csak olyan gyógynövényeket és hozzájuk kapcsolódó javalla-
tokat mutatunk be könyvünkben, amelyek ténylegesen hozzájárulnak az 
egészség megőrzéséhez.
 A könyvet mindig érdemes kéznél tartani, mivel eddigi tapasztalataink 
szerint a vásárlók részéről sokszor felmerülnek olyan kérdések, amelyekre köny-
vünk adhat részletes választ.

15

További információ a könyvről: javallat.hu/ 
herbarium-a-gyogynovenyek-hagyomanya-es-tudomanya-letoltheto-valtozat



2. a könyv tartalmából

Az előző oldalon bemutatott Herbárium című könyvünk számos, a gyógy-
növényekkel kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésre ad választ.

A NÖVÉNYI HATÓANYAGOKRÓL
•	 milyen fontosabb gyógynövény-hatóanyagok léteznek?
•	 mire és hogyan hatnak?
•	 Hányféle hatóanyag van egy gyógynövényben?
•	 mikor érdemes gyógyszert és mikor gyógynövényt választanunk?
•	 Hogyan állapítható meg egy gyógynövény hatásossága?
•	 mikor érdemes standardizált gyógynövény-kivonatokat alkalmaznunk?

A GYÓGYNÖVÉNYEK TÖRTÉNETÉRŐL
•	 milyen gyógynövényeket használt a neander-völgyi ember?
•	 Hogyan hat ma is életünkre a középkor gyógynövénykultúrája?
•	 milyen gyógynövényről írtak az első magyar füveskönyvben?
•	 ma is használhatjuk ezt a tudást?
•	 Hányféle gyógynövényt használnak a világban?
•	 mennyit ér és mire jó a népgyógyászati tapasztalat?
•	 miről árulkodnak növényneveink?

A GYÓGYNÖVÉNYKÉSZÍTMÉNYEKRŐL
•	 melyik készítménynek milyen előnyei és hátrányai vannak?
•	 szabad fémedényben teát főzni?
•	 rakhatunk cukrot a teánkhoz?
•	 mire figyeljünk a gyógynövénykivonatoknál?
•	 önmagában vagy keverékként használjuk a gyógynövényeket?
•	 egyszerre mennyi gyógynövény érdemes alkalmazni?

A GYÓGYNÖVÉNYEK GYŰJTÉSÉRŐL
•	 Hol és mennyit lehet gyűjteni?
•	 Hogyan végezzük a szárítást?
•	 meddig tarthatók el a gyógynövények?

TÖBB MINT 60 GYÓGYNÖVÉNY LEÍRÁSA
•	 milyen módon alkalmazhatjuk az egyes gyógynövényeket?
•	 milyen figyelmeztetések és ellenjavallatok vonatkoznak rájuk?
•	 melyek a legújabb tudományos bizonyítékok, amelyek alátámasztják 

hatásosságukat?
•	 milyen hatóanyagokat tartalmaznak?
•	 Hol találhatók meg a természetben?
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tovÁbbi termékelőnyök

JavaLLat kapszulák sonicfine® szuperfinom gyógynövényport tartalmaznak, 
amely lehetővé teszi, hogy a kapszulákból instant gyógynövényteát készíthesse-
nek a fogyasztók. a kapszulákban lévő, magas hatóanyag-tartalmú szuperfinom 
gyógynövénypor a kapszulák felbontása után akár csapmeleg, 40-60 Celsius fo-
kos vízzel is felengedhető, majd egy alapos felkeverés után máris fogyasztásra 
kész a tea. a kapszula 90-100 Celsius fokos vízben kevesebb mint 1 perc alatt 
feloldódik, így frissen forralt vizet használva a kapszulák felbontás nélkül, közvet-
lenül a vízbe tehetők.

2. sokoldalú fElhasználás

sonicfine® szuperfinom porok nemcsak vízben, de bármilyen folyékony anyag-
ban elkeverhetők, legyenek azok akár vizes, akár zsíros alapúak. Joghurtba, 
kefirbe, turmixokba is könnyen belekeverhetők és egyenletesen eloszlatha-
tók, de zsírokban (vajban, olajban) is nagyon könnyen oldódnak.

A torok és garat egészségét támogató gyógynövények esetén szuperfinom 
port érdemes egy-két evőkanál mézben elkeverni, így a gyógynövények és a 
méz antibakteriális hatóanyagai együtt fejtik ki kedvező élettani hatásukat!

1. mikor érdEmEs tEát készítEni a kaPszUlából?

1. Ha így erőteljesebb a hatás. egyes gyógynövények kedvező élettani hatá-
sa kifejezettebben érvényesül, ha teaként fogyasztják őket. ilyenek például a 
keserűanyagokat tartalmazó, emésztésre ható gyógynövények. a keserű ízérzet 
ugyanis önmagában növeli az emésztőnedvek elválasztását, a jobb emésztés ha-
tására pedig csökken az étkezés utáni teltségérzet, nem alakul ki émelygés vagy 
fáradtság. Bár a hatás kapszulaként fogyasztva is jelentkezik, de erőteljesebb 
lesz, ha teát készítünk ezekből gyógynövényekből.

2. Ha csak így érhető el hatás. a torok egészségére ható gyógynövények be-
vonó hatású nyálkát, fertőtlenítő hatású tanninokat vagy egyéb kedvező hatású 
anyagokat tartalmaznak, amelyek a torok nyálkahártyájával érintkezve fejtik ki 
hatásukat. ezekből tehát teát kell készíteni ahhoz, hogy érvényesüljön hatásuk.
   (A gyógynövényeknek a bennük lévő sokféle hatóanyag miatt egyszerre több egész-
ségügyi hatásuk is lehet, így előfordul, hogy bizonyos hatásokat csak tea ként, máso-
kat viszont kapszulában fogyasztva is el lehet érni. Ha a várt egészségügyi hatás csak 
teaként érhető el, azt minden esetben jelezzük a termék csomagolásán!)

További információ: javallat.hu/teakeszites
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3. miért jobb a javallat gyógynövénykaPszUlákból 
készÜlt tEa, mint a szálas vagy a filtErEs változatok?

1. Nem tartalmaznak mikroműanyagot. a legújabb kutatások szerint minden 
egyes teafilterből 2,3 millió mikroméretű és 14,7 milliárd mikronnál is kisebb 
méretű műanyag részecske kerül a teába. 

2. Bárhová egyszerűen elvihető, hiszen kis helyet foglal. a fogyasztó ízlé-
sétől és az adott gyógynövénytől függően 1-3 kapszula elegendő ahhoz, hogy 
hatásos tea készüljön belőle. egy doboz tartalma így 20-60 gyógynövénytea el-
készítéséhez elegendő.

3. Könnyen és gyorsan elkészíthető. 1-2 perc alatt kész a tea, utána pedig 
nem kell pepecselni a kiáztatott filterrel vagy gyógynövénnyel.

4. A gyógynövény minden hatóanyagát tartalmazza. a hagyományos 
gyógynövénytea csak azokat a hatóanyagokat tartalmazza, amelyek vízben jól 
oldódnak. ezzel szemben a JavaLLat™ szuperfinom kapszulákból készült teá-
ban a gyógynövény minden hatóanyaga megtalálható. a felkevert tea éppen 
azért átlátszatlan, mert a létrejövő szuszpenzió a vízben nem oldódó (pl. zsírol-
dékony) részeket is tartalmazza.

5. Nem szükséges főzés vagy áztatás. egyes gyógynövényekből csak úgy 
készíthető hatásos tea, ha 8-12 órára langyos vízbe áztatjuk őket. ilyen például 
a csipkebogyó, a lándzsás útifű, az erdei mályva, az orvosi zilíz vagy a fehér fa-
gyöngy. más gyógynövényrészekből (például a gyökerekből és kérgekből) csak 
hosszú főzés után oldódnak ki a hatóanyagok. az áztatásra vagy főzésre viszont 
nincs szükség a JavaLLat™ gyógynövénykapszuláknál, hiszen a speciális gyár-
tási eljárás során már átszakítottuk a rostos sejtfalakat, és eltávolítottuk szállító 
és szilárdító szöveteket, amelyek egyébként szűrőként gátolnák a hatóanyagok 
gyors és teljes kiáramlását.     Így készíts teát a

 javallat  kapszulákból

1. Tedd a kapszulákat 
2-3 dl frissen
forralt vízbe!

2. Várj, míg a
kapszulák 

feloldódnak a vízben

3. Keverd meg 
és ízesítsd

tetszés szerint!

4. kaPszUlából gyógynövénytEa három EgyszErű léPésbEn
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gyógynövénypark

Bevételeink egy jelentős részét a Javallat monori 
gyógynövénypark fenntartására fordítjuk, amelyet 
2017 óta gondozzuk a monori önkormányzattal 
együttműködésben.
 A minden évben megújuló parkban 2021-
ben 50 gyógynövényt mutatunk be, amelyeket 
közel 40 egészségügyi célból lehet felhasználni.
 a park egész évben ingyenesen látogatható, 
a legszebb arcát májustól szeptemberig mutatja. 
mivel a gyógynövényeket nem gyűjtjük be, így a 
látogatók folyamatosan nyomon követhetik életcik-
lusukat a kihajtástól, a hajtásfejlődésen és a virágzá-
son át egészen a magok és termések beérésig.
 a gyógynövények közötti tájékozódást két információs tábla segíti, amelye-
ken az összes gyógynövény és valamennyi – a parkban bemutatott gyógynövé-
nyekkel elérhető – egészségügyi cél szerepel. a parkban az információs táblán 
szereplő számuk alapján könnyű megtalálni a gyógynövényeket.
 a parkban bemutatott gyógynövényeket sokféle szempont szerint válogatjuk 
össze minden évben. alapvetően arra törekszünk, hogy olyan évelő és fás szárú 
gyógynövényeknek találjunk helyet a parkban, amelyek több éven keresztül egy 
helyen fejlődhetnek. fontosnak tartjuk, hogy ne csupán gyógynövényeket mutas-
sunk  be, hanem esztétikailag is szép környezetet hozzunk létre, ezért a gyógynövé-
nyek mellett sokféle dísznövény is helyet kapott a parkban, így májustól-szeptem-
berig folyamatosan 5-10 növény virágzásában lelhetik örömüket az ide látogatók.

További információ: javallat.hu/gyogynovenypark
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GyóGynövénykapszulák

kapcsolat:
Web: javallat.hu 
E-mail: info@javallat.hu 
Telefon: 06-70-741-3616

 
Indikáció Kft. 
2200 Monor,
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