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RAUDROHU LILLEVESI

Lilleveed
Metsamoori Lilleveed on
spetsiaalse seadme abil
taimedest tehtud destillaadid. Lillevee jaoks
korjatakse iga taim erilise
tähelepanu ja hoolega.
Allikavesi, mille kohale on asetatud taimed,
aurustatakse tulel spetsiaalses nõus ja seejärel
jahutatakse kiirelt. Peale
valmistamist ja villimist
toimub lillevee „eriline
laadimine“ ja väestamise
tseremoonia. Lillevee toime sarnaneb elava taime
toimele, kuid on kontsentreeritum. Lillevett pihustatakse keha vahetusse
lähedusesse, energiavälja.

Raudrohu energia on elujõudu ergutav,
väsimustvõitev ning inspireeriv.
Olen tugev, vastupandamatu ja võidukas. Mul on palju loovaid ideesid ja
tean, mida tahan.

Nii parandab ja tervendab
taim energiavälja ja selle
kaudu ka keha. Lillevee
toime võib olla väga kiire
ja tõhus. See on kiire
bioenergeetiline abi loodusest, mida saad kaasas
kanda ka külmal ajal, kui
taimi loodusest ei leia, et
aidata ennast põhjamaise
looduse võimsa energia
abil.

PUNASE RISTIKU LILLEVESI
Ristiku energia on maagiline, koostööd,
ühtekuuluvustunnet ja seksuaaliha
suurendav
Sa oled isikupärane, koostöövalmis.
Sinu erilisus tuleb välja läbi teiste erilisuse aktsepteerimise. Koostöö ja suhtlemine viib sind elu ristteel edasi. Suureneb seksuaalne mängulisus
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NAADI LILLEVESI

MELISSI LILLEVESI

Naadi energia on väsimustvõitev ja
edasiviiv.

Melissi energia on rahustav, elurõõmustav ja heaolutunnet tekitav.

Uus elujõuline energia, mis minusse
tulvab, puhastab eest vana ja levib
kiiresti, täites mu keha rõõmsa ootusega. Ajan oma juured kõikjale
kuhu soovin. Olen täis kasvamise indu
ja väge. Kasvan sinna, kuhu tahan.
Vallutades maid, olen vastupidav ja
väsimatu.

Olen rahunenud ja mul on hea olla.
On kerge uinuda, sest süda on õnnelik
ja tunnen rõõmu endast ning teistest.
Mõtted on selged ja nooruslikud. Kadunud on hirm ja masendus.

MÜNDI LILLEVESI

MUSTA SÕSTRA LILLEVESI

Mündi energia on puhastav, uuendav,
inspireeriv, jahutav ja kustutav.

Musta sõstra energia on ergastav ja tuju
tõstev

Lõpetan vana ja alustan edukalt uut.
Mu tunded on erksad ja mõte vilgas,
mu meel on vaba ja vaim terav. Minu
lemmiktoit on vaimutoit.

Jõuliselt käivitan isetervendava jõu,
kaovad allergilised ja nõrgestavad
seisundid. Olen rõõmus ja algatusvõimeline. Minu sees ja ümber
voogav energia on elujõuline ja võimas.
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TUGEV VALUVESI
Musta mündi energia on puhastav, uuendav, inspireeriv, jahutav ja lõõgastav

KUMMELI LILLEVESI
Kummeli energia on emalikult hoolitsev.

Lõpetan vana ja alustan edukalt uut.
Mu tunded on erksad ja mõte vilgas,
mu meel on vaba ja vaim terav. Minu
lemmiktoit on vaimutoit. Vabanen sõltuvustest.

Avan emaliku energia päikese toimel.
Isa armastus emale, mis avaldub lapsel. Minu sees sündivad energiad on
vabastavad, rahulikud ja täis viljastavat loomejõudu. See lillevesi sobib
inimesele vanemliku energia andmiseks. Annab hoolitseva ja hella enenrgia

POJENGI LILLEVESI

METSIKU ARMASTUSE LILLEVESI
Armastus ja helgus

Pojengi energia on südantrõõmustav ja
ergutav

Ava oma tundemaailma peenemad
tajud.

Avan südame ja hinge uuele kevadele.
Olen täis eluenergiat, mis levib üle mu
keha ja täidab mind magusa ootusega.
Toon külluse oma ellu ja armastusse.

Kibuvits ja metsmaasikas on metsiku
armastuse sümboliks. Naudi ja ela nii
nagu hing tahab.
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SÜDAMEMIKSTUUR

Mikstuurid
Õunhappega mikstuurid
on mõeldud keha puhastusprotsesside käivitamiseks. Mikstuur puhastab lümfsüüsteemi ja
aitab vabaneda liigestesse
ladestunud sooladest.
Lisaks parandavad mikstuurid seedesüsteemi
tööd ja aitavad soolestikul
vabaneda jääkainetest.
Tarvitamise tulemusena
taastub keha normaalne
PH tasakaal, kaovad põletikulised seisundid ja
kolesterooli tase langeb
normaalsele tasemele.
Organism on taas võimeline omastama vajalikke

Veistesüdamerohi toetab normaalset
närvisüsteemi funktsioneerimist ja
südameveresoonkonna toimimist, aitab
lõõgastada hingamisteesid, vähendab füüsilist ja meelelist üleerutuvust.
Meliss toetab normaalset vereringet.
Põldosi tugevdab veresoonte seinu ja
koronaarartereid, lõõgastab veresooni,
rikastab südamelihaseid hapnikuga.
Raudrohi aitab kaasa normaalsele
veresoonkonna funktsioneerimisele,
aitab vähendada kolesteroolitaset.

vitamiine ja mineraale.
Puhastuvad ka keha
peenenergia kanalid, mille
tulemusena energeetika
paraneb, organismi immuunsus ja isetervendus
võime taastub.
Taimed mikstuurides kannavad edasi tervendvat
informatsiooni. Lokaalselt
parandavad taimed mikstuuril märgitud piirkonna
tööd.

KÕHUMIKSTUUR
Piparmünt ja pune avaldavad positiivset
mõju soolestikule, soodustavad seedimist, toetavad mao funktsioneerimist.
Hanijalal on põletikuvastane ja valuvaigistav toime.
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MEESTEMIKSTUUR

Tinktuurid

Pajulill on kasutatav eesnäärme normaalse toimimise jaoks. Põdrakanep
aitab kaasa kuseteede normaalsele toimimisele, stimuleerib soolte tegevust,
aitab kaasa higistamisele ja keha puhastumisele, tugevdab immuunsüsteemi,
takistab viiruste ja pisikute levikut. Nõges toimib sümptomaatilise abivahendina
eesnäärme healoomulise suurenemise I
ja II etapil. Saialill sisaldab olulisi aminohappeid ja antibakteriaalseid komponente ning on kasutatav seenevastase ja
antibakteriaalse taimena. Kuldjuur aitab
toetada potentsi ja kaitseb stressi eest.

METSAMOORI 99 tõve rohi

Raudrohi toetab head seedimist, vähendab
vere kolesteroolitaset. Angervaks rahustab
südame tegevust ja laiendab veresooni.
Meliss aitab säilitada keha normaalse hormonaalse tasakaalu. Saialill mõjub antibakteriaalselt ja seenevastaselt, Veistesüdamerohi
aitab lõõgastada hingamisteesid ja toetab
närvisüsteemi. Vägiheinal on meeldiv mõju
hingamisteedele: rahustab kurku, neelu-ja
häälepaelasid.

NAISTEMIKSTUUR
Kortsleht aitab kaasa heale enesetundele enne menstruatsiooni ja selle ajal.
Ristik aitab toime tulla menopausiaegse
higistamise ja ärritusega. Raudrohi aitab
vähendada vere kolesteroolitaset ja
langetada kehakaalu. Angervaks aitab
tugevdada immuunsüsteemi ja on antimikroobse mõjuga hoides ära viiruste
ning mikroobide leviku.

KULDJUURE-POJENGI TOONIKUM
Kuldjuur hoiab organismi tugevust, aitab
kaasa spordisaavutustele ja vastupidavusele
füüsilise ja emotsionaalse pinge korral. Omab
antioksüdatiivset toimet rakule. Stimuleerib
närvisüsteemi. On kasulik väsimuse, unehäirete, isutusestressist tulnud peavalude
puhul. Aitab toetada potentsi , toetab südameveresoonkonda, mõjub stressivastaselt
ning aitab tõsta sooritus-ja töötulemusi.
Pojeng normaliseerib närvisüsteemi toimimist.
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VAREMEROHU SALV 25 ml

Salvid
Meie salvid on valmistatud looduspuhta mesilasvaha ja eestimaise
linaõli baasil, millele on
lisatud värskeid ravimtaimi või männitõrva.

Koostisosad mõjuvad tervendavalt liigestele ja lihastele, aitab kudedel taastuda ja
parandab kahjustunud nahka.

Salve on soovitav säilitada
jahedas, kuna neile ei ole
lisatud sünteetilisi säilitusaineid

PUUTÕRVA SALV 25 ml
Energiavälja puhastav, nostalgilise männitõrvalõhnaline antibakteriaalne salv.
Puutõrv mõjub antibakteriaalselt ja antiseptiliselt.

Linaõli ja mesilasvaha
sisaldavad naha tervise
jaoks vajalikke vitamiine,
mineraalaineid ning jätavad naha mõnusalt pehmeks ja siledaks.

METSIKU ARMASTUSE SALV 15 ml
Ava oma tundemaailma peenemad tajud.
Kibuvits on metsiku armastuse sümboliks ning metsmaasikas selle hõrgutavaks
ergutajaks. Maasikas aitab tuua tunded
sisemusest välja. Naudi ja ela nii nagu hing
tahab.

Tänu värskete taimede
kasutamisele valmistamisprotsessis, mõjuvad salvid
efektiivselt ning aitavad
kudedel kiiresti terveneda.

METSAMOORI ÜRDISALV 15 ml
Pehme ja mõnus salv.
Koostisosad mõjuvad tervendavalt kuivale,
karedale nahale, nohuninale, huultele, nahalõhedele, putukapistetele, päikesekahjustusele, silmaalustele ja kortsudele
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Metsamoori teed

Herbaatika teed

MEELEPUHASTAJA 15g
punane ristik, õunmünt

ARMASTUSE TEE 15g
Metsmaasika ürt, kibuvitsa õied, lehed, marjad

See tee aitab suurendada tundlikkust, teadlikkust ja vastuvõtuvõimet, tõhustab õppimist,
lisab inspiratsiooni ja ideid.

Eriti hõrgu maitsega tee,
mis avab su tundemaailma peenemad tajud.

TERVES KEHAS TERVE VAIM 15g
vaarikas, must sõstar, meliss

ÕNNE TEE 15 g
Meliss, monarda, metsmaasika ürt

Parim tee organismi tugevdamiseks,
et haigused ligi ei pääseks.

See tee teeb südame rõõmsaks ja avab
meeled, et saaksid nautida ümbritsevat maailma ja olla selles õnnelik.

PUUJÕUTEE 15g
männikasvud, kuusekasvud, kaselehed

SISEKAEMUS 15g
Liivatee, angervaksa lehed ja õied

See tee annab eestimaiste puude väge ja
jõudu.

Soe ja rahulik tunne valgub sinusse. Kaovad
ärevus ja kärsitus, mis asenduvad keskendumisvõime ja heade ideedega.

NAISTETEE 15g
kortsleht, hobumadar, raudrohi, naistepuna

PUHASTUS 15g
Kassinaeri õied, pune lehed ja õied

Elujõudu andev maarohutee naise elutähtsate
organite turgutuseks, toetuseks ja raviks.

See tee puhastab su hinge, keha ja vaimu.

13

14

Muud tooted

Kontaktandmed

MUSTA NOTSU SEEP
Tõrvaseep kogu kehale (70g)

Tõrvaga targu turgutad turja.
Selles lõhnas on jõudu. Selles jõus on äratundmist.
RABASEEP
Terviseturbaseep kogu kehale (70g)
Selles rabaseebis on talletunud eestimaine
ürgne loodusvägi, mis noorendab, puhastab ja
hellitab su keha.

OÜ Tervise Kodu
Võrumaa, Antsla Vald, Mähkli küla, Veetka talu,
Postiindeks: 66412
www.tervisekodu.ee
Üldinformatsioon: tervis@tervisekodu.ee
Müük ja turundus: jonatan@tervisekodu.ee
53454222 (Irje Karjus, juhatuse liige)
5220046 (Kalev Kurrot, juhatuse liige)
58192728 (Jonatan Karjus)

TAIMEKAARDID
Kaartide abil saad alateadvuse kaudu vastuseid küsimustele enda ja oma lähedaste kohta.
Meie oma põhjamaised taimed annavad Sulle
vihjeid-kuhu minna, mida teha ja kuidas teha.
METSAMOORI ÜRDISOOL (100 g)
Anna oma toidule omamaiste taimede maitse
ja vägi.
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