
 
 

P R I P R A V K I  I Z  Z E L I Š Č  

PRIPRAVLJA IN PRODAJA: BIOKOR D.O.O.  BIODINAMIČNA KMETIJA ČERNEC                      
ZILJE 55       8344    VINICA   SLOVENIJA    TEL: 00386 (0)7/30-64-333    

e-mail: biokor.naravno@gmail.com ,    www.biokor.si    
 

 
 

VSI IZDELKI blagovne znamke BIOKOR so izdelani iz mletih rastlinskih sestavin in so zato okolju 

prijazni in zdravju neškodljivi. Čistila umazanije in maščob ne raztapljajo kot kemična čistila, 

temveč maščobo posrkajo in vežejo nase. Hranite jih na hladnem in temnem prostoru. 

POMEMBNO:  Pripravki za čiščenje in nego telesa so pregledani in kot inovacija patentno zaščiteni. 

ZEL – suho čistilo za lase in kožo. Priporočamo za umivanje vseh vrst las, posebno pa za 

obolelo lasišče in kožo. Ker je čistilo popolnoma organsko, se pri njegovi uporabi koža in lasišče ne 

poškodujejo. Pri redni uporabi se pozdravijo mastni lasje in prhljaj, lasje se okrepijo in dobijo zopet 

svoj naraven lesk. Priporočljivo je tudi za čiščenje kože ker z nje odstrani vse nečistoče, je pa 

prekomerno ne razmasti. 

150g  DOZA        4,80EUR                 500g          8,20 EUR                             
 

DERMOTANA  je posip, ki ga priporočamo za čiščenje in zdravljenje obolele kože, kot je 

trda, razpokana, mozoljava in vneta koža, pri prekomernemu potenju, glivičnih obolenj in luskavice. 

150g  DOZA                     4,80EUR 
 

DENTANA – suho čistilo za zobe. Zobe dobro očisti in preprečuje ustna obolenja. Na voljo 

sta dve izvedbi, ostrejšega in milejšega okusa, milejša ima dodano tudi meto in meliso. Pripravljena 

je iz mletih naravnih zelišč, kot so žajbelj, rman, ognjič, zelena magma… in sečoveljske morske soli. 

50g  VREČKA        3,50EUR                STEKLO 50g     4,50 EUR 
 

HITRO – sredstvo za urejanje prebave. Sestavljeno je iz mletih zelišč, lanenega semena in pšeničnih 

otrobov  z dodatkom medu. Pospešuje gibanje debelega črevesja in njegovo praznjenje. Uporablja se 

tudi za praznjenje črevesja pred postom. 

150g   DOZA                   3,20 EUR                     BREZ MEDU       3,20 EUR 
 

ZELIŠČNA SOL – jedem oplemeniti okus in pospešuje prebavo. Sestavljena iz naravnih 

mletih zelišč in sečoveljske nejodirane naravne soli. 

500g  VREČKA       2,65 EUR        240g DOZA        2,65EUR                                   
 

KOPALNA ZELIŠČNA SOL – je zelo primerna v kopelih za boleče in utrujeno telo. 

Pomaga tudi pri oboleli koži in potenju nog. 

500g  VREČKA              4,80EUR         
600g UNIKATNA ROČNO POSLIKANA STEKLENICA      9,90 EUR    DARILO   11,50 EUR       
 

NEGOVALNA KOPEL – vlaži in neguje kožo, ter sprošča telo in duha                     

 Sestava: olje iz cvetov svetlina, brezovo listje, preslica, ognjič, …., med, sečoveljska sol.  

150g   VREČKA            3,20EUR                  200g   STEKLENA POSODICA         5,80 EUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MASKA IN PILING ZA OBRAZ – z medom, zelišči, otrobi in svetlinovim oljem. 

Priložena so navodila za različne tipe kože                                                          

150g VREČKA             3,90EUR                  200g  STEKLENA POSODICA            5,80EUR 

                           

ČAJI 

NAVADNI RMAN       20g         2,65 EUR 
1 čajno žličko zeli damo v posodo in prelijemo z 0,5 l vrele vode, ter pustimo stati 5-10 minut. 

KAMILIČNI ČAJ       30g             2,65 EUR 
1 čajno žličko zeli prelijemo z 250 ml vrele vode, ter pustimo stati 5-10 minut. 

VRTNI OGNJIČ ¸      30g         2,65 EUR 
1 čajno žličko zeli prelijemo z 250 ml vrele vode in pustimo stati 15 minut. 

ČAJ IZ KOPRIV                                                                              20g          2,65 EUR 
1 čajna žlička zeli prelijemo z 250 ml vrele vode in pustimo stati 5-10 minut. 

MELISIN ČAJ             20g         2,65 EUR 
1 čajno žličko zeli prelijemo z 250 ml vrele vode in pustimo stati 5-10 minut 

ŽAJBLOV ČAJ       30g         2,50 EUR 
2 čajni žlički zeli prelijemo z 250 ml vrele vode in pustimo stati 10 minut. 

PROTI PREHLADU                                                             30g             3,55 EUR  
2 čajni žlički sadežev damo v 250 ml hladne vode in zavremo, pustimo da 5 minut rahlo vre in nato 

odstavimo. 

ČAJ IZ VRTNIC                   20g              3,55 EUR 
1 čajno žličko cvetnih listov prelijemo z vrelo vodo in pustimo stati 5-10 minut. 

ČAJ AJDA        30g         2,65 EUR 
2 čajni žlički zeli prelijemo z 250 ml vrele vode in pustimo stati 10 minut. 

BREZA                                                                                            20g           2,65EUR 
1 čajno žličko zeli prelijemo z 250 ml vrele vode in pustimo stati 10 minut. 

FIŽOLOVE LUŠČINE              60 g               2,80 EUR 
1 žlico zdrobljenih luščin damo v vrelo vodo in pustimo vreti nadaljnih 5 minut. 

PRESLICA                  20g          2,65 EUR 
1 čajno žličko zeli damo v 250 ml hladne vode in pustimo vreti 15 minut. 

OBLOLISTNA META                                                                  20g            2,65 EUR 
1 čajno žličko zeli prelijemo z 250 ml vrele vode in pustimo stati 5-10 minut. 

HRASTOVO LUBJE                                                                    60g           3,55 EUR 
1 čajno žličko lubja damo v 250 ml hladne vode in zavremo, pustimo rahlo vreti, ter precedimo čez 

10 -15 minut. 

 
SEMENA 

SVETLINOVO SEME                                                             100g            5,00 EUR 
1 čajno žličko semen zdrobimo, lahko jim dodamo tudi oreščke, laneno seme, suho sadje … ter  

zaužijemo zjutraj. 

PEGASTI BADELJ                                                                100g            6,00 EUR 
1 čajno žličko semen zdrobimo in zaužijemo zjutraj. Lahko jim primešamo, oreščke, lan, svetlin … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


