«PhytoBioOrganique» Llc
Str.Cooperatyvna, 1, Zhytomyr, 10001,Ukraine
Тел./факс +380 674100441? +380 931292916

https://phytoherbs.com.ua/en/
info@phytoherbs.com.ua

List of vegetable raw materials
(the list of goods in the warehouse is updated daily at the request of the customer in real time, we do photo products)
Список рослинної сировини
Українська
English
Агарікус , губка модрини
Agaric mushroom
Адоніс, горицвіт (трава)
Adonis, grass
Аїр звичайний, лепеха очеретяна, лепеха Sweet flag, root
звичайна, татарське зілля (корінь)
Акація (цвіт)
Acacia, flower
Алтея лікарська (корінь)
Marsh-mallow, root
Алтея лікарська (листя)
Marsh-mallow, leaf
Алтея лікарська (трава)
Marsh-mallow, grass
Амарант, щириця (насіння)
Amaranth seeds
Аніс звичайний (плоди)
Anise, fruits
Арніка гірська (квіти)
Arnica, flower
Аронія, горобина чорноплідна (плоди) Black chokeberry, fruit
Артишок посівний (листя)
Artichoke, leaf
Артишок посівний (цвіт)
Artichoke, flowers
Астрагал шерстиквітковий (трава)
Erianthous milk vetch, grass
Багно звичайне (пагони)
Dutch Myrthe, sprouts
Бадан
Bergenia
Бодян справжній (зірчастий аніс)
Star anise
Базилік духмяний, васильки справжні Basil
Барбарис звичайний (корінь)
Barberry, root
Барбарис звичайний (плоди)
Barberry, fruits
Барвінок малий (трава)
Lesser periwinkle, grass

Latin
Agaricus campester
Adonis, herba
Acorus calamus, rhizoma

Russian
Агарикус, лиственничная губка
Адонис, трава
Аир болотный, корень

Acacia, flos
Althaea officinalis, rhizoma
Althaea officinalis, folium
Althaea officinalis, herba
Amaranthus semen
Anisum vulgare, carpus
Arnica, flos
Aronia melanocarpa, carpus
Cynara scolymus, folium
Cynara scolymus, flos
Astragalus dasyanthus, herba
Ledum palustre, stolo
Bergenia
Illicium verum
Ocimum basilicum
Berberis vulgaris, rhizoma
Berberis vulgaris, carpus
Vinca minor, herba

Акация, цвет
Алтей, корень
Алтей, лист
Алтей, трава
Амарант, семена
Анис, плоды
Арника, цвет
Арония, плоды
Артишок, лист
Артишок, цвет
Астрагал шерстистоцветковый, трава
Багульник, побеги
Бадан
Бадьян
Базилик
Барбарис обыкновенный, корень
Барбарис, плоды
Барвинок малый, трава

Беладона звичайна, беладонна лікарська
(трава)
Кремена лікарська, підбіл
Береза (кора)
Береза (листя)
Береза (бруньки)
Березовий сік
Цмин пісковий (суцвіття)
Бодяга
Болиголов плямистий (трава)
Глід (плоди)
Глід (суцвіття)
Брусниця звичайна (листя)
Брусниця звичайна (пагони)
Бузина трав’яниста (плоди)
Бузина (плоди)
Бузина (цвіт)
Бузок звичайний (суцвіття)
Валеріана (корінь)
Волошка синя (квіти)
Рутвиця (трава)
Бобівник трилистий (листя)
Верба червона (кора)
Верес звичайний (трава)
Верес звичайний (квіти)
Виноград справжній, виноград
звичайний (листя)
Вишня
Гірчак перцевий (перець собачий,
перець водяний) (трава)
Козлятник лікарський (трава)
Гвоздика (пряність)
Гірчак почечуйний (трава)
Горіх волоський
Горіх волоський (листя)

Belladonna, grass

Atropa belladonna, herba

Белладонна, трава

Purple butterbur
Birch, bark
Birch, leaf
Birch, bud
Birch juice
Immortelle, flowers
Water Sponge
Poison hemlock, herb
Common hawthorn, fruit
Common hawthorn, flower
Clusterberry, leaf
Clusterberry, sprout
Dwarf elder berry
Elder, fruit
Elder, flower

Petasites officinalis
Betula, cortex
Betula, folium
Betula, gemma
Betula succus
Helichrysum, flos
Spongilla
Conium maculatum, herba
Crataegus, carpus
Crataegus, flos
Vaccinium vitis-idaea, folium
Vaccinium vitis-idaea, stolo
Sambucus ebulus, carpus
Sambucus, carpus
Sambucus, flos

Valerian, root
Cornflower, petals
Meadow rue, herb
Buck bean, leaf
Violet willow, bark
Common heather, grass

Valeriana, rhizoma
Centaurea cyani, petales
Thalictrum, herba
Menyanthes trifoliata, folium
Salix daphnoides, cortex
Calluna vulgaris, herba

Белокопытник
Береза, кора
Береза, лист
Береза, почки
Березовый сок
Бессмертник, цветы
Бодяга (речная губка)
Болиголов, трава
Боярышник, плоды
Боярышник, цвет
Брусника, лист
Брусника, побеги
Бузина травянистая, плоды
Бузина, плоды
Бузина, цветы
Сирень обыкновенная
Валериана, корень
Василек, цвет
Василисник, трава
Вахта трехлистная, лист
Верба, кора
Вереск, трава

Grape leaves

Vitis vinifera folium

Виноград лист

Cherry, fruits (dry),cherry sweet red
Water-pepper, grass

Cerasus, carpus
Persicaria hydropiper, herba

Вишня (сушка)
Водяной перец, трава

Common goat’s rue, grass
Clove
Spotted knot-weed, herb
Walnut kernels
Walnut, leaf

Galega officinalis, herba
Caryophyllus aromaticus
Polygonum persicaria, herba
Juglans regia
Juglans regia, folium

Галега (козлятник), трава
Гвоздика
Горец почечуйный, трава
Грецкий орех
Грецкий орех, лист

Syringa vulgaris

Груша
Оман високий (корінь)
Оман високий (цвіт)
Буркун лікарський, буркун жовтий
(трава)
Дуб (кора)
Материнка звичайна (орегано) (трава)
Дягель лікарський (дудник лікарський),
(корінь)
Ожина сиза або звичайна (ожинник,
глуха малина) (листя)
Ожина (пагони)
Жабник (грудна травка, оповст)
Жасмин, жасмін, ясмин (бутони)
Жовтушник прямий (трава)
Женьшень (корінь)
Живиця (сосна болотна, сосна
довгохвойна)
Молодило покрівельне
Жостір проносний (плоди)
Заманиха висока, оплопанакс високий
(трава)
Звіробій звичайний (трава)
Зелений чай, камелія
Суниці лісові (трава)
Змієголовник
Золотушник канадський (трава)
Золототисячник малий (трава)
Залізняк бульбистий (трава)
Чаполоч пахуча (трава)
Вовконіг європейський (трава)
Верба біла (кора)
Хаменерій вузьколистий, зніт
вузьколистий, кипрій, іван чай (трава)
Імбир садовий, аптечний або лікарський

Pear (wild), dry fruits
Elecampane, root
Elecampane, flowers
Common melilot, grass

Pyrus, carpus
Inula helenium, rhizoma
Inula helenium, flos
Melilotus officinalis, herba

Груша сушка (дикая)
Девясил высокий, корень
Девясил высокий, цвет
Донник лекарственный, трава

Oak, bark
Common origanum, grass
Garden angelica, root

Quercus, cortex
Origanum vulgare, herba
Angelica archangelica, rhizoma

Дуб обыкновенный, кора
Душица, трава
Дягиль, корень

Dewberry, leaf

Rubus caesius, folium

Ежевика сизая, лист

Dewberry, runners
Cudweed

Rubus fruticosus, stolos
Filago arvensis

Treacle Erysimum, grass
Asiatic ginseng, root
Soft Resin

Erysimum cheiranthoides, herba
Panax schin-seng, rhiz.
Pinus Palustris

Ежевика, побеги
Жабник
Жасмин
Желтушник, трава
Женьшень, корень
Живица

Barren privet
Common buckthorn, fruits
Devil’s club, grass

Sempervivum tectorum
Rhamnus catharticus, carpus
Oplopanax elatus, herba

Живучка
Жостер, плоды
Заманиха, трава

St.-John’s-wort, grass
Green Tea
Wild strawberry, grass
Dragon’s head
Canadian golden rod, grass
Common centaury, grass
Jerusalem sage, grass
Sweet-grass, grass
Bugle weed, grass
White willow bark
Fireweed herb

Hypericum perforatum, herba
Camellia sinensis
Fragaria vesca, herba
Dracocephalum
Solidago canadensis, herba
Centaurium umbellatum, herba
Phlomis tuberose, herba
Hierochloe, herba
Lycopus Europaeus, herba
Salix alba cortex
Chamaenerion angustifolium herba

Зверобой, трава
Зеленый чай
Земляника лесная, трава
Змееголовник
Золотарник канадский, трава
Золототысячник, трава
Зопник, трава
Зубровка, трава
Зюзник, трава
Ива белая, кора
Иван-чай, трава

Ginger

Zingiber officinale

Имбирь

Jasminum

Цетрарія ісландська (ісландський мох)
Гісоп лікарський (трава)
Нагідки лікарські (квіти)
Калина звичайна, червона калина (кора)
Калина звичайна, червона калина
(плоди)
Кардамон справжній (Елетарія
кардамон)
Гібіскус
Картопля
Півники (корінь)
Каштан кінський звичайний (плоди)
Каштан кінський звичайний (цвіт)
Кизил звичайний (плоди)
Конюшина лучна, червона конюшина
(цвіт)
Суниці (листя)
Коріандр посівний (плоди)
Кориця (цинамон)
Дивина густоквіткова або великоцвіта
(цвіт)
Котяча м’та (трава)
Кропива (корінь)
Кропива (листя)
Кропива двудомна (трава)
Родовик лікарський (корінь)
Крушина ламка (кора)
Глечики жовті, латаття жовте (корінь)
Кукурудза (стовпчики з приймочками)
Галючник звичайний, гадючник
шестипелюстковий (корінь)
Галючник звичайний, гадючник
шестипелюстковий (трава)
Лаванда вузьколиста, справжня,
колоскова (квіти)

Iceland moss
Hyssop, grass
Pot marigold, flower
Guelder Rose, bark
Guelder Rose, fruit

Cetraria islandica
Hyssopus officinalis, herba
Calendula officinale, flos
Viburnum opulus, cortex
Viburnum opulus, carpus

Исландский мох
Иссоп, трава
Календула, цвет
Калина, кора
Калина, плоды

Cardamon

Elettaria cardamomum

Кардамон

Rosemallow
Potato
Iris, root
Horse chestnut, fruit
Horse chestnut, flower
Cornel fruits
Red clover, flowers

Hibiscus
Solanum tuberosum
Iris, rhizoma
Hippocastanium, carpus
Aesculus Hippocastanium, flos
Cornus mas fructus
Trifolium pratense, flos

Каркаде
Картофель
Касатик болотный, корни
Каштан конский, плоды
Каштан конский, цвет
Кизил, плоды
Клевер красный, цвет

Strawberry, leaf
Coriander, fruit
Ceylon cinnamon
Wool mullein, flower

Fragaria, folium
Coriandrum sativum, carpus
Cinnamomum zeylanicum
Verbascum thapsiforme, flos

Клубника, лист
Кориандр посевной, плоды
Корица
Коровяк, цветы

Catnip citric, grass
Nettle, root
Nettle, leaf
Great nettle, herb
Burnet, root
Alder buckthorn, bark
Yellow pondlily, root
Maize
European meadowsweet, root

Nepeta, herba
Urtica, rhizoma
Urtica, folium
Urtica dioica, herba
Sanguisorba officinalis, rhizoma
Frangula alnus, cortex
Nuphar lutea, rhizoma
Zea mays, stigmata
Filipendula, rhizoma

Котовник лимонный, трава
Крапива, корень
Крапива, лист
Крапива, трава
Кровохлебка, корень
Крушина, кора
Кубышка желтая, корень
Кукуруза обыкновенная, рыльца
Лабазник шестилепестной, корень

European meadowsweet, grass

Filipendula, herba

Лабазник, трава

Lavender, flower

Lavandula officinalis, flos

Лаванда, цвет

Лавровишня
Лавр (лавровий лист)
Ламінарія
Конвалія звичайна (корінь)
Конвалія звичайна (трава)
Перстач білий (корінь)
Перстач білий (трава)
Перстач гусячий (трава)
Перстач прямостоячий, калган, п’ятипал
()
Левзея сафлоровидна (кореневище)

Сherry-laurel
Bay leaf
Seawrack
Lily-of-the valley, root
Lily-of-the valley, grass
White Cinquefoil, root
White Cinquefoil, grass
Silverweed Cinquefoil, grass
Cinquefoil (tormentil), root

Laurocerasus officinalis
Laurus Australus
Laminaria species
Convallaria, rhizoma
Convallaria, herba
Potentilla alba, rhizoma
Potentilla alba, herba
Potentilla anserina, herba
Potentilla erecta, rhizoma

Лавровишня
Лавровый лист
Ламинария
Ландыш, корень
Ландыш, трава
Лапчатка белая, корень
Лапчатка белая, трава
Лапчатка гусиная, трава
Лапчатка прямостоячая (калган),
корень
Левзея, корневища

Leusea, roots

Льон-довгунець (насіння)
Ліщина звичайна або європейська
(листя)
Плаун (п’ядич, зелениця) (трава)
Цимбопогон (лимонне сорго, лимонний
злак, цитронелла, лемонграсс)
Лимонник китайський (насіння)
Липа серцелиста (листя)
Липа серцелиста (квіти)
Лопух великий, лопух справжній
(корінь)
Цибуля городня (цибуля ріпчаста)
(плоди)
Цибуля городня (цибуля ріпчаста)
(лушпиння)
Цибуля порей
Любисток лікарський (корінь)
Любисток лікарський (трава)
Люцерна посівна (трава)
Майоран садовий
Мак дикий (пелюстки)
Малина звичайна (листя)
Мальва (квіти)

Common flax, seeds
Turkish Huzel, leaf

Leuzea (Rhaponticum) carthamoides,
rhizoma
Linum usitatissimum, semen
Corylus avellana, folium

Lycopodium, herb
Lemon grass

Lycopodium herba
Cymbopogon herba

Ликоподий, трава
Лимонная трава

Magnolia vine, seed
Linden, leaf
Linden, flower
Great burdock, root

Schizandra, semen
Tilia cordata, folium
Tilia cordata, flos
Arctium lappa, rhizoma

Лимонник, семена
Липа сердцелистная, лист
Липа сердцелистная, цвет
Лопух большой, корень

Onion, fruits

Allium cepa, carpus

Лук, плоды

Onion, peel

Allium cepa, pellicula

Лук, шелуха

Leek
Garden Lovage, root
Garden Lovage, herb
Alfalfa, herb
Marjoram
Wild poppy, petal
Raspherry, leaf
Mallow, flowers

Allium porum
Levisticum officinale, rhizoma
Levisticum officinale, herba
Medicago sativa, herba
Majorana hortensis
Papaver rhoeas
Rubus idaeus, folium
Malva, flos

Лук-порей
Любисток, корень
Любисток, трава
Люцерна, трава
Майоран
Мак дикий, лепесток
Малина, лист
Мальва, цвет

Лен обыкновенный, семена
Лещина, лист

Приворотень звичайний (трава)
Lady’s Mantle, grass
Марена красильна (корінь)
Common madder, root
Падуб парагвайський
Yerba mate
Підбіл звичайний, мати-й-мачуха (листя) Common colt’s-foot, leaf
Підбіл звичайний, мати-й-мачуха (цвіт) Common colt’s-foot, flowers
Мачок жовтий
Yellow horn poppy
Медунка лікарська, трава
Lungwort, grass
Меліса лікарська, трава
Bahu, grass
Ялівець звичайний (шишкоягоди)
Red cedar, fruit
Морква
Carrot
Мускатник (мускат, мускатний горіх,
Common nutmeg
мускатне дерево)
Мильнянка лікарська, (корінь)
Soapwort, root
М’ята польова
Field mint
М’ята перцева (листя)
Peppermint, leaf
М’ята перцева (трава)
Peppermint, herb
Обліпиха (плоди)
Sea buckthorn, fruit
Овес посівний (трава)
Oat, herb
Кульбаба лікарська (корінь)
Common dandelion, root
Кульбаба лікарська (листя)
Common dandelion, leaf
Живокіст лікарський (корінь)
Comfrey (larkspur), root
Вільха (шишки)
Gray Alder, cones
Омела біла
Mistletoe
Очанка лікарська (трава)
Common eyebright, herb
Гуньба сінна (пажитник, фенугрек)
Common fenugreek, seeds
(насіння)
Панти марала
Antlers of young Siberian stag
Пастернак посівний (корінь)
Parsnip, root
Грицики звичайні (трава)
Shepherd's purse, grass
Первоцвіт весняний, первоцвіт справжнійCowslip primrose
(цвіт)
Перець солодкий або овочевий, паприка Red bell pepper
Перець Кубеб
Cubeba pepper
Перець чилі, перець гострий
Chili pepper
Петрушка кучерява, городня (корінь)
Garden parsley, root

Alchemilla vulgaris, herba
Rubia tinctorum, rhizoma
Ilex paraguariensis
Tussilago farfara, folium
Tussilago farfara, flos
Glaucium flavum
Pulmonaria officinalis, herba
Melissa officinalis, herba
Juniperus communis, carpus
Carota
Myristica officinalis

Манжетка, трава
Марена красильная
Мате
Мать-и-мачеха, лист
Мать-и-мачеха, цвет
Мачек желтый
Медуница лекарственная, трава
Мелисса, трава
Можжевельник, шишкоягоды
Морковь
Мускат

Saponaria officinalis, rhizoma
Menthe arvensis
Mentha piperita, folium
Mentha piperita, herba
Hippohae, carpus
Avena sativa, herba
Taraxacum officinale, rhizoma
Taraxacum officinale, folium
Symphytum officinale, rhizoma
Alnus, conus
Viscum album
Euphrasia officinalis, herba
Trigonella foenum-graecum, semen

Мыльнянка лекарственная, корень
Мята луговая
Мята, лист
Мята, трава
Облепиха, плоды
Овес, трава
Одуванчик лекарственный, корень
Одуванчик лекарственный, лист
Окопник (живокость), корень
Ольха, шишки
Омела
Очанка, трава
Пажитник, семена

Cervus elaphus sibiricus, panta
Pastinaca sativa, rhizoma
Capsella bursa-pastoris, herba
Primula veris

Панты марала
Пастернак, корень
Пастушья сумка, трава
Первоцвет

Capsicum anuum
Piper cubeba
Capsicum frutescens
Petroselinum sativum, rhizoma

Перец красный стручковый
Перец Кубеба
Перец чили
Петрушка, корень

Петрушка кучерява, городня (трава)
Пижмо звичайне (цвіт)
Півонія незвичайна (корінь)
Півонія незвичайна (трава)
Півонія лікарська (корінь)
Півонія лікарська (трава)
Вишня (плодоніжка)
Плющ звичайний (листя)
Подорожник великий (листя)
Подорожник блошиний (листя)
Соняшник (цвіт)
Хвощ польовий (трава)
Пол-пала, ерва шерстиста (трава)
Полин гіркий (трава)
Прополіс
Собача кропива (трава)
Пирій повзучий (корінь)
Гірчак зміїний (ракові шийки) (корінь)
Розторопша плямиста (насіння)
Парило звичайне (трава)
Родіола рожева (корінь)
Троянда (пелюстки)
Розмарин звичайний (листя)
Ромашка лікарська ()
Ромашка лікарська (цвіт)
Ромашка лікарська (трава)
Горобина звичайна (плоди)
Вовче тіло болотне (корінь)
Сафлор красильний, американський
шафран, дикий шафран (пелюстки)
Буряк столовий
Селера пахуча (культурна)
Сенна (лист)
Миколайчики польові (трава)
Бузок звичайний (цвіт)

Garden parsley, herb
Common tansy, flowers
Peony deviating, root
Peony deviating, grass
Medicinal peony, root
Medicinal peony, herb
Cherry peduncles
Englisn ivy, leaf
Plantain, leaf
Plantain, leaf, plantago psyllium
Sunflower, flower
Common horsetail herb
Polpala, herb
Common Wormufood, grass
Bee glue
Motherwort, grass
Couch grass, root
European bistort, root
Lady’s milk, seed
Common agrimony, grass
Russian Rhodiola, root
Rose, petals
Rosemary, leaf
Common Camomile
Common Camomile , flower
Common Camomile, herb
Rowan, fruits
Marsh cinquefoil, root

Petroselinum sativum, herba
Chrysanthemum vulgare, flos
Paeonia anomala, rhizoma
Paeonia anomala, herba
Paeonia officinalis, rhizoma
Paeonia officinalis, herba
Cerasus stipites
Hedera helix, folium
Plantago major, folium
Plantago psyllium
Helianthus, flos
Equisetum arvense herba
Aerva lanata L., herba
Artemisia absinthium, herba
Propolis
Leonurus, herba
Agropyron repens, rhizoma
Bistorta major, rhizoma
Carduus marianus, semen
Agrimonia eupatoria, herba
Rhodiola rosea, rhizoma
Rosa, petales
Rosmarinus officinalis, folium
Matricaria chamomilla
Matricaria chamomilla, flos
Matricaria chamomilla, herba
Sorbus aucuparia, fructus
Comarum palustre, rhizoma
Carthamus tinctorius

Петрушка, трава
Пижма, цвет
Пион уклоняющийся, корень
Пион уклоняющийся, трава
Пион, корень
Пион, трава
Плодоножка вишни
Плющ, лист
Подорожник, лист
Подорожник, лист
Подсолнух, цвет
Полевой хвощ, трава
Пол-пола, трава
Полынь горькая, трава
Прополис пчелиный
Пустырник, трава
Пырей ползучий, корень
Раковая шейка, корень
Расторопша, семена
Репяшок, трава
Родиола розовая, корень
Роза, лепестки
Розмарин, лист
Ромашка аптечная, осыпь
Ромашка аптечная, цветы
Ромашка, трава
Рябина обыкновенная, плоды
Сабельник, корень
Сафлор красильный, лепестки

Beet
Celery
Senna, leaf
Field holly, herb
Common lilac, flower

Beta vulgaris
Apium Graveolens
Cassia, folium
Eryngium campestre, herba
Syringa vulgaris, flos

Свекла
Сельдерей
Сенна, лист
Синеголовник, трава
Сирень обыкновенная, цвет

Смородина чорна (листя)
Смородина чорна (плоди)
Солодка гола (корінь)
Сосна звичайна (бурньки)
Сосна звичайна (шишки)
Софора японська (плоди)
Спориш звичайний (трава)
Вовчуг польовий (корінь)
Стевія
Безсмертники однорічні (трава)
Сухоцвіт багновий (трава)
Гадючник в’язолистий
Татарник звичайний
Терен, терен колючий (плоди)
Чебрець звичайний (трава)
Чебрець звичайний (трава)
Кмин звичайний (плоди)
Мучниця звичайна (листя)
Топінамбур, земляна груша
Гарбуз звичаний (плоди)
Деревій звичайний (трава)
Кріп городній, кріп пахучий (плоди)
Кріп городній, кріп пахучий (корінь)
Квасоля звичайна (стулки)
Фенхель звичайний (плоди)
Фіалка триколірна (трава)
Хвощ болотний (трава)
Хміль звичайний (шишки)
Хрін звичайний (корінь)
Апельсин (цедра)
Лимон (цедра)
Цикорій звичайний, цикорій дикий
(корінь)
Цикорій звичайний, цикорій дикий
(трава)

Black currant, leaf
Black Currant, fruit
Liguorice, roots
Wild pine, bud
Wild pine, cone
Japan pagoda-tree, fruit
Knotgrass, herb
Restharrow, root
Stevia
Immortelle annotinous, grass
Cudweed, grass
Honeysweet
Scotch cotton thistle
Blackthorn, fruits
Common thyme, grass
Thyme, grass
Caraway, fruits
Bearberry, leaf
Topinambour
Common pumpkin, seeds
Yarrow, grass
Dill, fruits
Dill, root
Common Bean, fold
Common fennel, fruits
Wild pansy, grass
Marsh horsetail herb
Common hop, cones
Horseradish, root
Orange, peel
Lemon, peel
Common chicory, root

Ribes nigrum, folium
Ribes nigrum, carpus
Glycyrrhiza glabra L., rhizoma
Pinus sylvestris, gemma
Pinus sylvestris, conus
Sophora japonica, carpus
Polygonum aviculare, herba
Ononis arvensis, rhizoma
Stevia rebaudiana
Xerathemum annuum, herba
Gnaphalium uliginosum, herba
Filipendula ulmaria
Onopordum acanthium
Prunus spinosa, carpus
Thymus vulgaris, herba
Thymus serpyllum, herba
Carum carvi, carpus
Arctostaphylos uva-ursi, folium
Helianthus tuberosus
Cucurbita pepo, semen
Achillea millefolium, herba
Anethum graveolens, carpus
Anethum graveolens, radix
Phaseolus vulgaris
Foeniculum vulgare, carpus
Viola tricolor, herba
Equisetum palustre herba
Humulus lupulus, conus
Armoracia rusticana, rhizoma
Citrus sinensis,
Citrus limon,
Cichorium intybus, rhizoma

Смородина черная, листья
Смородина черная, плоды
Солодка голая, корни
Сосна обыкновенная, почки
Сосновая шишка
Софора японская, плоды
Спорыш, трава
Стальник, корень
Стевия
Сухоцвет однолетний, трава
Сушеница топяная, трава
Таволга
Татарник
Терен, плоды
Тимьян обыкновенный, трава
Тимьян ползучий, трава (чабрец)
Тмин обыкновенный, плоды
Толокнянка, лист
Топинамбур
Тыква обыкновенная, плоды
Тысячелистник, трава
Укроп душистый, плоды
Укроп, корень
Фасоль обыкновенная, створки
Фенхель, плоды
Фиалка трехцветная, трава
Хвощ болотный, трава
Хмель обыкновенный, шишки
Хрен, корень
Цедра апельсина
Цедра лимона
Цикорий обыкновенный, корень

Common chicory, grass

Cichorium intybus, herba

Цикорий обыкновенный, трава

Чабер садовий, чабер городній
Чага (березовий гриб)
Чай чорний
Чемериця Лобелієва (кореневище)
Череда трироздільна (трава)
Черемха звичайна (плоди)
Черешня (плоди)
Чорниця звичайна (плоди)
Чорниця звичайна (пагони)
Чорнобривці (квіти)
Чорнокорінь лікарський (медунка
собача)
Часник
Чистотіл звичайний, чистотіл великий
(трава)
Шавлія лікарська (листя)
Шавлія ефіопська
Шовковиця, тутове дерево (плоди)
Шовковиця, тутове дерево (листя)
Шипшина собача (шкірка плодів)
Шипшина собача (плоди)

Common hound’s-tongue

Satureja bortensis
Fungus betulinus
Thea nigrum
Veratrum lobelianum, rhizoma
Bidens tripartita, herba
Padus avium, carpus
Prunus avium, carpus
Vaccinium myrtillus, carpus
Vaccinium myrtillus, stolo
Tagetes
Cynoglossum officinale

Чабер садовый
Чага (березовый гриб)
Чай черный
Чемерица Лобеля, кореневища
Череда трехраздельная, трава
Черемуха обыкновенная, плоды
Черешня, плоды
Черника обыкновенная, плоды
Черника обыкновенная, побеги
Бархатцы
Чернокорень

Garlic
Greater celandine, grass

Allium sativum
Chelidonium maius, herba

Чеснок
Чистотел большой, трава

Шоломниця байкальська (корінь)
Шоломниця байкальська (трава)
Шпинат городній
Щавель кінський (корінь)
Евкаліпт (листя)
Елеутерокок (корінь)

Sage, leaf
Sage
Mulberry
Mulberry, leaf
Dog rose , fruit . Rose hip shells
Dog rose , fruit
Dog rose , fruit . Rose hips seeds
Baical skullcap, root
Baical skullcap, grass
Spinach
Horse sorrel, root
Gum tree, leaf
Eleuterococcus, root (Far East)

Salvia officinalis, folium
Salvia aethiopiс
Morus
Morus, folium
Rosa canina, carpus
Rosa canina, carpus
Rosa canina, carpus
Scutellaria baicalensis, rhizoma
Scutellaria baicalensis, herba
Spinacia oleracea
Rumex confertus, rhizoma
Eucalyptus, folium
Eleutherococcus, rhizoma

Ехінацея пурпурова (корінь)
Ехінацея пурпурова (трава)
Яблуня, плоди
Якірці сланкі, якірці колючі (трава)
Талабан польовий
Зозулинець, ятришник (корінь)

Purple echinacea, root
Purple echinacea, grass
Apple, fruit (dry). Apple cut (white) 6*6
Puncture vine, herb
Field pennycress
Orchids, root

Echinacea purpurea, rhizoma
Echinacea purpurea, herba
Malus, carpus
Tribulus terrestris, herba
Thlaspi arvense
Salep tuber

Шалфей лекарственный, лист
Шалфей эфиопский
Шелковица белая , плод
Шелковица, лист
Шиповник, кожура плода
Шиповник, плоды
Шиповник, плоды
Шлемник байкальський, корень
Шлемник байкальський, трава
Шпинат
Щавель конский, корень
Эвкалипт, лист
Элеутерококк, корень (Дальний
Восток)
Эхинацея пурпурная, корень
Эхинацея пурпурная, трава
Яблоня, плоды (сушка) кубик 6*6
Якорцы, трава
Ярутка полевая
Ятрышник, корень

Savory
Chaga
Black tea
False hellebore of Lobel, roots
Tri-partite bur-marigold, grass
Bird Cherry, fruit
Sweet cherry, fruit
Whortleberry, fruit, Blueberries
Whortleberry, sprout

The product range is used in many sectors of the food industry: the production of dietary supplements, fruit teas, jellies, jelly, fruit drinks, in alcoholic
beverage, soap industry.Prices on consignment from the storage unit (package, cardboard box, bag).

