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Poduszeczki wypełnione ziarnami 

znajdują zastosowanie jako naturalny 

środek leczniczy. Przechowuj je w sypial-

ni, w łazience, w torebce, w samochodzie, 

czyli wszędzie tam, gdzie możesz 

cieszyć się chwilą odprężenia. Aktywuj 

dodatkową porcję mocy poprzez 

podgrzanie poduszki na słońcu lub 

grzejniku. Podaruj ją bliskiej osobie 

wykorzystując poduszeczkę jako 

doskonały pomysł na prezent.

Poduszeczka w całości powstała 

w Polsce. Poszczególne egzemplarze 

zostały wykonane z niezwykłą staranno-

ścią, mimo to mogą nieznacznie różnić się 

od siebie, bowiem są one w całości szyte 

ręcznie. Do uszycia poduszeczki użyliśmy 

mocnej, zmiękczonej, gęsto tkanej, 

niebarwionej surówki bawełnianej, 

drelichowej oraz bawełnianej wypustki, 

w kolorze dopasowanym do rodzaju 

wypełnienia. Wypełnienie poduszki 

stanowią najwyższej jakości ziarna 

gorczycy białej zebrane z polskich pól. 

Poduszeczki pakowane są w całości 

ekologiczne opakowania.

Wymiary poduszeczki: 

14 cm x 11 cm
Najwyższej 

jakości ziarna

Surówka bawełniana

Bawełniana wypustka



Gorczyca jest jedną z niewielu roślin, która mimo posiadania 

wyjątkowo ostrego, palącego smaku, nie ma żadnego zapachu. 

Wykorzystana jako przyprawa do potraw, poprawia trawienie, 

obniża ciśnienie krwi, likwiduje wzdęcia i zaparcia oraz zwiększa 

apetyt. Gorczycę stosuje się do przygotowania musztardy, różnego 

rodzaju marynat, dressingów, a także do kwaszenia i konserwowa-

nia ogórków lub innych warzyw. Popularna w kuchni gorczyca biała 

od wieków była znana i wykorzystywana w medycynie. Jej 

wyjątkowe właściwości odkryli już Sumerowie, którzy stosowali 

gorczycę jako środek na uśmierzenie bólu zęba oraz łagodzenie 

bólu brzucha. Starożytni Rzymianie traktowali tę wyjątkową roślinę 

jako silny afrodyzjak. Pitagoras był podobno zwolennikiem 

stosowania plastrów gorczycowych na rany po ukąszeniach węży 

i skorpionów. A w starożytnych Chinach wykorzystywano gorczycę 

do zabiegów usuwania plam, przebarwień skórnych oraz piegów. 

Dzisiaj, kiedy znamy dokładnie właściwości i wpływ gorczycy na 

ciało człowieka, stosujemy ją w wielu różnych przypadłościach. 

Gorczyca biała posiada właściwości rozgrzewające, stąd jest 

niezastąpiona przy wszelkiego rodzaju bólach mięśni, kości 

i stawów. Ziarna gorczycy wytwarzają wokół siebie biopole, przez 

co wpływają na regenerację komórek, działają przeciwzapalnie, 

a także stymulują wegetatywny układ nerwowy. Nasiona gorczycy 

białej zachowują swoją zdolność promieniowania nawet przez 3 do 

4 lat! Nie wolno ich jednak stosować przy stanach zapalnych skóry, 

owrzodzeniach, żylakach itp.la zdrowia
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Więcej prozdrowotnych inspiracji znajdziesz w naszym sklepie medycznym 

1. Przyłóż poduszeczkę w miejsce bólu mięśni, kości, 
stawów.

2. Jesteś przeziębiony, użyj poduszki, by poczuć ciepło 
i ukojenie.

3. Trzymaj podusię w miejscu, które chcesz odprężyć 
i rozgrzać.

4. Połóż poduszkę na czoło pomiędzy skroniami, 
a poczujesz jak odpływają stres i zmęczenie.

5. Trzymaj podusię w okolicy głowy, żeby spać zdrowo 
i spokojnie.

Przykłady zastosowań:

www.butikmed.pl


