
Ο Αγρός έχει πλούσια αυτόχθονη χλωρίδα πέραν της δικής μας καλλιέργειας. Τα βότανα που 
συλλέγουμε, άγρια ή καλλιεργημένα, τα επεξεργαζόμαστε και φτιάχνουμε αρωματικά και ιαματικά 
έλαια, αλοιφές, σαπούνια και βάμματα. Όταν η συγκομιδή μας είναι πλούσια τα διαθέτουμε σε 
φίλους και γνωστούς  που εμπιστεύονται τα φυσικά ιάματα κι έτσι  καλύπτουμε και κάποια από 
τα έξοδα του Αγρού. Όσοι φίλοι και φίλες ενδιαφέρεστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
* Ναι, δεν είναι όλες οι ύλες από τον Αγρό, οι υπόλοιπες είναι από φίλους ή/και βιολογικά.

Παραγγελίες & Επικοινωνία: Κορίνα 6944 688 095 || Χρήστος 6992329406 
            https://astikosagrosx.wordpress.com/ || astikos_agros@espiv.net

Λάδια || μπουκαλάκια των 20ml || 3€

Τσουκνίδας: τονώνει την τριχοφυία, κατά του εκζέματος
Καλέντουλας: αντιμυκητιακό, αντιφλεγμονώδες, για φλεγμονές 
και έλκη του δέρματος, κατά του βρεφικού συγκάματος, για ουλές 
και ραγάδες μετά από εγχείρησεις κλπ., μασάζ στο περίνεο για τις 
επίτοκες γυναίκες
Θυμαριού: για μολυσμένα τραύματα, αντιμικροβιακό, για εντριβές 
σε περίπτωση πονοκεφάλου
Φασκόμηλου: αντισηπτικό, για τις φλεγμονές του στόματος & των 
αμυγδαλών, τη δυσπεψία (να αποφεύγεται κατά την εγκυμοσύνη)
Λευκής αχίλλειας:  πρώτες βοήθειες για επούλωση , ηρεμεί 
ερεθισμένη επιδερμίδα (να αποφεύγεται κατά την εγκυμοσύνη)

Βάμματα || μπουκαλάκια των 20ml || 3€

Καλέντουλας: αντιφλεγμονώδες, αντιμυκητιακό, αντιμικροβιακό, εμμηναγωγό- για εξωτερικές αιμοραγίες, 
τη δυσπεψία, την επώδυνη εμμηνόρυση, κολπίτιδες, ως υποκατάστατο ιωδίου
Ροζ Αχίλλειας: εξισορροπεί το γυναικολογικό σύστημα, κατά της υπέρτασης (να αποφεύγεται κατα την 
εγκυμοσύνη)
Μολόχας: για έλκη του στώματος, αποστήματα και διοθήνες
Θυμαριού: κατά της δυσπεψίας, για μολυσμένα τραύματα, αναπνευστικές & πεπτικές λοιμώξεις, τον 
ερεθισμένο λαιμό & βήχα, τη βρογχίτιδα & το άσθμα, αντιμικροβιακό των εντέρων
Τσουκνίδας: για το νευρικό σύστημα (υπερδιέγερση, υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής για το 
παιδικό & νευρικό έκζεμα, διουρητική)
Pίγανης: για μολυσμένες αμυχές, τραύματα, πονοκεφάλους, τσιμπήματα εντόμων, για το κρύωμα 
(εντριβές) για μυικούς πόνους
Βάλσαμου: αντιφλεγμονώδες, ηρεμιστικό, για την επούλωση τραυμάτων, μωλωπισμών κιρσών φλεβών, 
αντικαταθλιπτικό
Φλισκουνιού: για τον τυμπανισμό και την ένταση, εμμηναγωγό (να αποφεύγεται κατα την εγκυμοσύνη)
από Τσάι του βουνού:  κρυολόγημα, βήχας

Σαπούνια από ελαιόλαδο || 2€
με βρώμη ή ζάχαρη ή κακάο & δεντρολίβανο ή σύμφυτο, βάλσαμο & 
βρώμη ή κουρκουμά & μίγμα βοτάνων του Αγρού!

Κεραλοιφές || 4 €
Φυσικές κεραλοιφές (φυσ.κερί, βαλσαμέλαιο, πρόπολη, αιθ.έλαια): για ξηροδερμία, για τα χέρια, για 
εγκαύματα,ήπιες δερματοθεραπείες,σκασμένα χείλη


