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  NAZWA (PL) NAZWA (łac.) FORMA NOŚNIK / EKSTRAHENT STANDARYZACJA
METODA 

STANDARYZACJI
DER DOKUMENTACJA

WEU-ZASTOSOWANIE W PRODUKTACH 

LECZNICZYCH O UGRUNTOWANYM 

ZASTOSOWANIIU MEDYCZNYM

TU - ZASTOSOWANIE W 

TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH 

PRODUKTACH LECZNICZYCH

ZASTOSOWANIE W SUPLEMENTACH DIETY GŁÓWNE DZIAŁANIE

Wyciąg gęsty z korzenia 

pokrzyku

Belladonnae radicis 

extractum spissum
wyciąg gęsty etanol 70% (v/v)

Zawartość atropiny: 0,9-1,1% (metodą HPLC) zawartość 

atropiny nie mniej niż 0,9% (metoda HPLC), zawartość 

atropiny 1,35- 1,65 % 
metoda HPLC 4:1 ASMF - - - spazmolityczne

Wyciąg gęsty z nasion 

kasztanowca

Hippocastani semen 

extractum spissum
wyciąg gęsty etanol 70% (v/v)

Zawartość sumy saponin trójterpenowych w przeliczeniu 

na bezwodną escynę, nie mniej ni z 17,0 %

metoda 

spektrofotometryczna
5-6:1 ASMF - -

Wspomaga utrzymanie prawidłowego 

krążenia, wspiera zdrowie żył i naczyń 

włosowatych.

przeciwobrzękowe

Wyciąg gęsty z kwiatu 

rumianku

Matricariae flos 

extractum spissum
wyciąg gęsty woda 

Zawartość flawonoidów w przeliczeniu na kwercetynę: nie 

mniej niż 0,45% (w przeliczeniu na wysuszony wyciąg)

metoda 

spektrofotometryczna
3:1 ASMF - -

Wspomaga odprężenie oraz dobre 

samopoczucie psychiczne i fizyczne; 

wspiera trawienie.

uspokajające, 

przeciwzapalne, 

spazmolityczne

Wyciąg płynny z 

zarodków kola
Colae seminis extractum wyciąg płynny etanol 70% (v/v) Zawartość kofeiny;   0,74 - 0,86% metoda HPLC 1:2 ASMF - -

Wspiera kontrolę masy ciała; kofeina 

wspiera utrzymanie koncentracji.
pobudzające

Wyciąg płynny z ziela 

konwalii

Convallariae extractum 

fluidum
wyciąg płynny etanol 70% (v/v) Moc biologiczna, j.g/mL: 5,5-8,0 metoda biologiczna 1:1 ASMF - - - nasercowe

Wyciąg płynny z 

kwiatostanu głogu

Crataegi folii cum flore 

extractum fluidum
wyciąg płynny etanol 70% (v/v)

Zawartość flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd: nie 

mniej niż 6 mg/g 

metoda 

spektrofotometryczna
1:1 ASMF - -

  Wspiera prawidłową czynność serca i 

układu sercowo - naczyniowego.
nasercowe

Wyciag suchy z ziela 

konwalii

Convalariae extracum 

siccum
wyciąg suchy etanol 60% (v/v) Moc biologiczna,  34-50 j.g./g metoda biologiczna 10-11:1 ASMF - - - nasercowe

Wyciąg suchy z korzenia 

rzewienia

Rhei Radicis extractum 

siccum
wyciąg suchy etanol 70% (v/v)

Zawartość pochodnych hydroksyantracenowych w 

przeliczeniu na reinę: 4,2 - 8,0%

metoda 

spektrofotometryczna
3-7:1 ASMF

Produkt leczniczy roślinny do krótkotrwałego 

stosowania w sporadycznie występujących 

zaparciach.

-

Wspiera funkcje przewodu pokarmowego, 

przyczynia się do regularnego 

wypróżniania, pasażu jelitowego, 

funkcjonowania jelit.

przeczyszczjące

Wyciag suchy 

standaryzowany z 

korzenia rzewienia

Rhei Radicis extractum 

siccum normatum
wyciąg suchy 

52,5 % – 99,0 % wyciąg suchy 

z korzenia rzewienia 1,0 % - 

47,5 % substancja 

pomocnicza (laktoza 

jednowodna), etanol 

extractant 70% (v/v)

Zawartość pochodnych hydroksyantracenowych w 

przeliczeniu na reinę: 4,0 - 4,4 %

metoda 

spektrofotometryczna
3-7:1 ASMF

Produkt leczniczy roślinny do krótkotrwałego 

stosowania w sporadycznie występujących 

zaparciach.

-

Wspiera funkcje przewodu pokarmowego, 

przyczynia się do regularnego 

wypróżniania, pasażu jelitowego, 

funkcjonowania jelit.

przeczyszczjące

Wyciag suchy z nasion 

kasztanowca

Hippocastani seminis 

extractum siccum
wyciąg suchy etanol 70% (v/v)

Zawartość saponin trójterpenowych w przeliczeniu na 

bezwodną escynę: nie mniej niż 22%

metoda 

spektrofotometryczna
5,5-8:1 ASMF

Produkt leczniczy roślinny stosowany w leczeniu 

przewlekłej niewydolności żylnej objawiającej się 

obrzękami nóg, żylakami, uczuciem ciężkości, 

zmęczenia i bólem nóg oraz świądem skóry, 

napięciem i kurczami łydek.

-

 Wspomaga utrzymanie prawidłowego 

krążenia żylnego; wspiera żyły i naczynia 

włosowate.

przeciwobrzękowe

Wyciag suchy 

standaryzowany z 

nasion kasztanowca

Hippocastani seminis 

extractum siccum 

normatum

wyciąg suchy 

66,7 – 99,5% wyciąg suchy z 

nasion kasztanowca 

(DERnatywny: 5,5-8 : 1), 0,5 - 

33,3 % substancja 

pomocnicza: węglan wapnia, 

ekstrahent: etanol 70 % (V/V)

Zawartość saponin trójterpenowych w przeliczeniu na 

bezwodną escynę: 17,1% - 18,9%,  (17,1% – 19,9% w 

przeliczeniu na wysuszony wyciąg)

metoda 

spektrofotometryczna
ASMF

Produkt leczniczy roślinny stosowany w leczeniu 

przewlekłej niewydolności żylnej objawiającej się 

obrzękami nóg, żylakami, uczuciem ciężkości, 

zmęczenia i bólem nóg oraz świądem skóry, 

napięciem i kurczami łydek.

venous insufficiency, which is characterised by 

swollen legs, varicose veins, a feeling of 

heaviness, pain, tiredness, itching, tension and 

cramps in the calves. 

-

Wspomaga utrzymanie prawidłowego 

krążenia żylnego; wspiera żyły i naczynia 

włosowate.

przeciwobrzękowe

Wyciąg gęsty z ziela 

karczocha

Cynarae herbae 

extractum spissum
wyciąg gęsty etanol 50% (v/v)

Zawartość fenolokwasów w przeliczniu na kwas kawowy, 

nie mniej niż 3,0% (metodą spektrofotometryczną)

metoda 

spektrofotometryczna
3:1 ASMF - -

Wspomaga utrzymanie zdrowej wątroby; 

przyczynia się do utrzymania normalnego 

poziomu lipidów; wspomaga funkcje 

układu pokarmowego i trawienie.

pobudzające trawienie, 

hipolipemiczne

Wyciag suchy z ziela 

karczocha

Cynarae herbae 

extractum siccum
wyciąg suchy etanol 50% (v/v)

Zawartość fenolokwasów w przeliczniu na kwas kawowy 

nie mniej niż 2%

metoda 

spektrofotometryczna
3-5:1 ASMF - -

Wspomaga utrzymanie zdrowej wątroby; 

przyczynia się do utrzymania normalnego 

poziomu lipidów; wspomaga funkcje 

układu pokarmowego i trawienie.

pobudzające trawienie, 

hipolipemiczne

Wyciąg gęsty z 

kwiatostanu głogu

Crataegi folii cum florae 

extractum spissum
wyciąg gęsty etanol 70% (v/v)

Zawartość flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd, nie 

mniej niż 1,5 %

metoda 

spektrofotometryczna
5-6,5:1 ASMF - -

Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie 

serca i układu sercowo - naczyniowego.
nasercowe

Wyciąg suchy z ziela 

przymiotna 

kanadyjskiego

Erigeroni canadensis 

herbae extractum 

siccum

wyciąg suchy etanol 96% (v/v) brak standaryzacji 38-50:1
do suplementu 

diety 
- - Wspiera prawidłowe funkcjonowanie nerek 

hemostatyczne, 

moczopędne

Wyciąg suchy z ziela 

tasznika pospolitego

Bursae pastoris herbae 

extractum siccum
wyciąg suchy 

maltodekstryna/krzemionka/

etanol 70% (v/v)
brak standaryzacji 5:1

do suplementu 

diety 
- -

Przyczynia się do utrzymania komfortu 

podczas cyklu miesiączkowego; wspomaga 

funkcjonowanie układu moczowego.

hemostatyczne

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA, ul. Św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław  Dział Eksportu, tel. (+48 ) 71 385 96 16, (+48 ) 71 385 97 16, e-mail: export@herbapol.pl 



KATALOG - OFERTA WYCIĄGÓW I API    

2/2

  NAZWA (PL) NAZWA (łac.) FORMA NOŚNIK / EKSTRAHENT STANDARYZACJA
METODA 

STANDARYZACJI
DER DOKUMENTACJA

WEU-ZASTOSOWANIE W PRODUKTACH 

LECZNICZYCH O UGRUNTOWANYM 

ZASTOSOWANIIU MEDYCZNYM

TU - ZASTOSOWANIE W 

TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH 

PRODUKTACH LECZNICZYCH

ZASTOSOWANIE W SUPLEMENTACH DIETY GŁÓWNE DZIAŁANIE

Nalewka z ziela konwalii 

mianowana

Convallariae herbae 

tinctura titrata
nalewka etanol 70% (v/v) Moc biologiczna,  j.g/mL: 1,8-2,7 metoda biologiczna 1: 4,0 - 4,5 ASMF - - - nasercowe

Nalewka z korzenia 

kozłka lekarskiego
Valerianae tinctura nalewka etanol 70% (v/v)

Zawartość kwasów seskwiterpenowych w przeliczeniu na 

kwas walerenowy : nie mniej niż 0,015%
metoda HPLC 1 : 4,0 - 4,5 ASMF -

Tradycyjny produkt leczniczy 

roslinny stosowany w łagodnych 

objawach stresu oraz 

wspomagający zasypianie.

Wspiera odprężenie i dobre samopoczucie 

fizycne i psychiczne; wspiera układ sercowo 

naczyniowy.

uspokajające

Nalewka z owocu róży
Rosae pseudo-fructus 

tinctura
nalewka etanol 70% (v/v) brak standaryzacji 1: 4,0 - 4,5

substancja 

pomocnicza
- - Wspiera układ odpornościowy. antyoksydacyjne

Nalewka z owocni 

pomarańczy gorzkiej

Aurantii amari epicarpii 

mesocarpii tinctura
nalewka etanol 70% (v/v) brak standaryzacji 1: 4,0 - 4,5

substancja 

pomocnicza
- - Wspiera apetyt. pobudzające apetyt

Nalewka z kwiatostanu 

głogu

Crataegi folii cum flore 

tinctura
nalewka etanol 70% (v/v)

Zawartość flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd: nie 

mniej niż 0,9 mg/g

metoda 

spektrofotometryczna
1: 4,0 - 4,5 ASMF - -

Wspiera prawidłową czynność serca i 

układu sercowo-naczyniowego.
nasercowe

Eskulina Aesculinum izolat Zawartość esculiny od 97,5 % do 102,5%
metoda 

spektrofotometryczna
ASMF - - - poprawa krążenia żylnego

Wyciąg suchy z ziela 

krwawnika pospolitego

Millefolii herbae 

extractum siccum
wyciąg suchy 

maltodekstryna/etanol 70% 

(v/v)
brak standaryzacji 4:1

do suplementu 

diety
- -

Pomaga utrzymać prawidłową funkcję 

naczyń krwionośnych; wspiera komfort 

trawienny.

przeciwzapalne, 

pobudzające trawienie

Wyciąg płynny z 

kwiatów nagietka

Calendulae floris 

extractum fluidum
wyciąg płynny etanol 70% (v/v)

Zawartość flawonoidów w przeliczeniu na kwercetynę: nie 

mniej niż 0,3%

metoda 

spektrofotometryczna
1:1 ASMF - -

przeciwzapalne na skórę i 

błony śluzowe 

(zastosowanie zewnętrzne)

Wyciąg płynny z kwiatu 

rumianku

Marticariae floris 

extractum fluidum
wyciąg płynny

etanol 70% (v/v) i amoniak 

25%
zawartość olejku: nie mniej niż 0,25% metoda wagowa 1:1 ASMF - -

Wspomaga odprężenie oraz dobre 

samopoczucie psychiczne i fizyczne; 

wspiera trawienie.

uspokajające

Wyciąg sosnowy płynny Extractum Pini fluidum wyciąg płynny etanol 90% (v/v)
Zawartość olejku sosnowego: nie mniej niż 0,2%

metoda wagowa 1:1 ASMF - - Wspiera zdrowie dróg oddechowych. wykrztuśne

Wyciąg suchy z aloesu Aloes extractum siccum wyciąg suchy woda
Zawartość pochodnych hydroksyantracenu w przeliczeniu 

na barbaloinę: 15,3 - 18,7%

metoda 

spektrofotometryczna
2:1 ASMF

Produkt leczniczy roślinny przeznaczony do 

krótkotrwałego stosowania w sporadycznie 

występujących zaparciach.

-
Wspiera regularną pracę jelit; wspiera 

układ odpornościowy.
przeczyszczjące

Wyciąg suchy z liścia 

melisy

Mellissae folii extractum 

siccum
wyciąg suchy etanol 60% (v/v) brak standaryzacji 6-8:1

do suplementu 

diety 

Wspiera relaksację i dobre samopoczucie 

psychiczne i fizyczne; wspomaga trawienie; 

wspiera układ krążenia.

uspokajające

Wyciąg z ziela tymianku
Thymi extractum 

fluidum
wyciąg płynny

etanol 96% (v/v), amonowy 

wodorotlenek stężony, 

glicerol 85%, woda 

oczyszczona (70:1:20:109)

Zawartość tymolu: nie mniej niż 0,03 % (m/m) metoda GC 1 : 2 ASMF

     Tradycyjny produkt leczniczy 

roślinny stosowany w 

produktywnym (mokrym) kaszlu w 

przypadku przeziębienia.

Wspiera układ oddechowy; wspiera układ 

odpornościowy.
wykrztuśne

Wyciąg z ziela tymianku
Thymi extractum 

fluidum
wyciąg płynny

etanol 30% (v/v), amonowy 

wodorotlenek stężony, 

glicerol 100% (194,8 : 1 : 4,2)

Zawartość tymolu: nie mniej niż 0,02 % (m/m)
metoda 

spektrofotometryczna
1 - 4 ASMF

Wspiera układ oddechowy; wspiera układ 

odpornościowy; przyczynia się do 

utrzymania komfortu trawiennego.

wykrztuśne

Zespół flawonów 

izolowanych z korzenia 

tarczycy bajkalskiej

Scutellaria baicalensis 

Root Extract

Zespoł flawonów 

izolowanych z 

korzenia Tarczycy 

bajkalskiej

Zawartość bajkaliny: nie mniej niż 65% (do prod. 

Kosmetyków); nie mniej niż 75% (do prod. Farm.)
metoda HPLC ASMF Wspiera zdrowie stawów. przeciwzapalne

Zespół alkaloidów 

tropanowych
Alcaloida tropanica

Zespół alkaloidów 

tropanowych 

izolowanych z 

korzenia pokrzyku

Zawartość alkaloidów tropanowych w przeliczeniu na 

atropinę w bezwodnej substancji; 95,0 - 102,0%
metoda miareczkowa ASMF spazmolityczne

Wyciąg suchy z kory 

wierzby

Salicis corticis extractum 

siccum
wyciąg suchy etanol 40% (v/v)

Zawartość glikozydów fenolowych w przeliczeniu na 

salicynę, nie mniej niż 14,-%
metoda HPLC 4,7-7,5:1 ASMF

Przyczynia się do utrzymania zdrowych 

mięśni i stawów.
przeciwzapalne

Wyciąg suchy z ziela 

dziurawca

Hyperici herbae 

extractum siccum
wyciąg suchy etanol 60 % (v/v)

Zawartość związków diantronowych w przeliczniu na 

hiperycynę, nie mniej niż 0,3%

metoda 

spektrofotometryczna
3,6-5:1 ASMF

Produkt leczniczy roślinny przeznaczony do 

krótkotrwałego stosowania w objawach łagodnych 

zaburzeń depresyjnych.

Pomaga utrzymać równowagę 

emocjonalną oraz dobre samopoczucie.
przeciwdepresyjne

Nalewka z owocu kopru 

włoskiego
Tinctura foeniculi nalewka etanol 70% (v/v) Zawartość olejku: nie mniej niż 0,15% metoda wagowa 1 : 4,5 - 5 ASMF

Pomaga utrzymac komfort układu 

pokarmowego; wspiera produkcję mleka u 

kobiet karmiących.

spazmolityczne
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