Napoje aloesowe

Herbatka z Kwiatem Aloesu
Jest to unikalna mieszanka zió∏
i delikatnych, aromatycznych przypraw,
dzia∏ajàca regulacyjnie i o˝ywczo.
Powoduje wyraêne o˝ywienie
i przyrost energii ˝yciowej, chocia˝
nie zawiera tak ch´tnie nadu˝ywanej
przez wiele osób kofeiny. Mimo
energetyzujàcego dzia∏ania tej
unikalnej herbaty nie mo˝na jej nazwaç
u˝ywkà, gdy˝ nie zawiera ˝adnej
substancji, która dzia∏a∏aby nadmiernie
stymulujàco na system nerwowy.
Tajemnica jej dzia∏ania le˝y
w starannie dobranym sk∏adzie
i proporcji pomi´dzy poszczególnymi
zio∏ami. Oprócz tego ten aromatyczny
napar znakomicie reguluje trawienie
oraz przemian´ materii.
G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:
Jednà z naturalnych substancji,
wchodzàcych w sk∏ad herbatki, jest
kwiatostan Aloe vera, a pozosta∏e

i pomaga przy bólach gard∏a,
biegunce oraz wzd´ciach.
Skórka pomaraƒczowa – ze
Stanów Zjednoczonych; bogate êród∏o
witaminy C i bioflawonoidów;
Êrodek aromatyzujàcy.
Goêdziki – Êrodek aromatyzujàcy
pochodzàcy z Madagaskaru. Dzia∏a
uspokajajàco na podra˝niony
˝o∏àdek. Pomaga ∏atwiej zasypiaç.
¸agodzi zaburzenia jelitowe.
Ziele angielskie – przyprawa
z Jamajki u˝ywana jest jako Êrodek
wspomagajàcy dzia∏anie innych
przypraw i zió∏, kontrolujàcy prac´ jelit.
Imbir – pochodzi z Chin. Podobnie
jak czosnek ceniony ze wzgl´du na
silne w∏aÊciwoÊci bakteriobójcze.
Wspomaga prac´ jelit.
Kardamon – przyprawa
z Gwatemali. Poprawia krà˝enie,
pomaga przy k∏opotach ˝o∏àdkowych.
Ma wspania∏y aromat.

zio∏a, przyprawy i naturalne
substancje aromatyczne sprowadzone
zosta∏y specjalnie do tej herbaty
ze wszystkich stron Êwiata:
Cynamon – przyprawa z Chin, u˝ywana
przed wiekami jako Êrodek dla
o˝ywienia kory mózgowej. Cynamon
ma równie˝ dzia∏anie Êciàgajàce

Koper w∏oski – pochodzi z Egiptu.
U˝ywany jest przede wszystkim jako
Êrodek wspomagajàcy trawienie,
∏agodzàcy kaszel i przezi´bienia,
a ponadto jako czynnik aromatyzujàcy.
Bywa u˝ywany jako Êrodek regulujàcy
przemian´ materii u osób, które
pragnà pozbyç si´ nadwagi.



• Powoduje wyraêne
o˝ywienie i przyrost energii
˝yciowej
• Nie zawiera kofeiny ani teiny
• Reguluje trawienie
i przemian´ materii
• Zdrowy sposób na to,
aby wreszcie przestaç piç
tyle kawy
• Doskonała jako pocz´stunek
na prezentacjach FLP
OPAKOWANIE: 25 torebek po 1,5 g

Kod:

S-200

