Sunrider® növényi italok

Calli®
A Calli® a Sunrider egyik világszerte legismertebb és legnépszerűbb terméke, egy ősi recept alapján készülő tisztítóital. Eredeti
receptjét a kínai shaolin templom papjai kísérletezték ki másfél
évezreddel ezelőtt, hogy elősegítsék a szellem tisztaságát, a
koncentrációt, az ellazulást és a meditációt.
Fő összetevője a Camellia sinensis, vagyis a zöld tea, amely nagy
mennyiségben tartalmaz katekineket. Ezek rendkívül hatékony
antioxidáns hatású polifenol vegyületek, amelyek bizonyítottan jó
hatásfokkal kötik le az öregedési folyamatokért és a testszövetek
károsodásáért felelős szabad gyököket.
A különlegesen tiszta eljárással feldolgozott zöldtea-levelekre viszik fel az ősi recept alapján
készült koncentrált növényi keveréket, amely a filter vízbe helyezésekor leoldódik, és az
eredmény egy exkluzív növényi ital. Ezzel szemben a piacon kapható legtöbb teakészítmény
csupán szárított levelek őrleményét tartalmazza, koncentrálás nélkül. Koncentráltsága miatt
®
egy filter Calli -ból nem egy csészényi, hanem akár 1-3 liter ital is nyerhető, a kívánt
erősségtől függően.

Előnyei:
®

Fogyasztói tapasztalatok szerint a Calli rendszeres fogyasztása gyakran az alábbi kedve-ző
változásokkal jár:
, 
több energia, jobb közérzet, kisebb alvásigény;
, lelki nyugalom, illetve a stressz és agresszivitás csökkenése;
, 
tisztább gondolkodás, jobb memória és koncentrációs készség;
, 
alacsonyabb hús-, cigaretta-, alkohol-, zsír-, cukor- és kávéfogyasztás;
, 
egészségesebb étrendre való fokozatos áthangolódás;
, 
emésztési és (savas) gyomorproblémák enyhülése;
, 
vérnyomás és koleszterinszint normalizálódása;
, 
ízületi és meszesedési gondok enyhülése;
, 
testtömeg normalizálódása;
, 
a szervezet elsavasodásával összefüggő problémák enyhítése.

Felhasználási javaslat:
Egy filter Calli®-t áztasson a kívánt erősségtől függően 1-3 liter vízbe 5-10 percig, vagy a filtert akár benne is
hagyhatja. Amikor először kezdi fogyasztani, inkább hígabbra főzze, és később igény szerint áttérhet a sűrűbb
elkészítésre. Kezdetben napi 2-2,5 dl-t igyon belőle, később akár napi 1 litert is. Ne egyszerre igyon sokat,
hanem inkább többször kevesebbet. A Calli® ital ne érintkezzen fémedénnyel, illetve evőeszközzel! Ne ízesítse
cukorral és mesterséges édesítővel, továbbá citrommal se, mert az ellensúlyozza a lúgosító hatást. Ízesítéshez
használhatja a Sunrider növényi bőrápoló-édesítő termékeit, a Suncare®-t, illetve a Suncare Plus™-t; a jobb íz
és nagyobb hatékonyság érdekében javasoljuk, hogy egy csésze Calli®-ban keverjen el fél vagy egy zacskó
Fortune Delight®-ot.
Készült tealevél, kamilla, feketecsalán-levél, morikéreg-kivonat, hidőrgyökér-kivonat és édesgyökér
felhasználásával.
#100115 Natúr 10*2,5 g filter
#100125 Mentás 10*2,5 g filter
#100135 Fahéjas 10*2,5 g filter

#100119 Natúr 60*2,5 g filter
#100129 Mentás 60*2,5 g filter
#100139 Fahéjas 60*2,5 g filter

