Növényi édesítőszer

SunnyDew™
A Stevia rebaudiana bertoni (magyar nevén jázminpakóca) egy, a
krizantémfélék családjába tartozó növényfaj, amely Dél-Amerikából származik,
ahol a sztévialeveleket az őslakók évszázadok óta használják jótékony
tulajdonságaiért. Megfigyelték, hogy segít a bőrfelszíni sérülések gyors
regenerációjában, mint ahogy azt is felismerték, hogy főzete kellemesen édes
ízű.
A SunnyDew™ fő összetevője ennek a különleges növénynek a sűrített leve. A
növényt speciális tisztító és koncentrációs eljárással dolgozzák fel a Sunrider
saját tulajdonában álló csúcstechnológiájú gyárakban. Ezek a termékek
külsőleg alkalmazva jótékony hatással vannak a bőrre, belsőleg fogyasztva
pedig valóban egészséges növényi édesítőként használhatók és a cukorbetegek is bátran
fogyaszthatják.
A sztévia koncentrátum ma
a szteviozidok, amelyek a
szőlőcukornál, ugyanakkor
hasnyálmirigy természetes
inzulintermelést segítik elő.

az egyetlen ismert kifogástalan élettani hatású édesítőszer. Fő hatóanyagai,
glikozidok (cukorszármazékok) közé tartoznak, harmincszor édesebbek a
a szervezet nem a cukorhoz hasonló módon dolgozza fel őket. Sőt, a
táplálása révén épp a megfelelő vércukorszint fenntartását és a helyes

Előnyös tulajdonságai:
■ Néhány naponta arcpakolásként alkalmazva táplálják a bőrt, javítják rugalmasságát és
megjelenését. Mivel a pakolás alkalmával kissé szárítják a bőrt, utána használjunk Kandesn®,
illetve Oi-Lin® Mélyhidratáló krémet, esetleg különleges Oi-Lin® arcápoló készítményeket.
■ Pattanások, ekcéma, sebek, égési sérülések és egyéb bőrproblémák esetén az érintett
területeket naponta többszörtöményen bekenve általában jelentős javulás figyelhető meg.
■ Sérülések, időnként súlyosnak ígérkező balesetek alkalmával soha vissza nem térő alkalom lehet
azonnal vastagon bekenni az érintett területet, ezért javasolt magunknál tartani.
■ Tapasztalatok szerint jó hatással vannak a májra és a hasnyálmirigyre, így általánosan jó
hatással vannak az emésztőrendszerre; ezáltal elősegíthetik a szervezet saját egyensúlyi
inzulintermelését.
■ Gombaölő hatásúak, ami külső és belső gombánál is érvényesíthető.

Felhasználási javaslat:
Ujjhegyeivel vigye fel a megfelelő bőrfelületre; édesítéséhez pedig csepegtessen 2-3, de igény szerint
akár 20-30 cseppet is italába. Ételek, sütemények édesítésére is alkalmasak, kivéve a kelt tésztát,
ugyanis elpusztítja az élesztőgombákat.
Készült víz, sztéviakivonat, kamilla és krizantémvirág-kivonat felhasználásával.

