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Aloe Blossom Herbal Tea®

Aloe Blossom Herbal Tea je přírodní směs líst-
ků, bylin a koření, speciálně připravená tak, aby 
poskytla vynikající chuť a bohaté aroma. Čaj 
Aloe Blossom Herbal vytváří teplou aromatickou 
atmosféru a ponoří vás do relaxační a uvolněné 
hladiny vaší mysli. Čaj je absolutně bez kofeinu 
a byl připraven tak, aby občerstvil a oživil vaše 
vnímání a pocity vždy, když si uděláte přestávku 
a dopřejte si pár minut oddychu a relaxace. Ať 
ho pijete horký nebo ledový, čaj Aloe Blossom 
Herbal má výbornou chuť a navíc jeho příprava je 
jednoduchá. Je to skutečně mezinárodní produkt, 
který v sobě spojuje ingredience z Číny, Jamajky, 
Egypta a Indie. Každá složka byla vybrána tak, 
aby pomohla vyvolat tonizující účinek kdykoli, 
když pocítíte stres z uspěchaného dne: skořice 
apomara je osvěžující, pomerančová kůra a hřebí-
ček zase dávají teplou ovocnou chuť, nové koření 
a zázvor uklidňují. 

SLOŽENÍ:
skořice, pomerančová kůra, hřebíček, nové koře-
ní, zázvor, kardamom, fenykl, heřmánek, květy 
aloe, listy ostružin, Gymnemma Sylvestre

N U T R I Č N Í  Ú D A J E
Dávka: 1 čajový sáček  

Množství na dávku
kalorie  0

                                                                   % DDD*

tuky celkem   0 g                                          0%
sodík  0 mg                                                   0%
sacharidy celkem    0 g                                 0%
 cukry  0 g

bílkoviny  0 g  

*Procenta doporučené denní dávky (DDD) jsou 

založena na dietě s hodnotou 2 000 kcal. 

OBSAH:
25 čajových sáčků samostatně balených do
fólie.

DÁVKOVÁNÍ:
Čaj Aloe Blossom Herbal se může pít podle chuti 
horký i studený. Z jednoho čajového sáčku při-
pravíte podle chuti od jednoho šálku až po 1,5 
litru lahodného čaje. Úplný popis dávkování a 
přípravy najdete na každé krabičce.

• nízkokalorický

• bez kofeinu

PRODUKT #200

Účelem těchto výrobků není diagnostikovat, zmírňovat, léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění. Pokud máte zdravotní problém, konzultujte ho 
se svým lékařem.

Nápoje


