Rooibos te
Rooibos SOD te är en helt unik dryck som har massor av gynnsamma
effekter för Din hälsa. Det är en uppfriskande dryck för alla tillfällen
och kan avnjutas såväl kall som varm

Rooibos-te kommer från en buske som
växer i de naturligt rena dalarna i
Cedarbergen vid Godahoppsudden i
Sydafrika. Där anses den vara en
nationaldryck och går under namnet
”the miracle tea” tack vare sina
hälsofrämjande egenskaper.
Golden Valley Rooibos-te är koffeinfritt
och fritt från oxalsyra och innehåller
många spårämnen, mineraler och
antioxidanter.
Rooibos-te innehåller 50 gånger mer
SOD (SuperOxideDismutase) än andra
typer av grönt te. SOD är en antioxidant
som produceras i kroppen för att kämpa
mot de skadliga fria radikalerna och
konverterar dem till syre. Genom att
tillföra mer, hjälper man kroppen att
reducera dessa fria radikaler –
avfallsprodukter. Detta är viktigt för att
kroppen ska fungera optimalt och
förhindra att ohälsa uppstår.
Rooibos-te kan användas från
spädbarnsålder samt är en utmärkt
sportdryck

Hälsomässiga fördelar
Har en lugnande effekt på centrala
nervsystemet.
Kan lindra mag- och
matsmältningsproblem samt milt
rensande av tarmarna.
Hjälper mot magkramper och kolik hos
spädbarn.
Lindrar hösnuva, astma och eksem.
Lugnande effekt på huden.

Källa: K-Link Norway AS

Bruksanvisning
En tepåse räcker till 1,5 liter te. Påsen
kan ligga i kannan så länge det finns
vatten i den. Låt påsen dra i cirka 2-3
minuter före servering. Drycken är även
god rumsvarm eller kyld.
Golden Valley Rooibos-te är förpackad
i tepåsar. En förpackning innehåller 40
påsar.
Tepåsarna förvaras mörkt och torrt.
De använda tepåsarna kan återvinnas
på olika sätt om du bevarar fukten i
dem.

Innehåll
Kalcium, koppar, fluor, järn, magnesium,
mangan, kalium, natrium, zink, Cvitamin, flavonider, fenolsyror. Ren
naturprodukt utan smaktillsatser.
Golden Valley Rooibos-te är en av de
produkter som ingår i K-Links
Hälsokoncept: Rensa, Aktivera,
Balansera, Försvara.
Din distributör kan ge dig mer
information om Golden Valley Rooiboste och övriga produkter som ingår i
Hälsokonceptet.

Lägga fuktiga påsar på ögonen eller
öppna en påse och blanda med vatten
för att lägga som ansiktsmask.
Man kan strö te i blomjord för att ge
växter mer näring.

Oberoende distributör:
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