
ROYAL BLUE TEA

Érezze magát 
megújultnak és 

élénknek

További információért forduljon a 
B-Epic független márkapartnerhez.

Caffeine-Free, Natural Detox Tea
PILLANGÓBORSÓ VIRÁG BIO 

GYÓGYNÖVÉNY KIVONAT

Érezze magát megújultnak ennek az egyedülálló, élénk színű 
gyógynövényes főzetnek köszönhetően! A B-Epic Royal Blue 
Tea bio, koffeinmentes gyógynövénytea segít helyreállítani 
és megfiatalítani a testet és az elmét.  A pillangóborsó 
virgából készült Royal Blue Tea a zöld teához hasonló földes, 
fás, enyhén édes, növényi aromájú ízzel rendelkezik. 
Nevéhez hűen, főzéskor természetesen lenyűgöző kék színt 
kap. Ha citromot adunk hozzá, azonnal fuksziaszínűvé válik. 
A kék teákat keleten már régóta használják, hogy különféle 
egészségügyi előnyöket biztosítsanak. Gazdag 
antioxidánsokban (még a zöld teánál is több), 
gyulladáscsökkentő és immunerősítő tulajdonságokkal 
rendelkezik. Emellett az erős antioxidánsok segítenek 
lassítani az öregedési folyamatot, így a bőr és a haj 
fiatalabbnak és egészségesebbnek tűnik. A természetes 
nootropikumként a kék teákról megállapították, hogy 
fokozzák a kognitív funkciókat és az agy általános 
egészségét. Arról is ismert, hogy nyugtató hatással vannak a 
szervezetre, ami elősegítheti a relaxációt, és segíthet 
enyhíteni a stressz és a szorongás érzését.
Ennek az egyedülálló teának a rendszeres fogyasztása 
segíthet az ideális testsúly hosszú távú fenntartásában. A kék 
teák bizonyítottan fokozzák az anyagcserét és a zsírégetést, 
ami viszont azt eredményezi, hogy a szervezet több kalóriát 
éget el. Gyengéd tisztító effektussal is rendelkezik, amely 
segít támogatni a szervezet természetes méregtelenítési 
folyamatát, hogy megszabaduljon a méreganyagoktól, 
amelyek tartós súlygyarapodást okozhatnak és 
meghiúsíthatják a fogyási kísérleteket.

ELŐNYÖK:
• Segíti az egészséges testtömeg-szabályozást
• Természetes módon méregteleníti és tisztítja 

a szervezetet
• Javítja a kognitív képességeket, a memóriát 

és a fókuszt
• Csökkenti a gyulladást és fokozza az 

immunitást.
• Segít enyhíteni a stresszt és a szorongást
• Javítja a bőr és a haj általános egészségét és 

megjelenését

TERMÉK RÉSZLETEK:

• Pillangóborsó virág gyógynövényes kivonat

• Természetesen koffeinmentes és kék színű

• Gazdag antioxidánsokban, ásványi 
anyagokban és vitaminokban

• A zöld teához hasonló földíztől duzzadó íze 
van

• Teljesen természetes, vegán és gluténmentes

• Hidegen és melegen egyaránt fogyasztható

TAPASZTALJA MEG AZ ÉLETET MEGVÁLTOZTATÓ ELŐNYÖKET |  RÉSZLETEK A WWW.BEPIC.COM OLDALON.
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ROYAL BLUE TEA
Natural Detox Tea

Nutrition Facts
Servings Per Container: 32
Serving Size: 4 fl oz prepared tea

Amount Per Serving % DV*

Total Fat 0g 
Cholesterol 0g
Sodium 0g
Total Carbs 0g 
Protein 0g  

* The % Daily Value (DV) tells you how
much a nutrient in a serving of food
contributes to a daily diet. 2,000 calories
a day is used for general nutrition advice.

Calories 0

  

Not a significant source of saturated fat, 
trans fat, dietary fiber, sugar, added sugars, 
vitamin A, vitamin C, vitamin D, calcium, 
iron, or potassium.

0%
0%
0%
0%

TERMÉK ADATOK
JAVASLOTT HASZNÁLAT: Naponta kétszer vagy háromszor 
igyon 1-2 dl elkészített teát.  Forrón, melegen vagy jegesen 
is finom.  Keverhető édesítőszerrel, citrommal, természetes 
ízesítővel, gyümölcslével, más teával vagy tetszés szerinti 
itallal.    

ÚTMUTATÓ: 2 teafilterből 4 liter elkészített tea készül. 
Forraljon fel egy liter vizet teljes forrásig, majd kapcsolja ki 
a hőfokot. Tegyünk 2 teafüvet a forró vízbe; fedjük le és 
áztassuk 4-8 órán át (vagy egy éjszakán át), hogy a 
gyógynövények teljes erejüket kifejtsék. Öntse a tartalmát (a 
teafilterekkel együtt) egy 4 literes kancsóba, és töltse fel 
vízzel. Készen áll az ivásra és/vagy hűtésre. Ne 
mikrohullámúzzuk a vizet vagy a teafiltereket; ez tönkreteszi 
a gyógynövények beneficialis tulajdonságait.    

FIGYELMEZTETÉS: konzultáljon orvosával, mielőtt ezt vagy 
bármilyen más étrend-kiegészítőt szedne, különösen, ha 
terhes vagy szoptat, ha valamilyen egészségügyi problémája 
van, ha vényköteles gyógyszereket szed, vagy ha 18 év alatti.  

TÁROLÁS: A frissesség megőrzése érdekében hűvös, száraz 
helyen tárolja.

A nyilatkozatokat az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal nem vizsgálta. 
A termék nem szolgál betegség diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. 

Az eredmények változhatnak.

Other Ingredients: Proprietary herbal 
blend of American Persimmon (Diospyros 
virginiana), Blessed Thistle (Cnicus 
benedictus), Senna Alexandrina (Cassia 
acutifolia), Pawpaw (Carica papaya), Myrrh, 
Butterfly Pea Flower (Clitoria ternatea), 
Ginger, Marshmallow (Althaea officinalis)

Wrapped in unbleached tea bag.

Contains NO artificial flavors, preservatives, 
or caffeine.

Vegan-Friendly, Kosher, Gluten-Free, 
and No MSG




