IMBRYK HERBATY OFERTA DLA SPA
Szanowni Państwo, pragniemy przedstawić naszą gamę wspaniałych herbat oraz mieszanek
ziołowych, które w niecodzienny sposób urozmaicą Państwa ofertę. Wśród naszych
produktów znajdą Państwo m.in. zioła wspomagające oczyszczanie organizmu, ale też
mieszanki relaksacyjne i odchudzające. Doskonale wiemy, że obok własciwości
prozdrowotnych równie ważne są smak i aromat- gwarantujemy, że nasze mieszanki uwiodą
nosy i kubki smakowe Państwa gości.
1. Mięta nana
Wspomaga utratę apetytu, problemy trawienne, leczy niestrawność i wzdęcia, kolki, nudności,
migreny oraz nerwową czkawkę. Stosowana również na ból gardła. Używana w inhalacji łagodzi ból
dróg oddechowych.
2. Werbena cytrynowa
Działanie werbeny jest wszechstronne - działa lekko ściągająco, napotne, łagodząco, stąd polecana
jest przy przeziębieniach i stanach zapalnych górnych dróg oddechowych. Przynosi ulgę przy
migrenach, bólach głowy i zatok oraz bezsenności, ułatwiając zasypianie. Wykazuje też działanie
antybakteryjne, przeciwgrzybiczne i przeciwpasożytynicze.
3. Bukiet ziół na Dobre Trawienie
Idealnie skomponowany bukiet ziół zalecany przy problemach trawiennych. Liście mięty pieprzowej są
wykorzystywane do walki z utratą apetytu, działają także na ból gardła. Rumianek wzmaga wydzielanie soków
żołądkowych, zmniejsza wzdęcia oraz zwiększa apetyt.
Skład: liście mięty pieprzowej, kwiatki rumianku, anyż, nasiona kopru włoskiego i kminku, kwiatki prawoślazu
lekarskiego i nagietka.

4. Czas Relaksu
Mieszanka ziół działająca uspokająco. Passiflora to środek uspokajający przy stanach lękowych, działa także przy
kłopotach z zasypianiem. Melisa łagodzi zapalenie oskrzeli, przeziębienia oraz bóle głowy. Kwiaty lawendy
łagodzą bóle głowy oraz są stosowane przy omdleniach i zawrotach głowy.
Skład: liście melisy, liście mięty pieprzowej, kwiatki passiflory (męczennica - środek uspokajający przy

niepokoju, nerwowości i kłopotach z zasypianiem), kwiatki lawendy.
5. Detox Tea
Oczyszczająca mieszanka ziołowa. Pokrzywa ma działanie moczopędne, oczyszcza, pobudza krążenie krwi oraz
metabolizm. Kwiat dzikiego bzu zmniejsza gorączkę, działa napotnie oraz wykrztuśnie. Posiada właściwości
odtruwające przy zaburzeniach przemiany materii.
Skład: szypułki i liście pokrzywy, kwiatki czarnego bzu, liście maliny, kwiatki nagietka, liście brzozy,

kwiatki bławatka.
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6. Płaski Brzuch
Mieszanka mate i ziół o działaniu wyszczuplającym. Mate jest wydajnym źródłem energii psychicznej i fizycznej,
zmniejsza uczucie głodu oraz ma delikatne działanie moczopędne i przeczyszczające. Wzmacnia także system
odpornościowy. Werbena cytrynowa działa uspokajająco na przewód pokarmowy.
Skład: Yerba Mate, łuski owocu dzikiej róży, werbena cytrynowa, liście pokrzywy, korzeń lukrecji, imbir, płatki
róży, kwiatki rumianku.

7. Pokrzywa i Cynamon
Mieszanka, która świetnie wpływa na kondycję włosów i paznokci oraz oczyszcza organizm, rozgrzewa.

8. Wzmacniająca Organizm
Liście i łodygi jemioły zmniejszają ciśnienie krwi, zapobiegają sklerozie. Mikołajek polny stosowany jest przy
schorzeniach narządów płciowych. Czarny pieprz stymuluje pracę serca, ma korzystny wpływ na metabolizm,
jest także afrodyzjakiem.
Skład: kawałki jabłka, Rooibos, łuski fasoli, trawa cytrynowa, cynamon, imbir, dziurawiec, skórka

cytryny, mikołajek polny, jemioła pospolita, goździki, aromat, czarny pieprz, kardamon, korzeń żeńszenia.
Wybierając nasze herbaty otrzymują Państwo gwarancję najwyższej jakości. W naszej ofercie znajdują się
szlachetne herbaty z najróżniejszych zakątków świata, a każda z nich ma swój niepowtarzalny smak i aromat.
Paletę najróżniejszych herbat uzupełniają zioła oraz mieszanki ziołowe, które w oryginalny sposób mogą
wzbogacić również Państwa ofertę. Zapraszamy do współpracy.
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