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Summering

Nature’s Tea®, från Unicity International adresserar denna
angelägenhet med en naturlig och varlig men ändå effektiv
produkt som när tarm-, urin- och immunsystem. När kombinerat med rätt näringsämnen och plikttroget träningsprogram, ger Nature’s Tea® kroppen den näringsämnessupport
som behövs för att rena och slimma sig själv för att förbättra
hälsan.
Motorvägar fungerar som effektivast när trafiken flyter smidigt. När trafiken saktar ner på grund av överbefolkning eller
trafikhinder, sker stockning. Resultatet är trafikstockning
som kan stoppa bilar i flera mil bak. Detsamma ör sant för
tarmsystemet. Tarmarna fungerar riktigt när inre transit sker
med regelbundenhet. Förstoppning blir ett problem om transittiden saktas ner, och för med sig ett antal hälsobekymmer. Ibland behöver kroppssystemet lite hjälp för att få fart
på saker igen och Nature’s Tea® främjar den här naturliga
processen.
Proper intestinal function is an important aspect of any program designed to help the body manage weight.* A naturally
versatile product that is both delicious and nutritious, Nature’s Tea® is an excellent addition to any weight management or general nutrition program.

KÄNNETECKEN OCH FÖRDELAR

•
•
•
•

Hjälper kroppen att rena och slimma sig själv**
Främjar normala tarmfunktioner*
Smakar gott.
Främjar hälsa och vitalitet*

VETENSKAP

Kolon eller stora tarmkanalen är den terminala delen av den gastrointestinal (GI) trakten. Kolon mottar de grundligt blandade och
smälta resterna av mat från den övre delen av GI trakten. Återstående näringsämnen, främst i form av osmältbara fibrer, är hanterade av inälvsbakterier. Dessa bakterier producerar olika vitaminer såsom vitamin K samt biotin vilket även absorberas in i blodet.
Dessutom absorberar kolon signifikanta mängder vatten och elektrolyter från den smälta maten innan den elimineras.* Kolonhälsa
förlitar sig på två faktorer:
1) Hälsan och livsdugligheten på tarmbakterien samt
2) konstant rörlighet att flytta innehåll längs med kolon. Kostfibrer
hjälper stimulera bakteriell jäsning såväl som rörlighet. Brist på
rörlighet i kolon saktar ner transittiden av smälta material. Detta
leder till en ökning i mängden vatten absorberat på bytt och kan
leda till förstoppning. Å andra sidan kan kraftigt ökad rörlighet orsaka diarré vilket kan leda till allvarlig vätskebrist och elektrolyter.*

NUTRITION VALUES
Viktigaste näringsvärden per servering
Kalorier

%Dagligt värde*

5

Kalorier från fett

0

0g

VITAMIN A

580 IU

12%

VITAMIN C

6MG

10%

Kalcium

38MG

4%

Järn

1.2

7%

Äganderättsskyddad Blandning

2g

**

Sennablad

**

Rhamnusblad

**

Pepparmintblad

**

Steviablad

**

Mjölonblad

**

Apelsinskal

**

Nypon

**

Marshmallowrot

**

Kaprifol

**

Kamomill

**

*Procent Dagligt Värde baserat på diet om 2,000 kalorier.
**Dagligt intag ej etablerat.
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För mer information besök www.unicity.com

