CALLI.
Wat is het?
Calli is een reinigende en opwekkende kruidendrank. Door de kruidenzakjes in heet water te doen, krijg je
een heerlijke “thee”.
In verschillende smaken verkrijgbaar: Calli Origineel, Calli Kaneel (werkt verwarmend), Calli Mint (werkt
verkoelend) en Calli Nacht (slaapverdiepend en ontspannend).
Achtergrond informatie.
De in Calli gebruikte groene theeblaadjes van de cameliaplant, dienen als dragers voor de werkzame
kruiden. De blaadjes hebben vanzichzelf een sterke antioxidante werking. De blaadjes worden zo bewerkt
dat de kruiden er aan vastplakken. De kruiden laten los in water. Het is belangrijk dat de thee wordt gemaakt
met water van ten hoogste 80 graden, omdat ze bij hogere temperaturen hun werking verliezen.
Deze eeuwenoude formule versterkt het concentratievermogen en de mentale weerbaarheid. De uitgelezen
melange van kruiden en extracten in Calli vergroot en verbetert de natuurlijke reinigings- en
uitscheidingsprocessen in de lichaamscellen en verbetert de samenwerking tussen de vijf belangrijkste
orgaansystemen. Het reinigt en voedt de lichaamscellen waardoor het lichaam weer in evenwicht (balans)
wordt gebracht. De lichamelijke processen en de energie-doorstroming worden op deze manier ondersteund,
waardoor het lichamelijk welzijn toeneemt. Calli werkt ook alkaliserend; zodoende wordt de balans hersteld
die in ons westerse eetpatroon vaak ontregeld is door een teveel aan zuurvormend voedsel.
Afvalstoffen die bij de spijsvertering vrijkomen worden sneller afgevoerd.
Het ingrediënt Camelia Sinensis werkt cholesterol verlagend. Het heeft een extra voedende werking op de
lever. Ook is het een sterk antioxidant, wat de schade van stress en vervuiling helpt tegengaan. Als je Calli
na de maaltijd gebruikt, helpt het bij de vetstofwisseling. De Calli-thee voert afvalstoffen uit membranen en
longen, waardoor het lichaam sneller herstelt van verkoudheid en griep.
Meest waargenomen effecten:
* verbeterde concentratie en mentale weerbaarheid.
* grotere uithoudingsvermogen.
* verminderde vetzucht door effectieve vertering van vetten en daardoor een gunstig effect
op het cholesterolgehalte.
* verbeterde afvoer van gifstoffen uit het bloed door betere reiniging.
* positief effect op huid en longen, sneller herstel na verkoudheid.
* verhoogde afvoer van gist uit het lichaam.
* minder behoeft aan koffie, zwarte thee en suiker.
Ingredienten:cameliablad,perillablad,mori schors extract,alismawortelextract en imperaatwortel
oranje zakje: naturelle smaak
groen zakje: mint smaak
bruin zakje: kaneel smaak

CALLI NACHT.

blauw zakje

Calli Nacht heeft een andere samenstelling, hier ligt de nadruk op de voedende werking. Calli Nacht voedt
het zenuwstelsel en de reinigende organen.
Calli Nacht bevat een combinatie van kruiden die voor 75% de hersenen en het zenuwstelsel voedt en voor
25% reinigend werkt (zie waargenomen effecten hierboven).
Deze kruidencombinatie helpt de hersenen en het zenuwstelsel tot rust te komen. Het gevolg is een gezonde
diepe slaap met dromen, die verwerking van gebeurtenissen van de afgelopen dag mogelijk maken. Met als
effect dat je de volgende dag meer uitgerust en weerbaarder bent.
Je kunt deze thee de gehele dag drinken.
Ingredienten:passiebloem,radix polygoni multiflorie,jujubezaad,paddestoel
(poria cocus),cameliablad,saliewortel,rozebottel,imperaatwortel en wintermeloenpitten

