Productfiche

Calli®

DE GUNSTIGE KENMERKEN VAN GROENE THEE...EN MEER
Calli® is een unieke kruidendrank die is gemaakt van een gepatenteerde mix van
groene thee en kruidenextracten. De unieke concentratiemethode van Sunrider
zorgt ervoor dat er meer thee-catechines, bioflavonoïden en andere krachtige
antioxidanten vrijkomen. Met traditionele vermaling is dat onmogelijk. De
exclusieve formule van Calli® biedt een krachtige bescherming tegen vrije
radicalen in de vorm van antioxidanten en ondersteunt de natuurlijke reinigingsen afvoerprocessen van het lichaam. Calli® is gemaakt van natuurlijke ingrediënten
en bevat geen vet, cholesterol of kunstmatige zoetstoffen Het is warm en koud
lekker en is een gezond substituut voor koffie, thee, latte en cola.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®
De formule van Calli® is gebaseerd op de Philosophy of Regeneration®, ofwel de
overtuiging dat we het lichaam moeten voeden en reinigen met de beste voeding om
evenwicht en dus een optimale gezondheid mogelijk te maken. Calli® ondersteunt de
natuurlijke reinigingsprocessen van het lichaam en verfrist en hydrateert je lichaam met
een heerlijke mix van voedzame kruiden en antioxidanten.
De meeste drankjes zijn simpele sappen, gemalen bladeren of water met veel suiker.
Calli® is dankzij ons hightech, gepatenteerde proces een "superdrank". Om Calli® te
maken, extraheren we een concentraat van de goede elementen van Camellia sinensis om
een geconcentreerde kruidenbasis te vormen. Vervolgens sproeidrogen we een
gepatenteerde mix van geconcentreerde kruidenextracten op de basis. Dit unieke proces
zorgt ervoor dat er meer natuurlijke antioxidanten uit de kruiden vrijkomen en meer
vitale micronutriënten worden benut.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN
FORMULE GEBASEERD
OP DE EXPERTISE VAN
DE EIGENAAR

GECERTIFICEERD
ALS KOOSJER

IN EIGEN BEHEER
VERVAARDIGD

GECERTIFICEERD
ALS HALAL

GEMAAKT VAN
NATUURLIJKE
INGREDIËNTEN

EXTRACT VAN DE WATERWEEGBREEWORTEL
Deze waterplant staat bekend om zijn natuurlijke vochtafdrijvende eigenschappen.

CAMELLIA SINENSIS
Dit superingrediënt is beter bekend onder de naam theeplant en zit vol reinigende
antioxidanten.

EXTRACT VAN DE IMPERATA-WORTEL
De Imperata-wortel is een grassoort dat oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië komt en bekend
staat om zijn natuurlijke vochtafdrijvende eigenschappen.

PERILLABLAD
Dit kruid met een antioxiderende werking is populair in de Chinese geneeskunde.

VOORDELEN
• reinigt het lichaam met
antioxidanten

VEELGESTELDE VRAGEN
V: Zit er cafeïne in Calli®?
A: Calli® bevat slechts zeer kleine hoeveelheden cafeïne. Probeer om extra tot rust te
komen het drankje Calli® Nacht eens, dat een exclusieve combinatie bevat van kruiden die
ervoor zorgen dat je heerlijk slaapt. Je kunt het zelfs overdag drinken om tot rust te
komen.

• kalmerend als het warm wordt
geserveerd en koud ook heerlijk

V: Waar smaakt Calli® naar?
A: Calli® heeft een milde smaak en bevat geen toegevoegde suikers of kunstmatige
zoetstoffen. Verkrijgbaar in de smaken gewoon, kaneel en munt.

• geen vet, conserveringsmiddelen
of kunstmatige zoetstoffen

AANBEVELING
Doe een zakje Calli® kruidenthee in 480 ml water en laat de thee 5 minuten trekken.

• gecertificeerd als koosjer en halal
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