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RUST EN CONCENTRATIE, OP EEN NATUURLIJKE
MANIER
Dit kalmerende kruidenconcentraat draagt bij aan een kalme en heldere geest en is met
name nuttig als natuurlijk middel tegen angsten, rusteloosheid, slapeloosheid en stress.
Als de geest kalmer is en het lichaam beter is uitgerust, kan je je beter concentreren,
waardoor je prestaties en mentale helderheid verbeteren.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®
Onze producten zijn gemaakt van de beste natuurlijke ingrediënten, waaronder kruiden
die pas worden geoogst wanneer de werkzame bestanddelen op hun hoogtepunt zijn.
Ese® bevat geen chemicaliën, cafeïne en conserveringsmiddelen en zorgt ervoor dat je je
kunt concentreren en je kalm voelt.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN
UNCARIA RHYNCHOPHYLLA (GOU TENG)

Een kruid dat in China al eeuwenlang traditioneel wordt gebruikt voor een gezonde
bloeddruk. Het heeft ook een belangrijke antioxiderende werking, waardoor het
afweersysteem, de spijsvertering en de bloedsomloop ondersteund worden.

VALERIAANWORTEL

Dit kruid wordt in Europa al heel lang gebruikt als mild kalmerend middel bij nervositeit
en als slaapmiddel voor mensen die last hebben van slapeloosheid. Het kan ook
verstopping verhelpen en spierspasmes verlichten.

HONINGBOOM

De bloem van de honingboom bevat twee krachtige flavonoïden, troxerutine en
oxymatrine, die sterk antioxiderend zijn. Ook is aangetoond dat ze een gunstig
effect op de bloedsomloop hebben.

VEELGESTELDE VRAGEN
FORMULE GEBASEERD
OP DE EXPERTISE VAN
DE EIGENAAR
IN EIGEN BEHEER
VERVAARDIGD

GECERTIFICEERD
ALS KOOSJER

V: Is Ese® verslavend?
A: Het is een buitengewoon effectieve middel om spanning en stress te verminderen,
maar Ese® is niet verslavend en je wordt er ook niet suf van. Gebruik Ese® wanneer je het
GECERTIFICEERD
nodig hebt om de dag gemakkelijker door te komen.
ALS HALAL

GEMAAKT VAN
NATUURLIJKE
INGREDIËNTEN

V: Voor wie is Ese® nuttig?
A: Ese® is ideaal voor iedereen die beter wil presteren en zijn denkvermogen wil
vergroten in stressvolle situaties op het werk, op school of in het dagelijks leven.

AANBEVELING
VOORDELEN

Twee capsules (naar wens) bij de maaltijd.

• zorgt voor rust en welzijn
• zorgt voor een heldere geest en
concentratie
• natuurlijk middel voor angsten,
rusteloosheid, slapeloosheid en
stress
• niet verslavend
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