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JÓTÉKONY HATÁSAI, 
ELŐNYEI

•  Antioxidánsokkal tisztítja a 
szervezetünket

•  Nyugtató hatású, melegen vagy ízlés 
szerint hidegen is fogyaszthatja

•  Nem tartalmaz zsírt, tartósítószereket 
vagy mesterséges édesítőket

•  Kosher és Halal tanúsítvánnyal is 
rendelkezik

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Áztasson egy Calli® gyógynövény teafiltert 500 ml forró vízben 5 percig, majd vegye 
ki a filtert a vízből!

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Kérdés: Tartalmaz-e a Calli® tea koffeint? 
Válasz: A Calli® tea csak nyomokban tartalmaz koffeint. Próbálja ki az intenzív, 
nyugtató hatású Calli® Night teát is, mely a gyógynövények egyedülálló 
kombinációjával elősegíti a nyugodt alvást, pihenést. Fogyasztható napközben is, hogy 
segítsen ellazulni.

Kérdés: Milyen az íze Calli® teának? 
Válasz: A  natúr Calli® tea enyhe gyógynövény ízű és nem tartalmaz hozzáadott 
cukrokat vagy mesterséges ízesítőt. Próbálja ki natúr, mentás vagy fahájas 
változatban is.

FŐ ÖSSZETEVŐI
VÍZI HÍDŐR GYÖKÉR KIVONAT 
Ez a növény vízben növekszik és természetes hatású vízhajtó tulajdonságáról ismert. 

KAMÉLIA LEVÉL (ZÖLDTEA LEVÉL) 
Az egyik legismertebb teanövény. Ez a szuper összetevő magas antioxidáns tartalmú, 
mely erőteljes tisztító hatásáról ismert.

ALANGFŰ GYÖKÉR 
Az alangfű gyökér Délkelet-Ázsia füves területein őshonos, természetes vízhajtó 
tulajdonságáról ismert. 

PERILLA LEVÉL 
Antioxidáns tulajdonságairól ismert gyógynövény, mely népszerű a kínai 
gyógyászatban.

A REGENERÁCIÓ FILOZÓFIÁJA®

A Calli® formulája a Regeneráció Filozófiáján® alapul, mert hisszük, hogy egyaránt 
szükséges táplálni és tisztítani a szervezetünket a legjobb tápanyagokkal ahhoz, hogy 
elérjük a kívánt egyensúlyt és az optimális egészséget. A Calli® támogatja a szervezet 
természetes tisztulási folyamatait, frissíti és hidratálja a szervezetünket a növényi 
tápanyagok és antioxidánsok természetes és ízletes keverékével.

A leggyakrabban fogyasztott italok a gyümölcslevek, filteres teák, a cukrozott 
üdítők és a kávé. A Calli® egy “szuper ital” a csúcstechnológiának és a titkos 
előállítási folyamatnak köszönhetően. A Calli® tea elkészítéséhez kivonatoljuk és 
koncentráljuk a természetes összetevők hasznos elemeit a koncentrált növényi alap 
megalkotásához. Ezután a porlasztva-szárító technológia alkalmazásával a növényi 
koncetrátumot hozzáadjuk a Camellia sinensis (zöldtea) levélhez. Ez az egyedülálló 
eljárás fokozza a gyógynövények antioxidánsainak kibocsátását és a létfontosságú 
mikroelemek szállítását.

A ZÖLDTEA ELŐNYE ÉS MÉG ENNÉL IS TÖBB
A Calli® egy egyedülálló gyógynövény ital, mely zöldtea és gyógynövények 
szabadalmaztatott keverékéből készül. A Sunrider egyedülálló koncentrációs 
módszerével készülő keverék fokozza a teakatekinek és a bioflavonoidok, illetve az 
antioxidánsok kibocsátását, mely a hagyományos őrléssel nem lehetséges. A Calli 
keverék exkluzív formulája fokozza az antioxidánsok hatását, így védelmet nyújt a 
szabadgyökök ellen, illetve támogatja és kiegyensúlyozza a szervezet természetes 
tisztító folyamatait. A Calli® természetes összetevőkből készül, nem tartalmaz 
zsírt, koleszterint és mesterséges édesítőket. Ízletes forró vagy akár hideg italként 
fogyasztva, egészséges helyettesítője a kávéknak, teáknak, tejes kávéknak vagy a 
kólának.
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