Aloe Blossom Herbal Tea
Казват, че пиенето на топли напитки не се влияе от сезоните, но никой не може да отрече, че с ниските температури желанието
за чаша гореща течност се увеличава. А напитката, която влияе най-добре на организма безспорно е чаят. Доказателствата за
това са много, от векове самото пиене на чай се е превърнало в изкуство, което присъства в ежедневието на толкова много
култури.
Всеки човек има свой собствен вкус, определящ предпочитанията му в една или друга ситуация. Това важи и за пиенето на чай.
Някои заместват кафето с ободряващия черен чай, други се наслаждават на плодовия заради аромата му, а не е за подценяване
и традиционния у нас билков чай в толкова много разновидности.
А защо да не съчетаем обичайната сгряваща чаша чай сутрин или вечер с благотворното въздействие на Алоето? Форевър Ливинг Продъктс ви предлага тази възможност с неустоимия Билков чай от цветчета на Алое. Освен цветовете
на доказалото полезните си качества Алое Вера, в Aloe Blossom Herbal Tea ще откриете и много други полезни и
ароматни растения от цял свят – портокалови кори, канела от Китай, карамфил от Мадагаскар. Този очарователен коктейл от аромати не е всичко. Чаят от цветчета на Алое не е просто приятен, той е и здравословен,
особено за хората с напрегнато ежедневие. Бахарът от Ямайка и джинджифилът от Китай са две съставки с успокоително и отпускащо действие. Всяка глътка ви разкрива и богатството на кардамона
от Гватемала, копъра и лайката от екзотичен Египет.
Разбира се, всички тези съставки биха звучали като съдържанието на щанд за билки
и подправки, ако към тях Форевър Ливинг не добавяше точното
количество цветчета от Алое, за да се превърне Aloe Blossom
Herbal Tea в един наистина неповторим чай. А това означава, че всяка изпита чаша ще създава приятни мигове на
релаксация, насред забързаното ежедневие. Всяка съставка на чая от цветчета на Алое е подбрана заради тонизиращия си ефект, даващ енергия за да се справим със стреса
в напрегнатия ден.
Любимият ви чай от Форевър Ливинг вече има нов външен вид. Елегантна дизайн на кутията и пакетчета, всяко
опаковано във фолио за отлично запазване на свежестта
и аромата. И най-страхотното е, че тази промяна не засяга
цената.

