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PRODUCTINFORMATIE

Nature’s Tea® van Unicity International lost dit probleem op
met behulp van een natuurlijk en zacht, maar effectief product dat het darmkanaal, urinewegen en het immuunsysteem
voedt. In combinatie met goede voeding en nauwgezet oefenprogramma, geeft Nature’s Tea® het lichaam de voedingsondersteuning die het nodig heeft om zichzelf te reinigen
en af te vallen voor een betere gezondheid.
Snelwegen werken het beste wanneer het verkeer soepel
loopt. Opstoppingen ontstaan wanneer het verkeer vertraagt
als gevolg van de drukte of obstakels. Het resultaat is een
verkeersopstopping die auto’s tot stilstand kan doen komen
voor vele kilometers. Hetzelfde geldt voor het darmkanaal.
De dikke darm werkt naar behoren wanneer de toegang naar
de darm normaal is. Obstipatie wordt een probleem wanneer
de doorstroomsnelheid wordt verlaagd. Dat brengt vele gezondheidsproblemen met zich mee. Soms heeft het lichaam
wat hulp nodig om de doorstroming weer op gang te krijgen.
Nature’s Tea® ondersteunt dit natuurlijke proces.
Een goede darmfunctie is een belangrijk aspect van enig
programma dat bedoeld is om het lichaamsgewicht te managen*. Nature’s Tea® is een natuurlijk veelzijdig product
dat zowel lekker als voedzaam is. Het is een excellente aanvulling op elk gewichtsmanagementsysteem of algemeen
voedingsprogramma.

KENMERKEN EN VOORDELEN
•
•
•
•

Helpt het lichaam zichzelf te reinigen en af te slanken *
Ondersteunt de normale darmfunctie *
Goede smaak
Bevordert de gezondheid en vitaliteit *

WETENSCHAP

De dikke darm is het eindgedeelte van de gastrointestinale (GI) stelsel. In de dikke darm komt het grondig gemengd en gedigereerde
voedselrestanten uit het bovenste gedeelte van het maagdarmkanaal
terecht. Achterblijvende voedselresten, voornamelijk in de vorm van
onverteerbare vezel, worden verwerkt door de darmbacteriën. Deze
bacteriën produceren verschillende vitaminen zoals vitamine K en
biotine die opgenomen zijn in het bloed. Bovendien haalt de dikke
darm ook een aanzienlijke hoeveelheid water en elektrolyten uit het
verteerde voedsel voordat het wordt uitgescheiden.* De gezondheid
van de dikke darm hangt af van twee zaken; 1) de gezondheid en
levensvatbaarheid van intestinale bacteriën, en 2) constante beweeglijkheid om de inhoud langs de dikke darm te bewegen. Voedingsvezel hebt bij het stimuleren van de bacteriële germentatie en beweeglijkheid. Gebrek aan beweeglijkheid in de dikke darm vertraagt de
doorlooptijd van verteerd materialen. Dit leidt tot een verhoging van de
hoeveelheid geabsorbeerd water en kan leiden tot constipatie. Anderzijds, sterk toegenomen beweeglijkheid kan diarree veroorzaken, wat
kan leiden tot ernstig verlies van water en elektrolyten. *

Nature’s tea
HOEVEELHEID PER PORTIE
Calorieën
Calorieën van vet

% dagelijkse waarde*
5
0g
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VITAMINe A

580 IU

12%

VITAMINe C

6MG

10%

CALCIUM

38MG

4%

Ijzer

1.2

7%

Speciale mix

2g
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*Percentage dagelijkse hoeveelheid gebaseerd op een dieet van 2000
caloriën.
**De dagelijkse hoeveelheid niet vastgesteld.

*This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Voor meer informatie, bezoek onze website op: www.unicity.com

