LEVER
NJURAR
MATSMÄLTNING

BALANS

Om produkten

På pH-balans blandar vi våra egna ört-téer. Omsorgsfullt och efter noga avvägning.
Vi har tagit fram tre special-téer som alla hjälper dig på vägen till en bättre balans.

pH-te Lever

Detta pH-te är främst till för utrensning via galla och lever, avgiftning med naturligt
C-vitamin, samt ökad tarmrörelse. Drick gärna en stor kopp te dagligen. Lägg en
rågad tesked av påsens innehåll i det varma vattnet och låt dra i ca tio minuter.
För maximal effekt - drick inte bara avkoket (de lösliga ämnena), utan svälj även
“sumpen” - det vill säga örterna. Du kan också prova att lägga dem i en soppa
eller varför inte i en matig gryta.
Innehåll: maskrosrot, röllekablommor, brakvedsbark,nypon och sennablad

pH-te Njurar

Detta pH-te är främst till för utrensning via njurar, urinvägar samt bindväv. De
verksamma örterna är vätskredrivande samt renande, urinsyradrivande ur vävnaderna samt genomsköljande för urinvägarna, samt agerar uppbyggande och
renande. Drick gärna en stor kopp dagligen. Lägg en rågad tesked i det varma
vattnet och låt dra i tio minuter. För maximal effekt - ät gärna även “sumpen”.
Ett tips: Vid urinvägsinflammation - drick téet tillsammans med tranbärsjuice
och vallörtsavkok.
Innehåll: mjölonblad, gullrisets blommande grenspetsar, björkblad, åkerfräkenets
ovanjordiska växtdelar

pH-te Matsmältning

Detta milda och goda pH-te har till främsta uppgift att rensa och regenerera lever
och galla, samtidigt som den ger en något ökad tarmrörelse. Det är ett utmärkt sätt
att ge lever den stimulans den behöver för att fungera fullt ut. Drick gärna en stor
kopp te dagligen. Lägg en rågad tesked av påsens innehåll i det varma vattnet och
låt dra i ca tio minuter. För maximal effekt - drick inte bara avkoket (de lösliga ämnena),
utan svälj även “sumpen” - det vill säga örterna. Du kan också prova att lägga dem i
en soppa eller varför inte i en matig gryta.
Innehåll: anis, kummin, fänkål, lakritsrot, pepparmynta och mariatistel

allt material tillhör pH-balans. Kopiera gärna, men ange alltid källan.

