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HERBATKA ZIEMIAŃSKA właściwa praca żołądka, wątroby,
jelit 70 g
 

Cena: 10,49 PLN

Opis słownikowy

Producent ECOBLIK

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy

Opis produktu
 

OpisHERBATKA ZIEMIAŃSKA właściwa praca żołądka, wątroby, jelit 70 gHerbatka Ziemiańska - Według literatury Herbatka
Ziemiańska dba o właściwą pracę żołądka, wątroby, likwiduje też stany zapalne jelit. Pomaga również chorym na wieńcówkę, miażdżycę,
nadciśnienie czy żylaki, wszak liście porzeczki czarnej, liście poziomki, owoce jarzębiny skutecznie oczyszczają krew i naczynia
krwionośne. Poprawi się koncentracja, pamięć, ustąpi zmęczenie i powróci radość życia. Herbatkę o podobnym składzie podawano jako
wytworny i pyszny napój do posiłków w dworach magnackich i szlacheckich.Herbata Ziemiańska charakteryzuje się niezwykle
subtelnym smakiem. Jest to kompozycja młodych listków poziomki, jeżyny i czarnej porzeczki, a także bogactwo aromatu kwiatu głogu
oraz czerwonych owoców jarzębiny. Herbatę o podobnym składzie podawano jako wytworny, pyszny napój do posiłków na dworach
magnackich i szlacheckich.Stefania Korżawska o Herbacie Ziemiańskiej:„Herbatka Ziemiańska dba o właściwą pracę żołądka, wątroby,
likwiduje też stany zapalne jelit. Pomaga również chorym na wieńcówkę, miażdżycę, nadciśnienie czy żylaki, wszak liście porzeczki
czarnej, liście poziomki, owoce jarzębiny skutecznie oczyszczają krew i naczynia krwionośne. Poprawi się koncentracja, pamięć, ustąpi
zmęczenie i powróci radość życia. Wskazana przy dolegliwościach krążeniowych, przy nadciśnieniu, niedociśnieniu, wysokim poziomie
cholesterolu, czy trójglicerydów. Także przy żylakach, hemoroidach, kruchości naczyń krwionośnych, rozszerzonych naczynkach. Dzięki
oczyszczającemu działaniu, poprawia wygląd skóry. Wskazana także przy wszelkich problemach trawiennych: zgadze, refluksie,
podrażnieniu śluzówki żołądka. Reguluje pracę układu trawiennego.”W czasach, kiedy do Polski nie dotarła jeszcze herbata czarna, a
także w latach następnych – kiedy to jej cena była zbyt wysoka, aby zagościć w każdym domu, przygotowywano własne mieszanki
ziołowe. Do ich kompozycji używano wszystkich listków, kwiatów i owoców, jakie tylko udało się znaleźć wokół domu. Stąd bardzo
popularne było wykorzystanie między innymi listków poziomki, jeżyny, a także czarnej porzeczki. Z czasem, umiejętność komponowania
mieszanek, łączyła w sobie mistrzostwo zestawiania smaków i aromatów, z leczniczymi właściwościami ziół. Dlatego, ze względu na
specyfikę naszego klimatu i tutejszej roślinności, herbaty ziołowe stały się charakterystyczne dla naszego regionu i tutejszej kultury picia
herbaty. To nasz „miejscowy” odpowiednik czarnej herbaty! To taka herbata z dedykacją! Dzięki temu – skutecznie wzmacnia organizm i
pomagają zachować równowagę.Składliść poziomki, liść jeżyny, liść czarnej porzeczki, owoc jarzębiny, kwiat głogu w różnych
proporcjach
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