Τσάι του Βουνού
Είμαστε παγκοσμίως οι πρώτοι , που καθιερώσαμε την διαλογή και τυποποίηση
του Βουνίσιου Τσαγιού με βάση το μέγεθος του ανθοφόρου του βλαστού.
Εργασία χρονοβόρα, κουραστική και δαπανηρή αφού απαιτούνται πολλά κι
εξειδικευμένα εργατικά χέρια.
Αποτέλεσμα αυτής της εργασίας αποτελεί ο κωδικός Τσάι του Βουνού (ανθός) και
ο κωδικός Τσάι του Βουνού (ματσάκι).
Ο κωδικός Τσάι (ανθός) που είναι μόνο ανθός, αποτελεί την κορωνίδα μας.
Πρωτοπορεί και διακρίνεται για την υπέροχη γεύση του, το δυνατό του άρωμα και
το φανταστικό του χρώμα.
Ο κωδικός Τσάι (ματσάκι) δεν διαφέρει σε τίποτε από τον ανθό. Διακρίνεται κι
αυτός για τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, που είναι απολύτως τα ίδια με
τον ανθό. Η διαφορά τους έγκειται αποκλειστικά και μόνο στο μέγεθος του
ανθοφόρου βλαστού. Ταξινομείται κατά την διαδικασία διαλογής και
συσκευασίας σε δύο μεγέθη το μικρό και το μεγάλο για την καλλίτερη συσκευασία
και παρουσίαση τους.
Έχει σταθερή θέση στην αγορά και πολλοί από τους πελάτες μας τα επιλέγουν για
την παραδοσιακή εμφάνιση και συσκευασία του.
Οι Φαρμακευτικές και Βοτανικές ιδιότητες του Βουνίσιου Τσαγιού είναι πάρα
πολλές.
Μεταξύ άλλων επιδρά ευεργετικά σε κρυολογήματα, σε φλεγμονές του ανώτερου
αναπνευστικού, και στην καταπολέμηση της δυσπεψίας και των γαστρεντερικών
διαταραχών.
Θεωρείται αντισπασμωδικό, αναλγητικό, επουλωτικό, αντιοξειδωτικό και
αγχολυτικό.
Τα τελευταία χρόνια το Τσάι του Βουνού βρίσκεται στο επιστημονικό μικροσκόπιο
με στόχο την εξακρίβωση της θετικής του επίδρασης στον οργανισμό. Διάφορες
ιατρικές μελέτες υποστηρίζουν ότι το Τσάι του Βουνού προλαμβάνει και θεραπεύει
την νόσο του μέλλοντος, το Αλτσχάϊμερ.
Σημειώνεται ότι το Τσάι του Βουνού (σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τσάγια) δεν έχει
καμία διεγερτική δράση και μπορεί άνετα να καταναλώνεται και το βράδυ πριν τον
ύπνο.

Ρόφημα Βουνίσιου Τσαγιού: Δοσολογίες και οδηγίες

Για ένα ποτήρι ο σωστός τρόπος παρασκευής ροφήματος έχει ως εξής:
•
Βράζουμε πρώτα το νερό (ένα ποτήρι) και λίγο πριν κοχλάσει το
αποσύρουμε από τη φωτιά.
•
Ρίχνουμε μέσα δύο γραμμάρια Τσάι του Βουνού από τα "Αρωματικά
Σιδερών" και το αφήνουμε για 10 λεπτά. Το σουρώνουμε και το πίνουμε.
Συνδυάζεται τέλεια με μέλι, κανέλα και χυμό από λεμόνι ή πορτοκάλι ή μανταρίνι
και πίνετε όλο τον χρόνο ζεστό ή κρύο.
Παρατήρηση-Συμβουλή: Οι πληροφορίες που παρέχονται έχουν καθαρά ενημερωτικό
χαρακτήρα και δεν πρέπει να αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες του γιατρού σας. Η
πληροφόρηση που δίνεται εδώ δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως επιλογή
θεραπείας.

Επιστροφή

Συνεχίστε για την παραγγελία σας

