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Stevie indulcitor 60 ml ORGANIKA

De 300 de ori mai dulce dacit zaharul, dar cu ZERO
calorii

Stevia este un arbust mic, o planta perena, care apartine de familia Asteraceae, o floare a soarelui,
cunoscuta si sub numele de Eupatorium rebaudianum, Sweetleaf, Honeyleaf si Sugarleaf. Frunzele
de Stevia sunt o sursa naturala cu zero calorii, un indulcitor care este considerat a fi mai dulce decat
zaharul. Acest indulcitor a fost folosit in America de Sud si Centrala, Japonia si multe alte parti ale
lumii, ca un substitut de zahar si tratament pentru o serie de probleme de sanatate.

Cateva picaturi la cana de ceai; se poate folosi si la prajituri, dulceturi, sucuri etc. De fapt, este mai
ieftina decat echivalentul in zahar rafinat. Contine extract din frunza plantei Stevia Rebaudiana
Bertoni, care se cultiva in Paraguay. Indulcitoarele sintetice de tip Ciclamat, Zaharina, Nutrasweet
etc. sunt toate produse chimice care, folosite pe termen mai lung, sunt considerate carcinogene.
Extractul de stevia este 100% natural si contine stevioside care ii confera caracterul “ultra-dulce”.
Este un produs excelent pentru diabetici, dar nu numai pentru ei. Orice persoana poate inlocui
zaharul cu Stevia pentru beneficiul propriei sanatati, binecunoscut fiind faptul ca zaharul, in special
zaharul rafinat, este daunator din toate punctele de vedere.

Actiune
O serie de studii arata ca Stevia poate fi benefica impotriva mai multor conditii de sanatate, cum ar
fi anti-microbian, anti-septic, anti-bacterian, anti-oxidant, anti-glicemic, anti-hipertensiv, pentru
diabet zaharat, oboseala cronica, indigestie, stomac deranjat, arsuri la stomac, pierderea in
greutate, raceala, gripa, oase fragile sau osteoporoza. Se poate imbunatati, de asemenea, nivelul de
energie, intarirea sistemului imunitar, stimuleaza activitatea mentala.

Matreata si sanatatea parului - Stevia concentrat este benefic pentru matreata, scalp uscat si par
mat, uscat si subtire. Oamenii au observat un par mai puternic, fara matreata, dupa utilizarea
regulata a Steviei. Se amesteca 3-4 picaturi de Stevia concentrat in samponul folosit si se spala in
mod normal.

Diabet - Studii si cercetari arata ca Stevia poate stabiliza nivelul de zahar din sange, astfel ca
rezistenta la insulina creste, putand chiar sa promoveze productia de insulina de catre pancreas,
descurajand absorbtia glucozei in sange. Un studiu sugereaza ca Stevia poate inhiba pofta de
alimente dulci, uleioase sau grase.
Gingivita - Proprietatile antibacteriene ale Steviei pot ajuta in caz de gingivita, carii dentare sau afte
bucale. Aceasta poate suprima dezvoltarea si reproducerea organismelor infectioase la nivelul
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gingiilor si a dintilor, inhiba cresterea placii, imbunatatind starea generala de sanatate orala.

Arsuri stomacale si Indigestie - Ceaiul de Stevia este folosit pentru a calma stomacul deranjat,
arsurile stomacale, indigestia si imbunatateste functia gastro-intestinala.
Presiune arteriala crescuta (Hiperstensiunea) - Cateva studii efectuate pe termen lung, pe o
perioada de 1-2 ani, arata ca Stevia poate reduce nivelul crescut al tensiunii arteriale. Consumul
ceaiului de Stevia, baut de doua ori pe zi, poate ajuta la stabilizarea nivelului tensiunii arteriale.

Pierderea in greutate - Cercetari medicale recente sugereaza ca Stevia poate fi benefica in controlul
greutatii. Stevia poate interfera cu functiile Hipotalamusului, reducand astfel senzatia de foame.
Hipotalamusul este o parte a creierului care controleaza foamea, setea si oboseala. Stevia poate
controla, de asemenea, nivelul de glucoza din sange, care este una dintre cauzele majore ale
cresterii in greutate.
Ridurile - Stevia este considerat a fi un agent de combatere remarcabil pentru bolile de piele.
Datorita proprietatilor sale antioxidante, antibacteriene si antiseptice are un efect antirid, fiind un
bun ajutor in dermatite, eczeme, cicatrici, eruptii cutanate.

Compozitie
Extract din pulbere de frunze de Stevia rebaudiana, USP alcool din cereale 35 %, apa distilata.
Frunzele de Stevia contin glicozide concentrate cunoscute ca steviozide.
Nu contine: lactate, ou, conservanti artificiali, coloranti, fermenti, indulcitori artificiali, grau, soia,
gluten sau porumb.

Administrare
1-3 picaturi la o cana de ceai sau cafea. 5 picaturi echivaleaza cu aproximativ 25 g de zahar. Se agita
flaconul inainte de picurare. Dupa deschidere se pastreaza la un loc racoros.


