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Ceai din flori de tei 50 gr BEWELL
HEALTH

Indiferent ca locuim la oras sau la sat, ne este
cunoscuta prea bine mireasma placuta a florilor de
tei, resimtita puternic in noptile de vara. Teiul a fost
de-a lungul istoriei un element predominant in
traditiile unora dintre cele mai vechi civilizatii de pe
continentul European. A fost o sursa de inspiratie
pentru poetii Antichitatii, precum: Homer, Horatiu,
Virgiliu sau Ovidiu. De asemenea, popoarele
germanice asociau teiul cu Freya, zeita iubirii si a
adevarului. In Romania exista peste 30 de specii de
tei. Cel mai popopular tei este „Teiul lui Eminescu”,
ce are o culoare argintie si o vechime de peste 500

de ani. Printre aletele, lemnul de tei a mai fost folosit la producerea unor instrumente muzicale,
precum: chitara sau pianul, si la confectionarea diferitelor obiecte de mobilier. Florile de tei se culeg
cu tot cu frunze, iar perioada de cules se desfasoara de la sfarsitul lunii iunie pana la inceputul lunii
iulie. Dupa ce au fost culese sunt lasate la uscat intr-un loc racaros. Dupa aproximativ 7 zile acestea
sunt uscate si gata de a fi utilizate pentru prepararea ceaiului. Culese in momentele de maxima
eficienta terapeutica, florile de tei isi pastreaza nealterate principiile active pe durata de valabilitate
a produsului.

Ceaiul de tei are numeroase beneficii pentru sanatate, pe care le vom enumera in cele ce urmeaza:

este bogat in atioxidanti, care ajuta organismul uman sa lupte impotriva actiunilor nocive ale
radicalilor liberi care sunt responsabili de stresul oxidativ celular. Printre acesti antioxidanti
amintim: flavonoidele si taninurile;
calmeaza indigestia;
amelioreaza simptomele racelii, gripei si bronsitei;
efect calmant si relaxant;
intreste sistemul imunitar;
calmeaza insomnia, stresul cronic si oboseala;
efect antixiolitoc;
decongestionant cutanat
efect antiinflamator;
calmeaza iritatia tenului;
curata rinichii sau ficatul;
scade riscul aparitei cheagurilor de sange sau al trombozei.

Aplicatii/utilizari:
Intern:  Infuzie din 1-2 lingurite cu planta la o cana cu apa clocotita. Se lasa acoperita 10-15
minute. Se beau 2-3 cani cu ceai pe zi.
Extern:   Infuzie concentrata din 4-5 linguri cu planta la un litru de apa clocotită, se fac comprese
sau bai locale.

Atentionari: A nu se depasi doza recomandata pentru consumul zilnic! Nu se recomanda consumul
de ceai din flori de tei femeilor insarcinate sau care alapteaza si persoanelor alergice! De asemenea,
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ceaiul de tei este interzis persoanelor care urmeaza tratamente medicamentoase, deoarece multe
dintre substantele din compozitia acestora pot interactiona cu ceaiul intr-un mod deloc benefic.
Ceaiul din flori de tei nu este indicat persoanelor care sufera de anemie, deoarece impiedica
absorbtia de fier. De asemenea, nu este recomandat consumul de ceai din flori de tei nici
persoanelor cardiace.

Nu beti ceai de tei daca urmeaza sa va urcati la volan, deoarece provoaca somnolenta! A nu
se lasa la indemana copiilor! Suplimentele alimentare nu inlocuiesc o dieta variata si echilibrata si
un mod de viata sanatos! Depozitare: Intr-un loc racoros si uscat, ferit de lumina.

Ingrediente: flori de tei (tilia tomentosa)-100% natural. Cutia contine 50 gr. de ceai din flori de tei.


