
Denumire: Honey Ginseng Green Tea - ceai

Prezentare: cutie de aluminiu cu 50 plicuri de hartie x 1.5g
Utilizare: conține flori de Tei, care ajută la menținerea unei stări de relaxare și a unui 
somn sănătos; conține Ceai-verde, utilizat în mod tradițional ca băutură revigorantă. 
Ingrediente: amestec de plante: Ceai-verde (Camellia sinensis)(frunze), Tei (Tilia 
europaea)(flori), Ginseng-siberian (Eleutherococcus senticosus) și Ginseng-coreean 
(Panax ginseng) 93%, aromă naturală de miere.
Mod de utilizare: se infuzează 1 plic de ceai timp de 1-3 minute în 200ml apă fierbinte. 
Se beau 2-3 căni pe zi sau conform recomandării unui specialist. După desigilare, 
produsul poate fi utilizat până la sfârșitul perioadei de valabilitate înscrisă pe ambalaj.
Contraindicaţii: Conținut ridicat de cafeină. Nu se recomandă pentru copii sau femeile 
însărcinate sau care alăptează. Utilizarea de către persoanele cu alergie la produsele 
apicole sau la oricare dintre ingrediente se poate face doar la recomandarea unui 
specialist. 
Atenţie!  A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor. A se păstra în ambalajul original, 
bine închis, la loc uscat, ferit de razele soarelui. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o 
dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos. A nu se depăşi doza recomandată 
pentru consumul zilnic! Deoarece produsul include ingrediente provenite din surse 
naturale, pot exista variații privind culoarea, mirosul sau aspectul de la un lot la altul. A nu 
se folosi dacă sigiliul de siguranță este deteriorat sau lipsește.
Efecte secundare: Nu s-au evidenţiat la dozele prescrise.
Valabilitate: A se consuma de preferință înainte de: vezi pe ambalaj. 
Lot: vezi pe partea inferioară a ambalajului.
Producător: The Republic of Tea. Țara de origine: SUA
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