Mix de cafea şi Cordyceps

Vitalitate deplină pentru întreaga zi!

Cu toții iubim cafeaua!
Aroma şi gustul acesteia ne învăluie simţurile, iar
prepararea ei s-a transformat într-un adevărat ritual.
Însă cunoaştem oare şi numeroasele beneﬁcii pe care
cafeaua le oferă?
ACȚIUNE ANTIOXIDANTĂ
Cafeaua este foarte bogată în antioxidanţi (probabil cea
mai bogată sursă prezentă în alimentaţia de tip occidental)
ce protejează organismul de efectele nocive ale radicalilor
liberi.
Principalul antioxidant din bobul de cafea este acidul
clorogenic, recunoscut pentru multiplele sale beneficii
pentru sănătate.
Consumul moderat de cafea (aprox. două ceşti pe zi)
susţine echilibrul intern al organismului, asigură un aport
de substanţe nutritive la nivel celular şi conferă energie.

SURSĂ DE NUTRIENȚI
Cafeaua poate fi considerată un aliment complet: o
singură ceaşcă conţine 11% din doza zilnică recomandată
(DZR) de riboflavină (vitamina B2), 6% DZR de acid
pantotenic (vitamina B5), 3% DZR de mangan şi potasiu şi
2% DZR pentru niacină (vitamina B3) şi magneziu.

ADJUVANT ÎN CONTROLUL GREUTĂŢII
Studiile au demonstrat că prin consumul de cafeină rata
metabolismului bazal creşte cu 3 până la 11%. Cafeina se
numără printre puținii compuși chimici naturali care
ajută la arderea caloriilor. Aşadar, consumați CordyCafe şi
"topiţi" caloriile!

EFECT ENERGIZANT
Efectul energizant resimțit după consumul unei cești de
CordyCafe se datorează cristalelor de cafeină, de numai
41 de microni - atât de mici și totuși atât de energizante!
După ce ați savurat o ceașcă de cafea, durează doar zece
minute pentru a simţi efectul cafeinei – de aceea,
CordyCafe este un energizant cu efect rapid!

PERFORMANȚE ÎMBUNĂTĂȚITE
Cafeina creşte producţia de adrenalină, hormon cu rol în
metabolizarea depozitelor adipoase din ţesuturi.
Consumul de cafeină, înainte de efectuarea exerciţiilor
fizice, stimulează organismul să ardă mai rapid lipidele,
rezultatul fiind sporirea performanţelor fizice. CordyCafe,
cafeaua celor cu performanţe de top!

Invită-ți prietenii iubitori de cafea, să

guste CordyCafe și vor ﬁ cuceriți de la prima
ceașcă!

Cafea și Cordyceps - energie fără limite!
CordyCafe are o compoziție unică, ﬁind îmbogăţită cu extract de
Cordyceps, pentru a oferi iubitorilor de cafea un spectru cât mai
larg de beneﬁcii pentru sănătate.
Cordycepsul este utilizat în Medicina Tradiţională Chineză de
circa 1.500 de ani. Înţelepţii tămăduitori ai Chinei Antice îl
foloseau pentru efectul său regenerator şi de susţinere a
homeostazei, efectele fiind similare cu cele ale ginsengului.
Cordyceps sinensis are dovedite proprietăți revitalizante,
imunostimulatoare şi de încetinire a proceselor de
îmbătrânire.
De asemenea, Cordyceps are efect energizant și de combatere a
oboselii. Studii recente au evidențiat un larg spectru de acțiuni
fiziologice ale miraculoasei ciuperci Cordyceps.
La baza mecanismelor de acţiune stă conţinutul mare de
polizaharide, precum şi prezenţa cordicepinei şi adenozinei,
substanţe cu rol în îmbunătățirea circulației sangvine și a
irigării inimii și creierului.
Cordyceps sinensis are puternice proprietăţi antioxidante şi
stimulează reacţia naturală a sistemului imunitar, în combaterea
unor afecțiuni grave degenerative, fiind un puternic antiviral,
antibacterian și antiinflamator natural.
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Performanță îmbunătățită
Vitalitate deplină

S.C. Tianshi Grup CO SRL
Ghencea Business Centre
Bd. Ghencea 43B, etaj 3, 061692,
București
T: 021 74 62 888 | F: 021 74 54 888
E: office@tiens.ro
www.tiens.ro

Toate acestea și multe altele
într-o savuroasă și aromată
ceașcă de cafea și Cordyceps!

Pentru mai multe detalii, contactați Consultantul
TIENS care v-a oferit această broșură:

