
Secrets of Tea  

Termék ismertető 
 
 

Prémium minőségű termékek, első osztályú alapanyagokból! 

A babák kiegyensúlyozott fejlődése, valamint az egészséges életvitel és a családtervezés 

támogatása érdekében! 

 

 

Secrets of Tea Teáink jótékony hatásai a gondosan válogatott gyógynövények erejében rejlik.  

Ezek az ősi csodaszerek szervezetre gyakorolt pozitív élettani hatása évezredes múltra tekint 

vissza. 

Egyedülálló teakeverék sorozatunk célja, hogy kiegészítse a hétköznapi orvoslást a régi jól bevált 

gyógymódokkal az egészség megőrzése, helyreállítása és az életminőség javítása érdekében. 

Speciális teakeverékeink biztonsággal fogyaszthatók Kismamák, és Csecsemők számára. 
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Babies’ Magic Tea 

 

Megbízható segítség a babák pocak problémáinak kezelésében! 

 
Kifejezetten a babák hasi és emésztési nehézségeinek kezelésére kifejlesztett tea, mely 
természetes úton enyhíti a kólika, hasi görcsök, puffadás és egyéb emésztési zavarok kellemetlen 
tüneteit. 

Összetevők:  
Firenzei édeskömény, Iráni kömény, Római Matricaria kamilla 

 

 

 

Baby Catnip Tea 

 

Nyugtassa nyűgös, fáradt gyermekét természetes úton!  

 
Elősegíti a nyugodt, pihentető alvást és növeli az alvás minőségét a kiegyensúlyozott fejlődés 
érdekében. 

Összetevők:  
Macskagyökér, Édeskömény, Római kömény, Kamilla 

 

 

 

Cold Be Gone Tea 

 

Enyhítse a megfázás tüneteit és élvezze a Cold be Gone Tea kellemes ízvilágát! 

 
Hozzájárul a természetes immunitás fokozásához és enyhíti a nátha kellemetlen tüneteit. 

Összetevők: 
Rooibos (vörös fokföldirekettye), Citromfű, Édesgyökér, Borsmenta, Szederlevél 

 

 

 
  

              
    100°C        240ml         2min   

              
    100°C       240ml         2min   

              
    100°C        240ml       2-3 min   



Get Pregnant Fartility Fruits Tea (Gyümölcs) 

 

Teherbeesés esélyének növelése őseink bevált receptje alapján! 

Az egészséges női havi ciklus és hormonszint eléréséhez, hogy felkészítse szervezetet a 
gyermekvállalásra.  

Összetevők: 
Rooibos (vörös fokföldirekettye), Barátcerje (Vitex), Piros málna level, Lágyszőrű palástfű, 
Golgota virág, Csalánlevél, Sztívia level, Édesgyökér-gyökér, Maca, Csipkebogyó, Máriatövis, 
Hibiszkusz, Mangó 

 

 

 

Healthy Nursing Lemon Grass Tea (Citromfű) 

 

Szoptatni akarok!!!  

–ez először fejben dől el!  

 
…majd válassza szoptatós teáink bármelyikét, melyek hozzájárulnak a szoptatás sikeréhez. 

Összetevők: 
Kamilla, Citromfű, Máriatövis, Gyömbér, Piros Málnalevél, Csalánlevél, Édesköménymag, 
Hibiszkusz, Rooibos (vörös fokföldirekettye) 

 

 

 

Healthy Nursing Fruits Tea (Gyümölcs) 

 

Igazi különleges gyümölcsös ízvilág a jóllakott baba mosolyáért! 

 
A tápanyagban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag teakeverék ösztönzi szervezetét, 
hogy több és magasabb tápanyagtartalmú anyatejet állítson elő gyermeke számára. 

Összetevők: 
Kamilla, Rooibos (vörös fokföldirekettye), Citromfű, Máriatövis, Citromverbéna, Mangó, 
Málnalevél, Papaya, Csalánlevél, Édesköménymag, Csipkebogyó, Hibiszkusz, Egész 
Édesköménymag 

 

  

                
   100°C      2 x 240ml       2-3 min   

                
   100°C      2 x 240ml       2-3 min   

                
   100°C      2 x 240ml       2-3 min   



PMS Be Gone Fruits Tea (Gyümölcs) 

 

Menstruációs görcsök enyhítése és a ciklus zavarainak kezelése prémium minőségű 
alapanyagokkal! 

Élvezze ki a gyógynövények jótékony hatásait az egészséges menstruációs ciklus, valamint a 
petefészkek és a méh védelme érdekében.  

Összetevők: 
Málnalevél, Csucsóka, Hibiszkusz, Édeskömény, Csipkebogyó, Narancshéj, Rooibos (vörös 
fokföldirekettye), Kurkuma, Pitypang, Levendula, Citromfű, Édesgyökér, Barátcserje, Kamilla 

 

 

 

Mummy Magic Weight Loss Cinnamon Tea (Fahéj) 

 

Varázslatos anyuk bűvös titka egy csipetnyi fahéjjal! 

 
Különleges, szabadalmaztatott teakeverék mely segít, hogy elérje szülés előtti alakját.  

Testsúlycsökkentő teáink szoptatás alatt is biztonsággal fogyaszthatók! 

Összetevők: 
Fahéj, Hibiszkusz, Édeskömény, Moringa, Citromhéj, Rooibos (vörös fokföldirekettye) 

 

 

 

Mummy Magic Weight Loss Green Tea (Zöldtea) 

 

Ízletes, természetes életerő a natúr ízek kedvelőinek! 

 
Szabadalmaztatott zöldtea alapú teakeverék, mely természetes úton serkenti a test 
anyagcseréjét, hogy visszaszerezze alakját. 

Összetevők: 
Fahéj, Édesgyökér, Kurkuma, Hibiszkusz, Gyömbér, Moringa, Édeskömény, Prémium Zöld tea, 
Máriatövis 

 

 

  

                
   100°C      2 x 240ml       3-4 min   

                
   100°C      2 x 240ml       3-4 min   

                
   100°C      2 x 240ml       2-3 min   



Valerian Deep Sleep Tea 

  

Aludjon jól! - Ébredjen kipihenten! 

 
Összetevőinek köszönhetően hozzájárul a mély, nyugodt és pihentető alvás eléréséhez, ezáltal 
oldja a feszültséget és segít a szervezetnek felvenni a harcot a kimerültség és lelki eredetű 
problémák káros hatásaival szemben. 

Összetevők: 
Kamilla, Levendula, Borsmenta, Rooibos (vörös fokföldirekettye), Citromfű, Valeriána gyökér, 
Csipkebogyó, Édesgyökér 

 

 

 

Relaxing Mama Pre & Post Natal Mama Tea 

 

Belső feszültség, nyugtalanság kezelésére szülés előtt és után. 

Segít a szülés utáni depresszió megelőzésében, a stressz és a Kismama szorongásos állapotának 
természetes úton történő kezelésében. 

Összetevők: 
Levendula, Rooibos (vörös fokföldirekettye), Kamillavirág, Gyömbér, Csipkebogyó, Citromhéj és 
Citromfű 

 

 

 

 

Folyamatosan bővülő Secrets of Tea teakínálatunkat tekintse meg webáruházunkban 
 

Ha kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot az EMG-Shop oldalán keresztül, vagy írjon nekünk az info@emg-
solution.hu email címre. 

                
   100°C      2 x 240ml       2-3 min   

                
   100°C      2 x 240ml       2-3 min   
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