
minuter. Lägg 1 påse i en kopp, en mugg eller ett 
filter och häll på vattnet. Låt dra i minst 3 minuter.

• Använd dagligen före och efter träningspass, 
tillsammans med måltider eller när du behöver en 
naturlig energikick.

• Teet är utsökt både varmt och kallt och en basvara 
som med gott samvete kan ingå i alla dieter.

Varning!
•  Innehåller naturligt förekommande kaffein från te.
•  Om du är gravid, ammar, tar medicin eller har 

en medicinsk åkomma ska du kontakta en 
vårdkunnig före användning.

•  Rekommenderas ej för barn.

Skillnader mellan ingredienserna i den amerikanska
och den internationella versionen av Slique Tea:
• Den amerikanska blandningen innehåller blad av 

Ocotea quixos och harts av Boswellia sacra carteri 
(Oman).

•  I den internationella blandningen ersätts 
ingredienserna ovan av kanelbark, hartsextrakt av 
Boswellia serrate (Indien) och malen muskotnöt 
för en omformulerad teblandning av kvalitet med 
hälsosamma och sällsynta ingredienser för den 
europeiska marknaden.

Produktinformationsblad               Slique Tea (International)               Kod: 4572510

 Visste du detta?
•   Slique Tea innehåller flavonider som finns i te, kakao, frukter och grönsaker och som stödjer kroppens 

förmåga att upprätthålla vissa hälsorelaterade funktioner.

•  L-teanin är en fri aminosyra som nästan bara finns i tebuskar. Studier har visat att L-teanin eventuellt kan 

lindra de skadliga effekterna av stress.

•  Slique Tea innehåller inulinfibrer för probiotiska hälsofördelar.

•  Slique Tea-bladen är ej fluoriderade.

• Slique tea innehåller inga artificiella färgämnen, smakämnen eller konserveringsmedel.

S l i q u e  Te a  ( I n t e r n a t i o n a l )
Produktöversikt
Slique Tea är en delikat och ovanlig blandning 
av naturliga ingredienser som valts för sina 
imponerande halter av fytonäringsämnen. Teet är 
en utsökt blandning av gott kakaopulver, kanelbark, 
smakrik malen muskotnöt och vår egen rena eteriska 
vaniljolja.
Kärnan i denna unika blandning är två kvalitetssorter 
av jade oolong-teblad som är mycket eftertraktade 
för sin rika arom och höga antioxidantinnehåll. 
Bladen handplockas i de höga bergen i Taiwan som 
är kända för att producera några av världens bästa 
tesorter.
Slique Tea-blandningen har en överlägsen 
polyfenolprofil som är rik på katekiner och tanniner. 
Dessa två flavonidsammansättningar kombineras 
med andra eftersökta teantioxidanter för att skapa 
en återupplivande upplevelse. Naturligt extrakt av 
sötflockel (Reb A) tillsätts för att söta teet lätt utan 
att tillföra kalorier.
Denna exotiska blandning är ett hälsosamt och 
näringsrikt alternativ till sockriga fruktdrycker, 
koncentrat, läsk och kaffe. Gör det till en del av din 
dagliga rutin i kombination med en hälsosam livsstil 
och regelbunden motion.

Huvudfördelar
•  Ger en naturlig energikick
•  Innehåller naturliga antioxidanter från te

Vem bör använda Slique Tea?
•  Vuxna som letar efter ett skuldfritt alternativ till 

sockriga mellanmål och drycker.
•  Vuxna som vill ha en upplivande dryck fylld av 

antioxidanter, katekiner och tanniner.

Rekommenderad användning
• Koka upp 250 ml vatten och låt svalna i 3 ½ 

SV


