
Egy korty napsugár!

Gyümölcstea katalógus



RÓLUNK

A Food-Íz Kft. 1999 óta m ködik. A tulajdonos az évek során nem változott, 
magyar természetes személy.

Gyümölcsteák gyártásával foglalkozunk. Gyümölcsteáink alapját szárított, 
aszalt gyümölcsök, virágszirmok és növényi részek változatos összetétel  

keveréke alkotja.
Teáink valódi gyümölcsb!l, 7 féle ízben készülnek!

Felhasználási javaslat: A tasak (100 g) tartalma kb. 25 csésze teaital 
elkészítéséhez elegend!. Tegyünk egy csésze (2 dl) forró vízbe 1 púpozott 
teáskanálnyi gyümölcsteát, fedjük be a csészét, és 5 percig hagyjuk ázni. A 
kész italt sz rjük le, és tetszés szerint ízesítve, forrón vagy h tve – jeges 

teaként – is fogyaszthatjuk.

Tárolási információk: száraz, h vös, napfényt!l védett helyen tárolandó.

TEÁINK:

Erdei gyümölcs íz  • Vadcseresznye íz 

Trópusi gyümölcs íz  • Sárgabarack íz 

Feketeribizli íz  • Szamóca íz  • Málna íz 



ERDEI GYÜMÖLCS 
ÍZ  TEA

VADCSERESZNYE 
ÍZ  TEA

Összetétev k:
Mazsola, szárított 
hibiszkuszvirág, szárított 
bodzabogyó, fekete 
berkenye, szárított 
rózsaszirom, 
aromakészítmény.

Összetétev k:
Mazsola, szárított 
hibiszkuszvirág, szárított 
bodzabogyó, fekete 
berkenye, szárított 
rózsaszirom, 
aromakészítmény.

Szabályozza a vérnyomást: egy 2008-ban végzett kutatás során kiderült, hogy a hibiszkusz tea 
csökkenti a vérnyomást a magas vérnyomással küzd!knél. A kísérlet során a vizsgált betegek vér- 
nyomása 10 ponttal csökkent, miután pár hétig napi 3 csésze teát fogyasztottak. A magas vérnyomás 
hosszú távon szív- és érrendszeri betegségekhez, stroke-hoz vezethet, így közvetetten a tea a 
szívedet is védi.
Csökkenti a koleszterinszintet: antioxidáns tulajdonságainak köszönhet!en segít alacsonyan tartani 
a „rossz” koleszterin szintjét, ezáltal pedig véd a szívbetegségekt!l és az erek károsodásától.
Védi a májat: a benne lév! antioxidánsoknak köszönhet!en a hibiszkusz tea segíti a májbetegségek 
kezelését.
Gyulladáscsökkent!: a hibiszkusz tea igazán remek C-vitamin-forrás, mely vitamin fokozza az 
immunrendszer m ködését, ezáltal ellenállóbbá teszi a szervezetet.
Enyhíti a menstruációs görcsöket: helyreállítja a szervezetben a hormonháztartást, csökkenti a 
menstruáció okozta fájdalmakat, s a többi kellemetlen tünetet is: túlevés, depresszió, hangulatin-
gadozás.
Antidepresszáns hatású: vitaminokban, ásványi anyagokban, például ßavonoidokban gazdag, így a 
hibiszkusz tea antidepresszáns hatású. Rendszeres fogyasztása nyugtatja az idegrendszert, 
csökkenti a szorongás és depresszió szintjét, nyugodt, harmonikus hangulatot teremt.

A HIBISZKUS POZITÍV HATÁSAI



SÁRGABARACK 
ÍZ  TEA

Összetétev k:
Mazsola, szárított 
hibiszkuszvirág, szárított 
csipkehús, szárított 
almakocka, aszalt 
sárgabarack kocka, 
szárított körömvirág 
szirom, szárított 
narancshéj, 
aromakészítmény.

Leggyakrabban a nátha, orrfolyás és torokfájás tüneteinek kezelésére használják, valamint segít 
csökkenteni a lázat, izomfájdalmakat és az inßuenza más tüneteit.
Ez a gyógynövény hatékony méregtelenít!, és úgy vélik, hogy segít az olyan fert!zések 
tisztításában, mint a pattanások, kelések és b!rkiütések. Folyadékként is felhasználják a bodzát a 
b!rre, mint általános vérzéscsillapítót.
Gyógynövény-kezelésként használják székrekedés esetében. Gyakran használják enyhe 
hashajtóként és vízhajtóként, vagyis a bodza hasznos a vesék egészségét tekintve is.
Kimutatták a bodzáról, hogy antibiotikum kezeléssel együtt, jótékony hatással van a szinusz 
fert!zésekre.

A BODZABOGYÓ JÓTÉKONY HATÁSAI

TRÓPUSI 
GYÜMÖLCS ÍZ  
TEA
Összetétev k:
Mazsola, szárított 
hibiszkuszvirág, szárított 
csipkehús, szárított 
narancshéj, szárított 
almakocka, szárított 
körömvirág szirom, 
aromakészítmény.



FEKETERIBIZLIS 
TEA

Összetétev k:
Szárított hibiszkusz-
virág, mazsola, szárított 
csipkehús, szárított 
bodzabogyó, fekete 
berkenye, szárított 
rózsaszirom, szárított 
feketeribizli bogyó, 
aromakészítmény.

SZAMÓCA ÍZ 
TEA

Összetétev k:
Mazsola, szárított 
hibiszkuszvirág, 
szárított bodzabogyó, 
fekete berkenye, 
szárított csipkehús, 
szárított almakocka, 
szárított rózsaszirom, 
aromakészítmény.

A mazsolának a friss gyümölcshöz hasonló el!nyei vannak – a színes sz!l!b!l készült mazsola azonban 
értékesebbnek számít, ugyanis a színes héjban bioßavonoidok találhatók, valamint P-vitamin, mely a baktéri-
umokkal és vírusokkal szemben könnyen felveszi a harcot, jelent!s a gyulladásgátló szerepe és az 
allergiásoknak is segít. Vasban gazdag. A szépségápolásban is hatékony, késlelteti ugyanis a ráncok 
megjelenését és a szarkalábak felt nését is.

A mazsola gyógyhatása
Természetes sz!l!cukortartalma folyamatos, egyenletes energiát biztosít az egész szervezetnek, 
különösen az izom-, szív- és agym ködés számára.
A mazsola rengeteg bórt tartalmaz, mely ásványi anyag a menopauzán átesett n!kben bizonyítottan 
lassítja a csontvesztést. A maximális csontvéd! hatás érdekében szórjuk kalciumban gazdag joghurtba.
Magas rosttartalma gyorsítja a felesleges tápanyagok kiürülését.
A benne lev! vitaminok, ásványi anyagok, szerves gyümölcssavak (borsav, almasav, citromsav) er!sítik 
és tisztítják a testet.
Magas élelmi rost és gyümölcssav tartalma serkenti az emésztést.
Kálium tartalma miatt enyhe vízhajtó hatású, tisztítja a keringési rendszert.
Gyorsan felszívódó energia tartalma csökkenti a fáradtságot, rost tartalma viszont segíti a felesleges 
cukrok kiürítését.

A mazsola fogyasztásával a cukorbetegeknek vigyázniuk kell, mert sokkal magasabb a cukortartalma, mint 
a sz l nek.

MIÉRT OLYAN ÉRTÉKES A MAZSOLA?



MÁLNA ÍZ  
TEA

Összetétev k:
Mazsola, szárított 
hibiszkuszvirág, szárított 
bodzabogyó, fekete 
berkenye, szárított 
csipkehús, szárított 
almakocka, szárított 
rózsaszirom, 
aromakészítmény.

Antibakteriális-, gyulladásgátló-, afrodiziákum-, valamint vérzéscsillapító hatásai már ismertek, de nézzük, 
hogy mire jó még a gyógyító rózsa ereje.

Illóolajként az aromaterápiában alkalmazható, különféle légúti és tüd!betegségek kiegészít! kezeléseként 
hasznos. El zi a depressziót, a félelmet, de hatásos szív- és emészt!rendszeri bajok ellen is.
A rózsa csillapítja a szorongást és a rossz közérzetet, megnyugtatja a szívet és az idegeket, kiegyensúlyozot-
tá tesz bennünket. Javítja a kondíciónkat, összhangot teremt a szívünk és az elménk között.
A rózsából készült lekvár csodákra képes. Megnyugtatja a dühös embereket, elég egy-két kanállal bel!le, és 
nyoma sem marad a feszültségnek. Táplálja a szöveteket és pozitív hatást gyakorol a sejtregenerációra is.
A rózsavizet használhatjuk ételek f szerezésnél, de nem csak a süteményekben Þnom – kozmetikumokban 
is kedvelt összetev! b!rnyugtató, gyulladásgátló, fert!tlenít! és antibakteriális hatása miatt.
A rózsaesszenciát, ami jóval koncentráltabb a rózsavíznél, menstruációs problémákra, szédülésre, 
borogatásra, fej-, és torokfájásra valamint stresszoldásra és depresszióra, az idegek meger!sítésére 
alkalmazhatjuk.
A rózsaolaj fürd!vízhez keverve remek vérkeringés-serkent!.
A rózsa virágából készült tea görcsoldó hatásának köszönhet!en enyhíti a fejfájást és az idegességet.
A fáradt b!r és szemek frissít!je, a sebgyógyulás gyorsítója. F!zetét küls!leg cellulitisz ellen is használhatjuk.
Köszvény és a reuma ellen fogyaszthatjuk teáját.

RÓZSA FELHASZNÁLÁSA, GYÓGYHATÁSAI



DÍSZDOBOZ AJÁNDÉK TEASZ R!VEL

Gyártja és forgalmazza: 
FOOD-ÍZ Kft. 2143 Kistarcsa, Küls! raktár krt. 1/b., 

Telefon: 00-36-28-470-500, 
foodiz@dymol.hu
www.izisztea.hu


