Thermojetics Instant Kruidendrank*
Calorievrij en verkwikkend
Perfect gewoon, deze Thermo Kruidendrank. Heerlijk en
verfrissend, of u hem nu koud of warm drinkt. Door een
combinatie van eeuwenoude kruidenleer en modern raffinement,
voelt u zich prima met deze calorievrije thee die u bovendien vitaal
houdt. Verkrijgbaar in vier heerlijke smaken: Naturel, Citroen,
Perzik en Framboos.
Ga na wat uw klant nodig
heeft...
Drinkt u veel koffie? Door te veel koffie krijgt
het lichaam een tekort aan essentiële
voedingsstoffen en neemt de schade door vrije
radicalen toe. De plantaardige ingrediënten van
onze wereldberoemde ‘Thermo’ dragen ertoe bij
dat u zich verkwikt voelt en veel energie heeft.
Het is een smakelijk en veel milder alternatief
voor koffie - of u hem nu warm of koud drinkt.
U kunt een van de vier smaken ook gebruiken als
basis voor een hele reeks verkwikkende drankjes.
Drinkt u liever frisdrank dan water? Er zitten
gemiddeld zo'n zes suikerklontjes in één blikje
frisdrank. Regelmatig een glas water drinken is erg
belangrijk voor onze gezondheid en toch doen we
dat nou juist maar zelden. Met de fruitige smaak
van onze Thermo Kruidendrank geeft u een glas
water net dat beetje extra. In twee seconden heeft
u zo een spannend alternatief voor al die
ongezonde frisdranken. De ingrediënten van deze
kruidendrank bevatten bovendien allerlei stoffen
die een extra waarde toevoegen aan uw dagelijkse
hoeveelheid vocht. Door een kopje Instant
Kruidendrank te nemen in plaats van frisdrank of
koffie, krijgt u ook veel minder schadelijke
voedingsstoffen binnen zoals geraffineerde suiker.
Bovendien drinkt u zo voldoende water op een
dag.
Drinkt u elke dag wel voldoende water?
Wanneer we niet genoeg water drinken, krijgen
we last van allerlei klachten die we in eerste
instantie niet associëren met een watertekort in

ons lichaam. Water is een van de vijf
basiselementen van al het leven op aarde, en elke
cel van ons lichaam schreeuwt om een constante
aanvoer om goed te kunnen functioneren. Door
Instant Kruidendrank te drinken, vergroot u
vanzelf de hoeveelheid water die u dagelijks tot u
neemt en daarnaast bevat de thee een rijke
samenstelling van voedingsstoffen.
Vind u het moeilijk om al die overtollige
calorieën te verbranden? Wanneer we te veel
energie tot ons nemen (m.a.w. méér eten dan waar
het lichaam behoefte aan heeft), slaan we dit op
als lichaamsvet. Thermo Kruidendrank drinken en
regelmatig bewegen helpt dit voorkomen.

Belangrijkste eigenschappen
van de ingrediënten**:
Thermojetics Kruidendrank bevat speciaal
geselecteerde kruidenextracten.
• Groene-thee-extract (camellia sinensis) - na
uitgebreid onderzoek is aangetoond dat deze
thee veel polyphenol antioxidant voedingsstoffen
bevat; draagt bij tot een algemeen gevoel van
welzijn.
• Groene thee bevat cafeïne. Over het algemeen
bevat een kop thee 33% minder cafeïne dan
koffie.
• Malva-Sylvestrisextract - werkt verzachtend op
de spijsvertering.
• Kardemomextract - helpt de
spijsverteringsfunctie.
• Citroenschilextract - bevat veel bioflavonoïden.
• Een kopje bevat slechts 5 (naturel) of 6 calorieën
(fruitsmaken).

Etiketinformatie:
Thermojetics Instant Kruidenthee, in de smaken
Naturel, Citroen, Framboos en Perzik. Bevat
cafeïne.
Ingrediënten:

Naturel: Camellia sinensis extract (groene thee, orange
pekoe thee), maltodextrine, fructose, malva sylvestris extract,
kardemom extract, hibiscus extract, citroenschil extract.
Citroen: Malto-dextrine, oranje pekoe extract (14,7%),
fructose (11,8%), natuurlijk citroenaroma (7,6%), groene thee
extract (7%), zoetstof (acesulfaam K), zuurteregelaar
(citroenzuur), kardemomzaad extract (0,41%), hibiscusbloem
extract (0,12%), malva sylvestris blad extract (0,12%).
Framboos: Malto-dextrine, oranje pekoe extract (14,7%),
natuurlijk framozenaroma (11,8%), fructose (11,8%), groene thee
extract (7%), zoetstof (acesulfaam K), zuurteregelaar
(citroenzuur), kardemomzaad extract (0,41%), hibiscusbloem
extract (0,12%), malva sylvestris blad extract (0,12%).
Perzik: Malto-dextrine, oranje pekoe extract (14,7%), fructose
(11,8%), natuurlijk perzikaroma (7,2%), groene thee extract
(7%), zoetstof (acesulfaam K), zuurteregelaar (citroenzuur),
kardemomzaad extract (0,41%), hibiscusbloem extract (0,12%),
malva sylvestris blad extract (0,12%).
Aanbevolen gebruik: Meng 1/2 theelepel (ongeveer 1,7 g)
Thermojetics® Instant Kruidendrank met 200 - 250 ml heet of
koud water. Thermojetics® Instant Kruidendrank is een
verfrissende drank die u tussendoor of bij de maaltijd kunt
gebruiken.
Gesloten bewaren op een koele, droge plaats.

Wist u dit?
Wanneer we meer energie (calorieën) binnenkrijgen dan waar ons lichaam behoefte aan heeft, dan slaan
we dat op als lichaamsvet. En op dezelfde manier gebruiken we dit overtollige lichaamsvet weer als we
minder calorieën binnenkrijgen dan het lichaam vraagt. Dit levert de volgende eenvoudige formule op:
Energie in-energie uit = energiebalans
Energie in staat voor alle voedingsmiddelen die we consumeren
Energie uit staat voor alle energie die wordt verbruikt (door bewegen, sporten, de spijsvertering en
andere lichaamsfuncties of bijvoorbeeld rillen)
Energiebalans is of positief, of negatief, afhankelijk van de manier van leven.
** zie pagina 5

Bestelinformatie:
#0106 Naturel 100g
#0105 Naturel 50g
#0255 Citroen 50g
#0256 Framboos 50g
#0257 Perzik 50g

*Bevat cafeïne
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