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Yeş i l Çay, Anason, Adaçayı,
Biberiye, Kekik

Böğürtlen Yaprağı, Ebegümeci,Nane,Hatmi,Çubuk Tarçın, Ihlamur, Adaç ayı, Taze Nane, Ku şburnu, Rezene, Biberiye, HatmiLimon, Ihlamur, Zencefil Limon

Fcutm 3
Yeş i l Çay, Hibiskus, Nane, Melisa,
Papatya, Defne Yaprağı

Zencefil, Tarçın, Melisa,
Yasemin

Fttim 4ı
Sinameki, Adaç ayı, Yeş i l Çay,
Melisa, Papatya, Ihlamur, Limon

Elma, Zencefil, Hibiskü s,
Hatmi, Ku şburnu, Ye ş i l Çay,
Gü l, Bal

Portakal, Elma, Ihlamur
Ku şburnu, Hibiskus

CORONA KİLLER
KUŞBURNU ( Solunum yolu enfeksiyonunda etkili )
PORTAKAL ( Antibakteriyel ve solunum yolu 
enfeksiyonunda etkili )
YEŞİL ÇAY ( Antioksidan etki )
ZENCEFİL ( Enfeksiyon ve virüslere karşı etkili )
IHLAMUR ( Yatıştırıcı, tahriş giderici, öksürük kesici )
PAPATYA ( Doğal ağrı kesici ve rahatlatıcı etki )
KARANFİL ( Bakteri yok edici, anti mutajenik )
TARÇIN ( Antioksidan ve enfeksiyon önleyici )



Uyku bozuklukları tedavisinde kullanılır,
kaygıyı azaltı r ve genel bir rahatlama sağ lar.

Zencefil! Ç ayı
Mide bulantıs ını geç irir,
kan şekerini düşü rü r.

Hleiiia Ç ayı
Uyku sorunlarında kullanılır,
sinirleri yatıştırır, stresi azaltır.boğaz ağ rısı ve şeker hastalığına iyi gelir.

Soğuk algınlıklarında, üşütmelerde,
boğaz ağ rılarında, v ücut kırgınlıklarında,

Kllç llUltlU
Yüksek miktarda C vitamini içerir,
cilde doğal parlaklık verir.

mide bulantılarında kullanılır.

Ye$iK Ç ay Rezene Ç ayı
Diyet yapanlar muhakkak kullanmalıdır
ve zindelik verir.

Hazımsızlık, mide krampları,
sindirim sorunlarında kullanılır.

Çilekli / Hindistan 
cevizli / Kestaneli
Çikolata ve süt ürünleri 
laktoz içerir.

Laktoz içerir

Süt ürünleri ve laktoz içerir

Taze limon suyu - Taze portakal 
suyu - Zencefil - Tarçın - Taze nane 
- Yeşil elma. Şeker ve doğal 
tatlandırıcı içerir

CHAI 
TEA LATTE 
Laktoz içerir
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