
EK GIDA
BESLENME GRUBU

Hazırlayan Esmanur S�lvan
Düzenleyen Sevkan Orbay



PALEOLİFE

Esmanur S�lvan

Paleol�fe, doğal b�tk� ve sebzeler�n
krutulmasından elde ed�len, baharatlı, toz
b�r karışımdır. Bağırsak florasındak�,
duvarlara yapışan p�sl�kler�n atılmasını
sağlayarak, vücut detoksu oluşturur. İçten
gelen bazı sağlık sorunlarının( Eğzama,
sedef, zona, s�v�lce , çıbanlar… vs.)
g�der�lmes�ne yardımcıdır.Aynı zamanda
Yağ yakımını hızlandırdığı �ç�n de d�yet
ürünüdür. Özell�kle taş devr� d�yet� olan
paleo d�yet�,popüler d�yetlerden b�r�d�r.

İç�ndek�ler : Elma l�f�, buğday l�f�, kerev�z
tozu, yulaf yağı, l�mon kabuğu, nane ve
kek�k vardır.

Kullanım Şekl�: Günde b�r defa, 1 ölçek
kullanılır. Yoğurt �le karıştırılarak kullanılab�l�r.
Ölçeğ� kutusunda mevcuttur.



SHAKE AND DRINK
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✔ Shake öğün yer�ne geçen prote�n, l�f ve vücut �çn
önem taşıyan 13 v�tam�n ve 13 m�neral �çeren
besley�c� b�r gıdadır. Sağlıklı beslenmek ve gün
�ç�nde alamadığımız m�neral ve v�tam�nler�
alab�lmem�z �ç�n 1 öğün yeterl�d�r. K�lo vermek
�steyen k�ş�ler k�lo almak programı uygulamak �ç�n
sabah ve akşam 2 öğün shake kullanımı
yapmalıdırlar. K�lo almak �steyen k�ş�ler �se 2 öğün
yemeklerden sonra key�fle tüketeb�l�rler.

✔ İç�ndek�ler: Bezelye Prote�n�t, fruktoz, b�tk�sel yağ
tozu, Van�lya, Kals�yum Fosfat, Potasyum fosfat,
Süt prote�n�, ( Gluten �çereb�l�r- gluten �çeren
bes�nler �le aynı ortamda üret�ld�ğ�
�ç�n)vb…V�tam�nler:  V�tam�n A, D, E, C, K, B6,
B12, T�am�n, R�boflav�n, N�as�n, folat, B�ot�n,
Pantoten�k As�t. M�neraller: Kals�yum, Fosfor,
Potasyum, Dem�r, Ç�nko, Bakır, İyot, Mol�bden,
Selenyum, sodyum, Mağnezyum, Manganez, Klor.

✔ Kullanım Şekl�: 300 ml süt veya su �le, �k� ölçek
Sheke Karıştırılarak �ç�l�r. ( Terc�hen Süt ve suyu
yarı yarıya karıştırarak kullab�l�rs�n�z, süt  �çmek
�stemeyenler, meyve suyu veya sadece su �le de
hazırlayab�l�rler.)



HOMM VİTA COLLAGEN İÇECEK
C�lt �ç�n en çok �ht�yaç duyduğumuz, T�p 1 ve
T�p 3 Balık Collajen�  �çer�r.
Molekül boyutu, p�yasadak� çoğu collagenden
daha küçük olduğundan, em�l�m� daha
fazladır, daha kısa sürede �sten�len sonuca
ulaşılmasını sağlar. Collagen �çer�ğ�n�n
yanında, �çerd�ğ� preb�yot�kler sayes�nde
bağışıklık s�stem�n� destekler. Ayrıca
hyaluron�k as�t ve v�tam�nler �le c�ld�n neml�,
parlak ve genç haller�ne dönmes�ne yardımcı
olur. Yaşlanma sürec�ne olumlu etk� eder.

İç�ndek�ler: H�drol�ze Collagen, İnul�n,
Hyaluron�c As�t, V�tam�n C, V�tam�n E, B2, A ,
D3.

Kullanım şekl�: 1 saşe, b�r bardak (200 Ml)
su �lave ed�l�p karıştırılarak hazırlanır. Günde
b�r tane �ç�lmes� yeterl�d�r.



KİRAZ SAPLI ÇAY
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✔ K�raz saplı çay hem ödem atıcı hem de
zayıflamak amacıyla kullanılır. Böbrekler�n ve
kanın tem�zlenmes�nde yardımcı olur.
Karac�ğerler� gençleşt�rmekte yardımcıdır.
Aynı zamanda �drar yolu enfeks�yonlarına
oldukça �y�d�r.

✔ Toks�nler�n vücuttan �drarla atılmasına
yardımcı olur. Gut ve romat�zma g�b�
hastalıklarda destek tedav� olarak
kullanılab�l�r.

✔ İç�ndek�ler : K�raz Sapı, B�ber�ye, Funda,
Yeş�l Çay, Kırkk�l�t Otu, Mısır Püskülü.

✔ Kullanım Şekl� : B�r f�ncan sıcak suda b�r
poşet Çayı 5-7 dak�ka demlenmeye
bıraktıktan sonra �çeb�l�rs�n�z. Günde 3
f�ncana kadar tüketeb�l�rs�n�z.



KAYISI BİBERİYE ÇAY

Esmanur S�lvan

✔ Kayısı b�ber�yel� çay özell�kle s�nd�r�m ve
karac�ğer sağlığı �ç�n faydalıdır. Z�h�nsel
odağı gel�şt�r�r ve beyn�n�z� kesk�n tutar.
Düzenl� olarak tüket�ld�ğ�nde vücudunuzun
toks�nlerden kurtulmasına ve �lt�hapla
savaşmasına yardımcı olur. Yağ g�der�c� ve
ant� spazmod�k özell�kler� sayes�nde s�nd�r�m
s�stem�n�z�n sorunsuz çalışmasını sağlar ve
ş�şk�nl�ğ� azaltır.

✔ İç�ndek�ler : Barut Ağacı, B�ber�ye, Rezene,
K�şn�ş, Yeş�l Çay, Meyan Kökü, Tarçın,
Zencef�l, Kayısı aroması.

✔ Kullanım Şekl� : B�r f�ncan sıcaksuya 1
poşet Çayı 5-7 Dak�ka demleyerek
hazırlayab�l�rs�n�z. Günde 3 poşete kadar
tüketeb�l�rs�n�z.



KIŞ ÇAYI
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✔ Bağışıklık s�stem�n� güçlend�rerek vücut
d�renc�n� arttırır ve hastalıklara yakalanma
r�sk�n� ortadan kaldırır. Balgam söktürücü
özell�ğe sah�pt�r akc�ğerlerdek� balgamı
sökerek öksürüğü önler, burun akıntısına
ve vücut kırgınlığına faydalıdır.

✔ İç�ndek�ler: Hatm� Ç�çeğ�; Ihlamur,
Kuşburnu, H�b�scus, Adaçayı,, Mayıs
Papatyası, Ebegümec�, Zencef�l, Tarçın,
Havlıcan.

✔ Kullanım  şekl�: B�r f�ncan sıcak suda, b�r
poşet çayı, 5-7 dak�ka kadar demlend�kten
sonra �çeb�l�rs�n�z. Günde 3 f�ncan a kadar
tüketeb�l�rs�n�z.



R-EX ÇAYI
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✔ Kort�zol veya d�ğer adıyla stres hormonu,
teht�d anında ortaya çıkan stres�n
yönet�m�nden sorumlu ana stero�d
hormondur. Yeterl� m�ktarda
salgılandığında sağlıklı b�r uyarandır ama
m�ktarı arttığında sağlığa zarar ver�r. Bu
hormonu kontrol altına almazsanız strese
bağlı çeş�tl� rahatsızlıklar meydana gel�r.
Stres hormonunu dengede tutmak �ç�n
destekley�c� Rex çayı s�z� oldukça
rahatlatacaktır. Sak�nleşt�rmek, kron�k
yorgunluk depresyon g�b� sıkıntılarınızın
g�dermes�ne destekley�c�d�r.

✔ İç�ndek�ler : Sarı Kantaron, Ked�otu,
Mayıs Papatyası, Oğul Otu, Lavanta,
Şerbetç�otu

✔ Kullanım Şekl�:  B�r f�ncan sıcak suda 5
dak�ka demleyerek hazırlayın, günde 1-2
f�ncan tavs�ye ed�l�r.



HİNDİBA KAHVE

Esmanur S�lvan

✔ H�nd�ba kahve h�nd�ba otu �le tatlandırılan
b�r kahve türüdür. D�yet kahves� olarak
b�l�n�r. L�f açısından zeng�nd�r, s�nd�r�m
s�stem�n� düzenler. Tokluk h�ss� ver�r. Güçlü
b�r ant�oks�dandır, karac�ğer� tem�zler,
bakter�lerden arındırır, kolestrolü düşürür,
bağırsakları çalıştırır, kan şeker�n� dengeler
ve m�dey� rahatlatır. Pek çok kanser
çeş�d�ne karşı koruyucudur. İçer�s�nde
yüksek m�ktarda kals�yum, fol�k as�t, ç�nko,
dem�r, potasyum, manganez ve
magnezyum g�b� b�leşenler bulunmaktadır.

✔ İç�ndek�ler: H�nd�ba kökü (% 7,5),
Çözüneb�l�r kahve, cappuoc�no aroması.

✔ Kullanım Şekl�: B�r paket kahvey�
f�ncanınıza boşaltın, �ç�ne sıcak su ekley�p
karıştırın. İsteyen süt �lave edeb�l�r. B�r
paket kahve, küçük veya orta boy f�ncan
�ç�n �deal ölçüded�r.



GUARANA KAHVE
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✔ Guarana b�tk�l� kahve, Ant�oks�dan ve
ant�bakter�yel etk� göster�r(Pol�fenol). K�lo
dengelemey� destekler, metabol�zmayı
hızlandırır, ödem attırır, yağ yakımını uyarır
ve vücutta yağ b�r�k�m�n� önler. Yorgunluğu
azaltır ve enerj�n�n artmasını sağlar. İştah
mekan�zmasının ve ruh hal�n�n
düzelmes�ne destek ver�r. Kalp damar
hastalıkları üzer�nde etk�l� olduğu
kanıtlanmıştır.

✔ İç�ndek�ler : Guarana( %7,5), Çözüleb�l�r
Kahve.

✔  Kullanım Şekl�: B�r paket kahvey�
f�ncanınıza boşaltın, �ç�ne sıcak su ekley�p
karıştırın. İsteyen süt �lave edeb�l�r. B�r
paket kahve, küçük veya orta boy f�ncan
�ç�n �deal ölçüded�r.



REISHI KAHVE
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✔ Re�sh� kahves�n�n saymakla b�tmeyen faydaları
vardır. (Re�sh� kızılımsı renkte b�r mantardır ve
kuruduğunda s�yahlaşır. Uzakdoğu da
‘’ölümsüzlük’’ adı ver�lm�şt�r.)

✔ Astım sorunu olanlar tarafından özell�kle terc�h
ed�leb�l�r. Bağışıklık s�stem�n� güçlend�r�r ve
hastalıklara karşı daha d�rençl� olunmasına
katkı sağlar. Hatta Uzakdoğu da kanser�
ger�lett�ğ� �dd�a ed�lmekted�r. Metebol�zmayı
hızlandırır, tokluk h�ss� ver�r,  zayıflamayı
destekler. Yorgunlukla mücadele eder, enerj�
ver�r. Hafızayı d�nç tutar.

✔ İç�ndek�ler: Re�sh� mantarı özü (%7,5),
Çözüneb�l�r Kahve.

✔ Kullanım Şekl�: B�r paket kahvey� f�ncanınıza
boşaltın, �ç�ne sıcak su ekley�p karıştırın.
İsteyen süt �lave edeb�l�r. B�r  paket kahve,
küçük veya orta boy f�ncan �ç�n �deal ölçüded�r.



ÇÖREK OTLU KAHVE
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✔ Çörek otunun ölüm dışında her derde deva
olduğu b�l�nmekted�r.

✔ Çörek otlu kahven�n öksürüğü haf�flet�c� ve ağrı
d�nd�r�c� özell�ğ� vardır. B1, B2, B6, A, E, C
v�tam�nler� ve beta keroten g�b� ant�oks�danları
barındırır. Vücudun savunma s�stem�n�
güçlend�r�r. M�krop, V�rüs ve mantara karşı
öldürücü etk�ye sah�pt�r. Kalp ve tans�yon
hastalıkları r�sk�n� azaltır, bunun yanı sıra
hücre yen�lenmes�n� sağlar. M�de gazlarına ve
ş�şk�nl�klere �y� gel�r. Unutkanlığa Karşı
faydalıdır. Kan şeker�n� düşürür.

✔ İç�ndek�ler: Çörek Otu Özü ( %7,5),
Çözüneb�l�r kahve.

✔ Kullanım Şekl�: B�r paket kahvey� f�ncanınıza
boşaltın, �ç�ne sıcak su ekley�p karıştırın.
İsteyen süt �lave edeb�l�r. B�r  paket kahve,
küçük veya orta boy f�ncan �ç�n �deal ölçüded�r.



ÖNEMLİ BİLGİLER;

-Yaban mers�n� ve huş ağacı prote�n�ne  karşı alerj� durumu var �se,
H�nd�ba Kahves�ne de alerj�n�n bulunması muhtemeld�r.

 Çok fazla �ç�l�rse �shal yapab�l�r. Rah�m ağzında rahatlama, esneme
yapab�ld�ğ� �ç�n ham�leler sadece doğuma yakınken tükets�nler.

-Re�sh� ve Guarana kahve enerj�y� çok artırdığı �ç�n, çarpıntı ve yüksek
tans�yon sorunu olanlarda d�kkatl� tüket�lmel�, günde 1 tane.

-
-Çörekotlu kahve emz�ren annelere çok faydalıdır, anne sütünü artırır,

ş�şk�nl�k ve gaz problemler�ne �y� gel�r.
-

-Çörekotlu kahve   �le  R-ex çay  b�rl�kte ve düzenl� kullanıldığında,
m�gren ataklarının, azalarak tamamen  geçt�ğ� görülmüştür.

-Balığa alerj�s� olanların Collagen  �çeceğ�m�z�  kullanmaması  tavs�ye
ed�l�r.


