
Aby mieć czas dla rodziny i zarządzać wszystkimi obowiązkami domowymi,  
aby prowadzić karierę i wyglądać dobrze, nowoczesna kobieta potrzebuje 
dużej rezerwy siły i wytrzymałości; innymi słowy - witamin i minerałów.  
Wraz z pojawieniem się  nowej herbaty Vision można łatwo i przyjemnie 
przywrócić te rezerwy, ponieważ ten specyficzny napój ziołowy produkowany 
jest specjalnie, aby zaspokoić wszystkie potrzeby kobiecego organizmu. 

Sekrety Matki
Karmiące matki zwracają szczególną uwagę na  jakość żywienia. To jest bardzo 
istotne,  gdyż "dzielą  się"  wszystkim co funkcjonuje w ich  diecie  ze  swoimi 
dziećmi. W  pierwszych  miesiącach  swojego  życia  niemowlę  potrzebuje 
troskliwej opieki i prawidłowego odżywiania przede wszystkim, a idealnym jego 
pokarmem jest  mleko  matki.  Chroni  dziecko  przed  chorobami,  pomaga  we 
wzroście  i  rozwoju,  wzmacnia  odporność,  zmniejsza  reakcje  alergiczne,  
a nawet ułatwia proces adaptacji społecznej.

Jeśli  chodzi  o  zdrowie  matki, 
opieka nad dzieckiem pomaga jej 
w  zmniejszeniu  ryzyka  depresji 
poporodowej.  W  celu  zapew-
nienia  najbardziej  korzystnej 
opieki dla dziecka i jednocześnie 
wygody dla matki,  powinna ona 
dbać  o  prawidłowe  odżywianie 
bogate w witaminy i stosować się 
do  regularnego  spożywania 
płynów.

Środki stosowane przez nasze babcie takie jak słodka herbata z mlekiem, nie 
zapewniają wymaganej ilości  składników odżywczych,  a mleko krowie może 
okazać się dość silnym alergenem w przypadkach indywidualnych nietolerancji. 
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Naukowcy  z  Laboratorium 
DEM4  Vision  opracowali 
specjalną  herbatę  ziołową 
nazwaną  Generation  Y 
Mommy,  która  spełnia 
wszystkie  potrzeby  matek 
karmiących  i  korzystnie 
wpływa na skład  matczynego 
mleka.  Herbata  zawiera 
siedem  roślin  leczniczych, 
których  wspomagające 
działanie zostało udowodnione 
na  podstawie  zaawan-
sowanych  badań.  Nowa 
herbata  jest  dobra  nie  tylko  dla  matek  karmiących,  jest  to  praktycznie 
uniwersalny  kobiecy  napój.  Generation  Y  Mommy zapewnia  siłę  po 
męczącym dniu pracy, pomaga w rekonwalescencji po chorobach, uczestniczy 
w  zwiększeniu  odporności  i  wzmocnieniu  organizmu,  a  także  normalizuje 
mikroflorę jelitową.

Herbata  zawiera  koper,  który  jest  skutecznym uzupełnieniem  diety  matek 
karmiących,  a  owoce  roślin  i  olejek  eteryczny  są  wykorzystywane  do 
zapobiegania  wzdęciom.  Ponadto,  koper  pomaga  w  trawieniu  i  stymuluje 
komórki  do  "utrzymania"  normalnej  wagi  nie  dopuszczając  do gromadzenia 
zbędnych kilogramów. 
Inny składnik herbaty –  anyż - ma działanie przeciwzapalne, antyseptyczne, 
rozkurczowe, znieczulające i działa jako środek przeczyszczający. Owoce anyżu 
wspomagają funkcję wydalniczą przewodu pokarmowego i zmniejszają skurcze 
w mięśniach gładkich jelit. Ale najważniejsze jest to, że pobudzają wydzielanie 
z gruczołów sutkowych i stymulują funkcje motoryczne macicy. 
Rooibos ("czerwony krzak " w języku afrikaans) od dawna stosowany jest do 
wytwarzania  napoju  pomocnego  w  przypadku  zmęczenia,  bólów  głowy, 
nudności, zgagi, ma działanie antybakteryjne i wzmacnia odporność. Rooibos 
jest bogaty w żelazo,  to także dobry środek zapobiegający anemii. 
Liście malin są bogate w wapń, cynk, żelazo, sód, jod oraz zestaw witamin B 
(w tym kwas pantotenowy). 
Mikroziarenka  spiruliny to  prawdziwy  skarb  pełen  cennych  składników 
odżywczych i  jedno z głównych źródeł  białka w pełni  naturalnych.  Spirulina 
zawiera 18 różnych aminokwasów, jest bogata w witaminy i  mikroelementy. 
Nasiona  kozieradki działają odmładzająco oraz przywracają  siły  i  usuwają 
stany zapalne.  
Hibiskus ma  znane  działanie  antyseptyczne,  pomaga  w  poprawie  funkcji 
wątroby, normalizuje ciśnienie tętnicze. 

Herbata ziołowa Generation Y Mommy -
troskliwa opieka dla tych, których kochasz najbardziej! 
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