THYLBERT
SAPPEN, DRANKEN EN SIROPEN

THY001 Kombucha Balance
12 x 50cl
Met de Balance is kombucha voor het eerst sinds eeuwen op een hoger niveau gebracht. Voor deze kombucha variant
van Thylbert is suiker vervangen door biologische rijststroop. Dit is de enige kombucha in de handel zonder restsuiker,
alcohol, azijnzuur of koolzuurgas. U geniet hier ten volle van alle kombuchakwaliteiten zonder enig nadelig nevenaspect.
Bij de bereiding is uitsluitend gebruik gemaakt van groene thee en rijststroop (naast water en het kombuchaferment).
Hierdoor is deze kombucha geschikt voor elk dieet, bij elke voedselallergie, voor diabeten en veganisten.
Naar eigen smaak kan je deze kombucha mengen met fruitsap, water, siroop of zoetmiddelen. Meng enkel de
hoeveelheid die je meteen opdrinkt. Zo behoudt je cocktail de uitzonderlijk vitaliserende kracht van deze Balance
THY002 Kombucha Green Tea Blossom
12 x 50cl
Deze Kombucha is veganistisch zonder honing en met versterkende kruiden. Deze variant is een kombucha op basis van
rietsuiker, een nog behoorlijke drie kwart dosis groene thee en een mengeling van rozenbottel, lindebloesem en
hibiscusbloesem. Hij combineert een nog hoge therapeutische kracht die de fermenten uit de groene thee puren, met
een meer feestelijke smaak en karakter. Je kan naar eigen smaak mengen met fruitsap, natuurlijke siropen of
zoetmiddelen.
THY003 Kombucha Rooibos
12 x 50cl
Deze Rooiboskombucha bevat rooibosthee, niet geraffineerde rietsuiker en honing, en is geparfumeerd met rozemarijn.
Gebruikmakend van omgekeerde osmose, wordt het gebruikte water tot ultieme zuiverheid gefilterd. De toevoeging
van rozemarijn ondersteunt niet alleen de smaak, maar voegt ook de bijzondere therapeutische eigenschap van
rozemarijn toe: tegelijk rustgevend en activerend, echt harmoniserend dus.

THY004 Aquakefir
12 x 50cl
Deze Aquakefir is bereid uit exclusief zongedroogde vijgen en citrusvruchten.
Hiermee bieden we u een zuivere Aquakefir aan. Alleen de strikt noodzakelijke ingrediënten zijn hierbij gebruikt. Deze
drank is vrij zuur, maar mag gerust gemengd worden met een beetje fruitsap of wat siroop. Net voor het gebruik
toevoegen van suikers tast de kwaliteit niet aan. Bij de productie mogen geen suikers toegevoegd worden. Deze zouden
in de fles nagisten en alcohol vormen.
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