
ROYAL BLUE TEA

Feel Renewed 

& Vibrant!

For more information, contact a 

B-Epic Independent Brand Partner.

Caffeine-Free, Natural Detox Tea
BUTTERFLY PEA FLOWER 

ORGANIC HERBAL INFUSION

Feel renewed thanks to this unique, vibrantly colored 

herbal infusion! B-Epic’s Royal Blue Tea organic, 

caffeine-free herbal infusion helps restore and 
rejuvenate the body and mind.  Made from butterfly pea 
flowers, Royal Blue Tea has an earthy, woody, slightly 
sweet vegetable flavor similar to green tea. True to its 
name, when brewed it naturally turns a stunning blue 

color. When lemon is added, it instantly turns fuchsia. 

Blue teas have long been used in the East to impart a 

variety of health benefits. Rich in antioxidants (even 
more than green tea), it is imbued with anti- 

inflammatory properties and immune-boosting benefits. 
In addition, the powerful antioxidants help slow the 
aging process making skin and hair look younger and 

healthier. A natural nootropic, blue teas have been 

found to enhance cognitive function and overall brain 

health. They are also known to have a calming effect on 
the body, which can promote relaxation and help 
relieve feelings of stress and anxiety.

Regular consumption of this unique tea can help sustain 

ideal weight long-term. Blue teas have been shown to 

increase metabolism and fat burning, which in turn causes 

the body to burn more calories. It also has a gentle 

cleansing effect, which helps support the body’s natural 
detox process to rid itself of toxins that can cause 
persistent weight gain and thwart weight loss attempts.

BENEFITS MAY INCLUDE:

• Assist healthy weight management

• Naturally detoxify and cleanse body 
• Enhance cognition, memory, and focus

• Reduce inflammation and boost immunity

• Help relieve stress and anxiety
• Improve overall health and look of 

   skin and hair

PRODUCT DETAILS:

• Butterfly pea flower herbal infusion
• Naturally caffeine-free and blue 
    colored 

• Rich in antioxidants, minerals, and
vitamins

• Earthy flavor similar to green tea
• All-natural, vegan, and gluten-free

• Can be enjoyed both hot and cold

EXPERIENCE THE LIFE-CHANGING BENEFITS FOR YOURSELF  |   DETAILS AT WWW.BEPIC.COM

תה לניקוי רעלים, ללא קפאין
תה פרחי אפונת-הפרפר - חליטה צמחית אורגנית

רעננו את הגוף עם חליטה צמחית ייחודית וצבעונית זו. 

Royal Blue Tea של B-Epic הוא חליטה אורגנית צמחית ללא 
של  תחושה  ומשרה  והנפש  הגוף  את  מחדשת  אשר  קפאין, 
רעננות. Royal Blue Tea העשוי מפרחי אפונת-הפרפר הוא בעל 
תה ירוק.  של  לטעמו  הדומה  ומעט מתוק,  עשיר  צמחי  טעם 
בעת הכנתו התה מקבל באופן טבעי צבע כחול מדהים. לאחר 

הוספת לימון, הוא משנה את צבעו לוורוד פוקסיה. 

כבר שנים רבות צורכים תה כחול מסוגים שונים במזרח הודות 
למגוון סגולותיו הבריאותיים. התה עשיר בנוגדי חמצון (אפילו 
את  ומחזק  תכונות אנטי-דלקתיות  בעל  מתה ירוק),  יותר 
שבו  העוצמתיים  החמצון  נוגדי  מערכת החיסון. בנוסף, 
מסייעים להאט את תהליך ההזדקנות ומעניקים מראה צעיר 

וחיוני יותר לעור ולשיער. 

החזירו לגופכם את 
תחושת הרעננות 
והחיוניות!!

המשקה עשוי לסייע בדרכים הבאות: 

 לעזור לשמור על משקל בריא •
 לנקות את הגוף מרעלים וחומרים מזיקים•
 לשפר את התפקוד הקוגניטיבי, הזיכרון •

     והריכוז 
•  להפחית תהליכי דלקות ולחזק את 

     מערכת החיסון 
•  להקל על תחושות של דחק וחרדה 
•  לשפר את מצב הבריאות הכללי ואת  

המראה של העור והשיער!
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תה לניקוי רעלים, ללא קפאין
תה פרחי אפונת-הפרפר - חליטה צמחית אורגנית

התפקוד  את  המשפר  נואוטרופי טבעי,  חומר  הוא  כחול  תה 
לו  יש  כמו כן,  באופן כללי.  המוח  בריאות  ואת  הקוגניטיבי 
השפעה מרגיעה על הגוף, מה שעשוי לסייע להרפיה והקלה 

על תחושות מתח וחרדה. 

על  בשמירה  לסייע  יכולה  זה  ייחודי  תה  של  קבועה  צריכה 
את חילוף  מגביר  תה כחול  תקין לאורך זמן. הוכח כי  משקל 
יותר  לשרוף  לגוף  שגורם  מה  ושריפת השומן,  החומרים 
קלוריות. יש לו גם אפקט דטוקס עדין, המסייע לתהליך ניקוי 
במשקל  מתמשכת  לעלייה  לגרום  שעלולים  מרעלים  טבעי 

ולסכל ניסיונות הרזיה.  

החזירו לגופכם את 
תחושת הרעננות 
והחיוניות!!

   מידע על המוצר: 
  

חליטה צמחית - תה פרחי אפונת-הפרפר 
• צבע כחול טבעי, אינו מכיל קפאין 

• עשיר בנוגדי חמצון, מינרלים וויטמינים 
• טעם עשיר הדומה לטעמו של תה ירוק 

• טבעי, טבעוני ואינו מכיל גלוטן 
• ניתן לשתות כמשקה חם או קר 

- למידע נוסף אנא צרו קשר עם האדם ששיתף איתכם במידע הזה -
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Lorem ipsum
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ROYAL BLUE TEA
Natural Detox Tea

Nutrition Facts
Servings Per Container: 32
Serving Size: 4 fl oz prepared tea

Amount Per Serving % DV*

Total Fat 0g 
Cholesterol 0g
Sodium 0g
Total Carbs 0g 
Protein 0g  

* The % Daily Value (DV) tells you how 
much a nutrient in a serving of food 
contributes to a daily diet. 2,000 calories 
a day is used for general nutrition advice.

Calories 0

  

Not a significant source of saturated fat, 
trans fat, dietary fiber, sugar, added sugars, 
vitamin A, vitamin C, vitamin D, calcium, 
iron, or potassium.

0%
0%
0%
0%

PRODUCT DETAILS
SUGGESTED USE: Drink 4-8 ounces of the prepared tea 
two or three times a day.  Tastes great hot, warm, or 
iced.  Can be mixed with sweeteners, lemon, natural 
flavoring, juice, other tea, or beverage of your choice.  

DIRECTIONS: 2 tea bags make 1 gallon of prepared tea. 
Bring a quart of water to a full rolling boil then turn off 
heat. Place 2 tea bags in the hot water; cover and 
steep for 4-8 hours (or overnight) to bring herbs to full 
potency. Pour contents (including tea bags) into a 
gallon pitcher and fill with water. It’s ready to drink 
and/or refrigerate. Do not microwave the water or tea 
bags; doing so will destroy the herbs’ beneficial 
properties.  

CAUTION: Consult your physician before taking this or 
any health supplement, especially if you are pregnant 
or nursing, have a medical condition, are taking 
prescription drugs, or are under the age of 18.  

STORAGE: Store in a cool, dry place to maintain 
freshness.

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. 
This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

Individual results will vary. Best if taken as part of an overall healthy lifestyle.
As with many health supplements, consistent use is key to maximizing the benefits.

Other Ingredients: Proprietary herbal blend 
of American Persimmon (Diospyros virginiana), 
Blessed Thistle (Cnicus benedictus), Senna 
Alexandrina (Cassia acutifolia), Pawpaw 
(Carica papaya), Myrrh, Butterfly Pea Flower 
(Clitoria ternatea), Ginger, Marshmallow 
(Althaea officinalis)

Wrapped in unbleached tea bag.

Contains NO artificial flavors, preservatives, or 
caffeine.

Vegan-Friendly, Kosher, Gluten-Free, and 
No MSG

Manufactured in an FDA registered facility. 
Third party tested.

מידע על המוצר
תה טבעי לניקוי רעלים

פעמים  מוכן 2-3  תה  עד 250 מ"ל  שתו 100 מ"ל  שימוש מומלץ: 
ביום. ניתן לצרוך אותו חם, בטמפרטורת החדר או עם קרח. ניתן 
מסוג  תה  טעם טבעיים, מיץ,  חומרי  עם ממתיקים, לימון,  לערבב 

אחר או משקה אחר לבחירתכם. 
הוראות הכנה: 2 שקיקי תה מספיקים להכנת כ-3.5 ליטר משקה. 
חממו ליטר של מים עד רתיחה מלאה, ולאחר מכן הורידו מהאש. 
למשך  והשאירו  במכסה  כסו  במים החמים,  תה  שקיקי  הניחו 2 
מלוא  את  יפיק  זה  תהליך  למשך הלילה).  שעות (או   4-8
שקיקי התה)  עם  התכולה (יחד  את  צקו  הפוטנציאל מהצמחים. 
לתוך קנקן של כ-3.5 ליטר והוסיפו מים לפי הנדרש. כעת המשקה 
מוכן לצריכה ו/או לאחסון במקרר. אין לחמם את המשקה או את 
שקיקי התה במיקרוגל מכיוון שהדבר יפגע בתכונותיו המועילות. 

בתוסף  שימוש  לפני  המטפל  הרופא  עם  להתייעץ  יש  אזהרה: 
בריאות זה או אחר, בייחוד אם הינך בהריון או מניקה, יש לך בעיה 
רפואית כלשהי, במקרה של שימוש מקביל בתרופות מרשם או אם 

מדובר בילד מתחת לגיל 18. 

אחסון: לשמירה על טריות יש לאחסן במקום קריר ויבש. 

של  קניינית  צמחית  תערובת  רכיבים אחרים: 
קרצף   ,(Diospyros virginiana) אמריקאי אפרסמון 
 Cassia) מחודד סנא   ,(Cnicus benedictus) מבורך
פרח  פפאיה (Carica papaya), מור,   ,(acutifolia
נטופית  אפונת-הפרפר (Clitoria ternatea), זנגביל, 

 (Althaea officinalis) רפואית

עטוף בשקית תה לא מולבנת. 
  

חומרים  טעם מלאכותיים,  חומרי  מכיל  אינו 
משמרים או קפאין. 

  
טבעוני, כשר, ללא גלוטן, ללא מונוסודיום 

גלוטמט!

  .(FDA) הצהרות בעלון זה לא נבדקו על ידי מינהל המזון והתרופות של ארה"ב
המוצר אינו מיועד לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלות כלשהן. התוצאות עשויות להשתנות מאדם לאדם. 

הכי טוב אם נלקח כחלק מאורח חיים בריא כולל. כמו עם תוספי בריאות רבים, שימוש עקבי הוא המפתח למקסום היתרונות.

שומן טראנס,  לשומן רווי,  משמעותי  מקור  אינו 
 ,A סיבים תזונתיים, סוכר, תוספת סוכרים, ויטמין

ויטמין C, ויטמין D, סידן, ברזל או אשלגן. 

יסוד  כמה  מגדיר   (DV) המומלץ היומי  הערך  % *
לייעוץ  לתזונה יומית.  תורם  מזון  במנת  המזון 
של 2000  הנחה  מנקודת  יוצאים  כללי  תזונתי 

קלוריות ליום. 
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