DOĞAL GIDA TAKVİYELERİ

KALİTELİ HAMMADDE

ÖZEL ÜRÜNLER

Etken maddeleri kaybolmadan
doğru şartlarda muhafaza
edilerek üretime alınan bitkisel hammaddeler.

Binyıllardır faydalanılan
faydasını kanıtlamış kendine has
özelliği olan doğal ürünler.

DAHA SAĞLIKLI DAHA MUTLU
Savgu, daha sağlıklı ve daha mutlu bir
yaşam için, tamamen doğal ürünleri sizler
için üretiyor.
Çocuklardan yaşlılara kadar tüm aile
bireyleri için özel doğal ürünler.

DOĞAL BİTKİSEL FORMÜL

MUCİZE FORMÜLLER

Doğadan özenle seçilerek
toplanan bitkilerden elde edilmiş
tamamen doğal bazlı formüller.

Bin yıllardır faydalanılan eskimeyen
kitaplardan toplanılarak bir araya getirilen
eskimeyen özel şifalı formüller.

HARNUP ÖZÜ (KEÇİ BOYNUZU)

Harnup Meyvesi
Keçiboynuzu, yetişmeye başladıktan 15 yıl sonra meyve vermeye
başlayan, tarihi çok eskilere dayanan mucizevi bir bitkidir.
Keçiboynuzu içerdiği A, B1, B2, B6, B12, Kalsiyum, Magnezyum, Demir,
Çinko, Fosfor, Sodyum gibi vitamin ve mineral sayesinde çok önemli bir
gıdadır.

Harnup özü çıkarılırken fazla ürün elde etmek için, eğer ısıl işleme maruz kalır ise, içerdiği bir çok faydalı vitamin ve
minerali kaybeder.
SAVGU Harnup Özü, doğrudan ısı görmeden su buharı vasıtasıyla öz çıkarma işlemi sonucunda, elde edilmektedir.

Keçiboynuzunun Etkileri
KALSİYUM DEPOSU
Doğal yollardan elde edilen harnup özü, süt de bulunan kalsiyum oranından 3 kat daha fazla kalsiyum ihtiva eder.

RADYASYON KOVUCU
Keçiboynuzunun en önemli özelliklerinden biride, günümüz şartları ile bir çok yerde maruz kaldığımız ve kansere de neden
olan radyasyonu dışarı atmasıdır.
KANSIZLIĞA İKSİR
Bir çok uzman, özellikle çocuklarda ve hamileler de gözüken kansızlık için keçiboynuzu kullanmalarını tavsiye ederler. Aynı
zamanda keçiboynuzu, kandaki zehirli maddeleri de temizler.
BAĞIRSAK KORUYUCU
Harnup, içerdiği yüksek ham selüloz ile bağırsak rahatsızlıklarına ve gastrite oldukça etkilidir. Aynı zamanda bağırsak kurdu, tenya
ve solucan gibi bağırsak parazitlerini de temizler.

ÇİNKO ZENGİNİ
Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimi için uzmanların en çok üzerinde durduğu minerallerden olan, Çinko (Zn) bakımından en
zengin gıdalardandır.
AKCİĞER KORUYUCU
Keçiboynuzu, göğsü yumuşatır, balgam söktürür, bronşları açar. Uzmanlar tarafından, Sigara içenler ve Alerjik Nefes Darlığı
çekenlere özellikle tavsiye edilir.
MİDE DOSTU
Keçiboynuzu, hayat kalitemizi bozan ve farklı rahatsızlıklara neden olan, mide ve bağırsak gazlarını dışarı atarak mide şişkinliğini
giderir.
KANSER DÜŞMANI
Uzmanlar düzenli kullanılan doğal Keçiboynuzunun, Akciğer Kanserine karşı oldukça etkili olduğunu ifade ediyorlar.

EPIMEDYUM (AZGIN TEKE OTU)

Epimedyum Bitkisi
Epimedium diğer bir adı ile azgın teke otu olarak da bilinmektedir.
Bu bileşen daha çok enerji kaybı sorunu yaşayanlar için enerjiyi
yükseltmek ve cinsel gücü arttırmak amacı ile kullanılmaktadır.
Epimedium bitkisinin yapraklarının içeriğinde polisakkaritler,
magnaflorin alkaloidleri, flavonoidler, steroller ve glikosidler
bulunmaktadır.
Azgın teke otu olarak bilinen bu bitki çeşidinin içeriğinde en aktif olarak
Icariin maddesi bulunmaktadır.

Öncelikle macun türü olan ürünlerde ana baz olarak glikoz ve türevi hammaddeler kullanılmaktadır.
Bu ürünler hem fiyatının ucuz olması hem de kristallenmeyi önlemek maksadıyla kullanılmaktadır.

Fakat nişasta bazlı invert şeker grubu olan bu hammaddeler vücudun sindirmede zorlandığı ürünlerdir.
Obezite ve karaciğer rahatsızlıkları başta olmak üzere bir çok hastalığa sebep vermektedir.

Bununla beraber piyasadaki afrodizyak ürünler tamamen ereksiyona yönelik olarak çalışmaktadır.
Bizim ürünlerimizde sperm sayısını ve hareketliliği arttırıcı, erken boşalma önleyici, prostat
kanallarını açıcı özel bitki extraktları da bulunmaktadır. Böyle olması nedeniyle bizim ürünümüz keyfi
olmaktan öte tedaviye yardım için geliştirilen bir üründür.

Epimedyumun Etkileri
HAMMADDE KALİTESİ
İçeriğinde; Çiçek Balı,Tribulus, Demirdikeni, Kırmızı Ginseng, Cücepalmiye, Ginkgo Biloba, Harnup Pekmezi, Dut Pekmezi,
Zencefil, Havlıcan, Arı Sütü, Polen, Keçi Boynuzu Özü kullanılmıştır.
Maalesef piyasadaki bir çok ürün de kalp krizine neden olan, ayrıca karaciğer ve böreklere son derece zararlı, sildenafil
başta olmak üzere bir çok kimyasal madde bulunmaktadır. Ayrıca tatlandırıcı olarak gikoz şurubu gibi doğal olmayan
tatlandırıcılar kullanmaktadırlar.
Savgu Epimedyum Ürünün de ise tamamen doğal bitki extraktları, aynı zamanda tat ve kıvam için saf çiçek balı ve
keçiboynuzu özü kullanılmaktadır.
GINSENG ETKİSİ
Ginseng, fiziksel aktiviteleri ve vücut direncini artıran bir bitkidir ve fiziksel ve mental (zihinsel) dayanıklılığı artırır.
Ginseng'in uzun bir süreden beri, özellikle erkeklerin üretkenliğini, erkeklik hormonu (testesteron) ve sperm miktarını, cinsel
gücünü arttırdığını göstermiştir.
Aynı zaman da dolaşım sistemlerini (özellikle prostata karşı) olumlu bir şekilde etkilediği de düşünülmektedir.

TRIBULUS TERRESTRIS ETKİSİ
Araştırmalar Tribulus Terrestris'in içeriğinde bulunan ve saponinler adı verilen bitkisel bileşiklerin cinsel hormon sistemini
düzenleyen Luteinizing Hormon (LH) üretimini arttırarak testesteron ve bununla ilişkili hormonların normal seviyelerde
dengelenmesine yardımcı olduğunu göstermektedir.
Tribulus Terrestris hormonal dengesizlikten kaynaklanan libido kaybı, infertilite, erkeklerde ereksiyon problemleri, kadınlarda
menapoz belirtileri, kronik yorgunluk, halsizlik ve depresyon gibi sorunların giderilmesinde yardımcı olabilir. Hatta Demir
Perde Ülkelerin de yıllarca doğal steroid olarak kullanılmıştır.

ÖZEL VE GÜÇLÜ FORMÜL
Özel olarak cinsel aktivite problemlerine karşı geliştirilmiş bir üründür. Hakiki çiçek balı ve harnup pekmezinin ana baz
oluşturduğu bu üründe özel aktif bitki extraktları ve bitkiler kullanılmıştır.
Piyasada bu ürünlerde kullanılan ana etken madde olan EPİMEDYUM genelde % 1 civarındadır. Savgu Epimedyum
Ürünün de ise bu oran % 20 dir. Sadece bu fark bile Ürünümüzü kalite ve etki olarak Eşsiz kılmaktadır.

GINGKO ETKİSİ
Ginkgo yapraklarının özü flavonoid glükozidleri içermektedir ve ginkgolidler (Ginkgo özü bazlı ürünler) eczacılıkta giderek daha
yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Mevcut bilimsel araştırmalar Alzaimer(Hafıza Kaybı, Unutkanlık) rahatsızlıklarında, hafıza güçlendirmede, başdönmesini
önlemede ve zihinsel konstantrasyon arttırmada gingko özünün mutlak yararları bulunduğuna işaret etmektedir.

CÜCE PALMIYE (PROSTAT BÜYMESİ) ETKİSİ
Ürünün düzenli kullanımı, mesanenin tamamen boşaltılmasına, büyümüş prostatın küçültülmesine yardımcı olmakta ve mesane
iltihabını azaltabilmektedir. Bu da özellikle geceleri sık sık idrara çıkma frekansını azaltır. BPH tedavisinde en çok tercih edilen
bitkisel ürün Saw palmetto (Serenoa repens) bitkisinin meyve ekstresidir.
Yürütülen bilimsel araştırmalarda; alfa1-reseptörleri bloke ettiği, antimuskarinik, 5-alfa redüktaz inhibitörü, antioksidan, yangı
giderici (siklooksijenaz-2 ve 5-lipoksijenaz inhibitörü) etkilerinin yanı sıra dihidrotestosteronun androjen reseptörlerine
bağlanmasını baskıladığı, hücre proliferasyonunu inhibe ettiği ve hücre ölümünü uyardığı gösterilmiştir.

ÇÖREK OTU

İçinde Omega 3 ve Omega 6 ihtiva eden % 58 oranında temel yağ asidi
vardır. Bunlar, bağışıklık sistemini alerji ve enfeksiyonlara karşı
güçlendirip dengeleyerek kronik hastalıklara karşı koruma sağlayan
Prostaglandin E1 oluşumu için gereklidir.

Bu oluşum sağlıklı hücreleri virüslerden koruyup tümör oluşumunu
engeller.
Çörek otu, oksidan ajanları temizleyen antioksidan sistemi harekete
geçirme özelliğine de sahiptir. İnflamatuar (iltihabi) süreçlerin
mediatörü (arabulucu) olan prostaglandinleri ve lökotrienleri
baskılayarak antienflamatuar (iltihap önleyici) özellik göstermektedir.

Bitkinin immunomodülatör (bağışıklık sistemini düzenleyici) özellikleri,
T hücrelerini ve doğal katil hücrelerini arttırarak immun cevaba
(savunma sistemine) katkıda bulunma şeklindedir.

Çörekotu ile ilgili ilk yazılı belge "Eski Ahit" de bulunmaktadır. Çörek otuyla ilgili en önemli sözlerden biri
Hz.Muhammed'in (s.a.s) "Çörek otunu kullanın, ölümden başka her şeye devadır." sözüdür.

Bunun dışında Çörek Otun dan, Yunan filozof Dioskorides dan, Tıp tarihinin en ünlü kitaplarından biri
olan İbn-i Sina'nın yazdığı, "Canon of Medicine" da dahil, bir çok yerde söz edilmiştir.

Çörek Otunun Etkileri
HAMMADDE KALİTESİ
Çörek otu içeriğinde yaklaşık % 35 bitkisel yağ, %20 protein, %35 karbonhidrat vardır.
Nigellon, timokinon, linoleik asit, oleik asit, palmitik asit, albumin, kalsiyum, demir, çinko, sodyum, potasyum, bakır, fostor,
niasin, palmitik asit, selenium, magnezyum, selenyum, fosfor, A, B ve C vitamini içerir.
En yüksek kalitede çörek Otu tohumlarından, içinde bulunan yağ preslenerek posalı kısımdan ayrılır ve soğuk sıkım çörek otu
yağı elde edilir.
KANSERE ETKİSİ
Çörek Otun da ki Thymoquinone maddesinin pankreas kanser hücrelerini moleküler düzeyde etkileyerek nuclear factor-kappaB
(NF-kappaB), Bcl-2 gibi tümörden sorumlu maddelerin oluşumunu önlediği gösterilmiştir. Ayrıca, Thymoquinone'un pankreas
kanseri tedavisinde kullanılan Gemcitabine ve Oxaliplatin isimli kemoterapetik ilaçların etkilerini arttırdıklarını göstermişlerdir.
ADET (REGL) DÖNEMİNE ETKİSİ
Bir çok faydası bulunan çörek otunun bir özelliği de, genç kızlardaki adet (regl) söktürme etkisidir.

KALP VE DAMAR ÜZERINE ETKİSİ
Kanda bulunan homocysteine yüksekliği kalp, beyin ve periferik damarlarda genişleme meydana getirmektedir. 2004 de Int J
Cardiol Dergisinde yayınlanan bir çalışmada, bir grup fareye çörek otunda bulunan anti enflamatuar vermişlerdir. Sonucun da
anti enflamatuar özelliğinin kanda homocysteine maddesinin yükselmesine karşı etkili olduğunu tespit etmişlerdir.
Homocysteine maddesinin kandaki yüksekliği trigliserit, kolesterol ve vücuda zararlı oksidan maddelerin düzeyinin yükselmesine
yol açmaktadır. Araştırmacılar çörek otu özünün homocysteine düzeyinin yüksekliğine eşlik eden zararlı maddelerin azalmasına
yol açtığını görmüşlerdir. Bu, çörek otu yağının kalbi ve damarları korumasının mümkün olduğu anlamına gelmektedir.
DIABETE ETKİSİ
Yapılan bir çok araştırmada, Çörek otunun Glukoneogenez önleyici (Anti-Diyabetik) özelliğini ortaya koymuştur.
Tip 2 Diyabet de, günde sadece 2 gr çörek otu tüketmenin, pankreasta insülin direnci ve artmış beta-hücre fonksiyonlarında
azalma ile birlikte, açlık kan şekeri düzeylerinde düşüşe neden olabileceğini gösteriyor.

ANNE SÜTÜNE ETKİSİ
Galaktagog içeren Çörek Otu, anne sütü miktarını artırıcı, sütün akışkanlığını sağlayıcı özellikleri vardır.

NEFES DARLIĞINA ETKİSİ
Bir çok yapılan araştırma neticesinde anti enflamatuar etkinin nefes borusu adaleleri üzerinde gevşetici bir role sahip olduğu
görülmüştür. Bir başka ifadeyle çörek otu yağının anti enflamatuar özelliğinin nefes borusu adalesini genişlettiği ortaya çıkmıştır.
ANTİ-ALERJİK ETKİSİ
Hindistan'da yapılan bir araştırma ise çörek otundaki nigellon bileşiğinin anti-histaminik etki göstererek histamin
salgılanmasını baskıladığı görülmüştür.
MİDE RAHATSIZLIKLARINA ETKİSİ
Çörek otunun mide zarını koruyucu etkisi bulunmaktadır. Kahire Üniversitesinden araştırmacılar midelerinde yara açtıkları
fareleri, deneylerde çörek otu yağının içindeki anti enflamatuar ile tedavi etmişlerdir. Yapılan deney, bu iki maddenin mide
zarını tahriş edici etkenlerden veya mideye zararlı yaralardan koruduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
MRSA VİRÜSÜNE ETKİSİ
MRSA (Metisiline dirençli Staphylococcus aureus) beta-laktam antibiyotik dirençli olan stafilokok bakterilerin (staf) bir
türüdür. MRSA bulaşıcıdır ve yaşamı tehdit eden bir enfeksiyona neden olabilir. Pakistan'da bulunan Lahor Tıp Bilimleri
Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmaya göre, antibiyotiklere karşı bile dirençli olduğu bilinen ölümcül MRSA bakteriyel
enfeksiyonuna karşı etkili olduğu bulundu.
YÜKSEK TANSIYONA ETKİSİ
Fundamentals of Clinical Pharmacology (Klinik Farmakolojisi'nin Temelleri) adlı dergide yayınlanan laboratuar araştırmaları
sonucu göstermektedir ki, çörek otu yüksek tansiyonu düşürme noktasında önemli bir fonksiyon üstlenmektedir.
KARACİĞERE OLAN ETKİSİ
Bilindiği üzere çörek otu yağı, karaciğeri bazı zehirli türlere karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. Demmam Kral Faysal
Üniversitesinden Dr. el-Ğâmidî, yaptığı bir çalışmada çörek otu çözeltisinin fareler üzerinde karaciğeri carbon
tetrachloride adındaki zehirli maddeye karşı korumadaki etkisini ortaya koymuştur.

SULTAN İKSİRİ

Osmanlı döneminde Padişahların ve aile bireylerinin daha sağlıklı ve
zinde olmaları için, sarayın Hekimbaşıları tarafından, büyük Osmanlı
coğrafyasın da farklı bitkiler ve karışımlar ile bir çok formül geliştirilirdi.

İşte bu mucize formül, o dönemde yapılan karışımlar arasında en etkili
ve en çok beğenilenlerden biridir.
Bu mucize formül için, binlerce yıldır insanlara şifa için kullanılan
bitkiler den özelliklerine göre 8 tanesi seçilir. Daha sonra bu bitki
köklerinin özel bir yöntem ile özü (ekstraktı) çıkartılır.

Ortaya çıkan bu 8 bitki kökünün ekstraktları, özel bir formül ile
karıştırılır. İşte ortaya çıkan binlerce yıllık bu özel karışıma, biz SULTAN
İKSİRİ diyoruz.

Tarihimizin Derinliklerinden gelen bu mucize formülü, Savgu olarak yeniden gün yüzüne çıkartarak,
insanlığın kullanımına sunuyoruz.
Savgu Sultan İksirinin içeriğinde tamamen doğal ekstraktlar kullanılmıştır.

Sultan İksirinin Etkileri
HAMMADDE KALİTESİ
Savgu Sultan İksirinin içeriğinde tamamen doğal ekstraktlar kullanılmıştır.
Bu ekstraktlar; Kırmızı Pancar Ekstraktı, Harnup Ekstraktı, Tarçın Ekstraktı, Karanfil Ekstraktı, Meyan Kökü Ekstraktı, Zerdeçal
Ekstraktı, Zencefil Ekstraktı, Karabiber Ekstraktı ile hazırlanan özel bir karışımdır.
Savgu Sultan İksirin de, uzmanlarında uzak durmamızı tavsiye ettiği şeker kullanılmamaktadır.
TARÇIN ETKİSİ
Tarçın şeker hastalarının özellikle kullanması gereken bir bitkidir. Kolesterolü düşürür. Kan şekeri ve kolesterol oranlarını
dengeler. Lif, demir, kalsiyum gibi mineraller ve tanenler içerir. Kolon kanserine karşı antioksidandır.

KARANFİL ETKİSİ
Karanfil 600 yılından beri Çin de tedavi amaçlı kullanılan bit bitkidir. Ağızdaki kokuyu alır.
Diş eti rahatsızlıkları, şişkinlik, mide bulantısı sorunlarına karşı etkilidir. Anti bakteriyeldir
ZERDEÇAL ETKİSİ
İçeriğinde kanseri önemli ölçüde önleyen kurkumin (curcumin) adlı madde bulunur. Bu sayede kanserli hücrelerin büyümesini önler.
Kolon kanseri, cilt kanseri ve göğüs kanseri gibi kanser türlerine karşı oldukça faydalı bir bitkidir. Prostat kanserine karşı koruma
sağlamasının yanında prostat kanseri olan hücrelerin büyümesini önler.

KARABİBER ETKİSİ
İçeriğinde Potasyum, magnezyum ve demir açısından zengin K ve C vitamini de içermektedir.
A vitamini deposu olduğunu söylemekte mümkündür.Soğuk algınlığından kaynaklanan hastalıklara karşı anlık sonuçlar
verdirebilen bir etkiye sahiptir.

HARNUP ETKİSİ
Keçiboynuzu içerdiği A, B1, B2, B6, B12, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Çinko, Fosfor, Sodyum gibi vitamin ve mineral
sayesinde çok önemli bir gıdadır. Süt de bulunan kalsiyum oranından 3 kat daha fazla kalsiyum ihtiva eder.

MEYAN KÖKÜ ETKİSİ
Bağışıklık sistemini güçlendirir, ses kısıklığına iyi gelir, grip, nezle, bronşit, balgam sökülmesi, öksürük gibi rahatsızlıklar için
de kullanılır. Ateş düşürücü ve hücrelerdeki tahrişe bağlı ağrıları azaltıcı etkisi de vardır.

KIRMIZI PANCAR ETKİSİ
Kırmızı pancar ( İngilizce Red Beet ), kara pancar adı da verilen bir pancar türüdür. A, B, C ve P vitaminleri ile demir, fosfor,
magnezyum, potasyum, çinko, kalsiyum gibi minerallerce zengindir. Yüksek Alkali besinlerdendir. İçeriğinde bulunan diğer
bazı bileşikler ise demir emilimini arttırarak kansızlığa karşı mücadele etmektedir.

ZENCEFİL ETKİSİ
İçeriğinde ki "zingiber" bileşeni bakteriyel enfeksiyonların yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Kan dolaşımını arttırır ve
kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

ZERDEÇAL

Başta Pakistan, Hindistan, Çin ve Bangladeş olmak üzere Asya'nın tropik
bölgelerde yetişir. Bitkinin toprak altındaki ana kökleri yumurta veya
armut seklindedir.
Yan kökleri ise parmak şeklindedir. Rizomların üst yüzü sarımsı, iç yüzü ise
sarı renklidir. Acımsı bir tadı vardır. Hint safranı olarak da bilinen Zerdeçal,
zencefilgiller familyasından sarı çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otsu bir
bitki cinsidir.
Zerdeçalın bilinen bir çok faydasının yanında, özelikle son yıllarda dünya
genelinde yapılan çalışmalarda bütün kanserli hücrelerde son derece etkili
bir ürün olduğu dile getirilmektedir.

İçeriğinde kanseri önemli ölçüde önleyen kurkurmin (curcurmin) adlı madde bulunur. Bu sayede kanserli
hücrelerin büyümesini önler. Kolon kanseri, cilt kanseri ve göğüs kanseri gibi kanser türlerine karşı oldukça
faydalı bir bitkidir.

Prostat kanserine karşı koruma sağlamasının yanında prostat kanseri olan hücrelerin büyümesini önler.
Yapılan araştırmalara göre radyasyon kaynaklı kanserlere karşı koruma sağladığı ortaya çıkmıştır.
Lösemi yani kan kanserine karşı da faydalı bir bitkidir. Yapılan araştırmalara göre çocuklukta lösemiye
yakalanma oranını düşürür.

Zerdeçalın Etkileri
HAMMADDE KALİTESİ
Curcuminin Antioksidan, Antitümöral, Antiinflamatuar, Antikarsinojenik, Antialerjik, Anti Demans etkileri ve serbest radikal çöpçüsü
olduğu yapılan birçok çalışmayla gösterilmiştir.
Tabi etki mekanizmasının daha etkili olabilmesi ve hedefe daha kolay ulaşılabilmesi için bu bitkinin bitkisel sıvı ekstratları
üretilmektedir.
SİNDİRİM SİSTEMİNE ETKİSİ
Zerdeçal, uzun zamanlardan bu yana mide yatıştırıcısı olarak kullanılmaktadır ve özellikle kabızlık, kramp ve hassas bağırsak
sendromu için faydalıdır.
KALP SAĞLIĞINA ETKİSİ
Zerdeçal, içerisinde bulunan curcumin ve B6 vitamini sayesinde kardiyovasküler sağlığını artırır. B6 vitamini, hücre çeperlerine
zarar veren negatif bir fiziksel türev ürün olan homosistein üretimini etkili bir biçimde engeller.

KANSER AVCISI
İçeriğindeki Curcumin, GST adı verilen kanserojen maddelerin vücuttan atılmasında görev alan ve DNA zararına karşı dokuları
koruduğu düşünülen enzimi faaliyete geçirir. Böylece ilaçlar, yiyecek bileşenleri veya gıda katkı maddeleri ile vücuda alınan toksik ve
kanserojenik bileşiklere karşı dokuları korur.
ANTİ TÜMÖRAL
Meme bezi, ağız, özafagus, mide, bağırsak, kolon, akciğer ve karaciğerin tümör genesisini baskıladığını ortaya koymaktadırlar.
Curcumin in farklı tümörler üzerinde de çok farklı mekanizmalarla etki gösterdiği ifade edilmektedir.
UÇUKLARA ETKİSİ HERPES SIMPLEKS
Zerdeçalın antiviral etkisi dolayısı ile birçok insanın yaşam kalitesini bozan ve kötü bir görüntüye sebep olan uçuklara neden olan
Herpes Simplex virüsünü yok ettiği birçok bilimsel dergide yayımlanmıştır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE ETKİSİ
Vücudun bağışıklık sistemini uyaran yardımcı lipopolisakarit olarak bilinen bir madde içerir. Bu madde bakterilere, iltihap
ve serbest radikallere karşı etkilidir. Yapılan bazı araştırmalar zerdeçalın antioksidan, bağışıklık sistemini güçlendirici ve
bazı bakterileri öldürücü etkileri olduğunu da göstermiştir.
SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINA ETKİSİ
Vücudun bağışıklık sistemini uyaran yardımcı lipopolisakarit olarak bilinen bir madde içerir. Bu madde bakterilere, iltihap ve
serbest radikallere karşı etkilidir. Yapılan bazı araştırmalar zerdeçalın antioksidan, bağışıklık sistemini güçlendirici ve bazı
bakterileri öldürücü etkileri olduğunu da göstermiştir.
KİSTİK FİBROZA ETKİSİ
Felç edici, ölümcül olmasına rağmen kanser veya kalp hastalıkları kadar tartışılmamasına rağmen Kistik Fibroz hastalığı, ağır
mukus ile akciğer ve pankreasa saldırır.
Zerdeçal içerisinde bulunan curcumin, bu ölümcül hastalığı önlemede yardımcı olur.
RADYASYON KORUYUCU
Radyasyon, hücre içi moleküllerde ve daha önemlisi genetik materyal olan kromozomlarda (DNA), kimyasal bağların kopmasına
neden olmaktadır. Mutasyon olarak adlandırılan bu genetik hasarlar hücre tarafından tamir edilemez ise hücreyi ölüme götüren
metabolik süreci başlatan değişikliler meydana gelir.
DIABETE ETKİSİ
Zerdeçal orta düzey diyabet sorunların giderir, insülin görevi gördüğü için kan şekerini sağlıklı bir seviyede tutar. Bir başka
önemli yararı ise tip 2 diyabetin başlamasını önleyebilir.

ALZHIMERA KARŞI ETKİLİ
Antioksidan ve antienflamatuar etkisi ile Alzheimer hastalığına gidişi engeller. Ayrıca beta amiloit plakalarının gelişimini
yavaşlattığını göstermiştir. Bir araştırmaya göre, zerdeçalın içinde bulunan bir alaşım, beynin tedavi ve iyileşme sürecinin bir parçası
olduğu düşünülen sinir hücrelerinin büyümesini sağlıyor.

HIBISKUS ATOM ÇAYI

İçinde 9 çeşit bitkinin bulunduğu bu özel formülün ana hammaddesi
olan Hibiskus ,"Agua de Jamaica" veya "Jamaika Gülü" adı verilen
"hibiscus sabdariffa" bitkisi Jamaika, Meksika, Orta Amerika, Güney
Amerika ve Karayip adalarına özgü bir bitkidir.

Ülkemizde de yöreden yöreye farklı adlarla anılır, bunlar arasında
amber çiçeği veya gülhatmi en çok kullanılanıdır.

Jamaika'da genellikle zencefil ile birlikte karıştırılıp, çay veya soğuk
içecek olarak tüketilir. Hibiskus çayı "ekşi çay" olarak da bilinir.

Kafeinsiz olan ve yüksek C vitamini içeren hibiskus bağışıklık sistemini
güçlendirir.

İçeriğindeki 9 çeşit bitki ile vücut direncini arttırmaya, astım bronşite, ses tellerine, yüksek kan basıncını
düşürmeye ve kötü kollesterole etkisi ile mükemmel bir karışımdır.

Bununla da kalmayıp iyi huylu kolesterolün yükseltilmesinde de yardımcı olabilmektedir. Hibiskus iyi bir
yardımcıdır, kesinlikle bir ilaç olarak değerlendirilmemelidir.

Savgu Hibiskus Atom Çayının en büyük farkı ŞEKERSİZ olmasıdır. Şeker hastaları ve diyet yapanlar
gönül rahatlığı ile istediği kadar kullanabilirler.

Hibiskus Atom Çayının Etkileri
HAMMADDE KALİTESİ
Savgu Hibiskus Atom Çayında tamamen doğal bitkiler kullanılmıştır.
Bu bitkiler; Hibiskus, Melisa, Tarçın, Karanfil, Muskat, Yenibahar, Zencefil, Karabiber, Doğal kaynak suyu ile hazırlanan özel bir
karışımdır.
Savgu Hibiskus Atom Çayın da uzmanlarında uzak durmamızı tavsiye ettiği şeker kullanılmamaktadır.
HİBİSKUS ETKİSİ
Kafeinsiz olan ve yüksek C vitamini içeren hibiskus bitkisi bağışıklık sistemini güçlendirici bir antioksidandır. ABD ve
Kaliforniya eyaletlerinde en popüler çaylar arasında yer almaktadır.
Tansiyonu düşürür, Tip 2 diyabette yüksek kan basıncını düşürür dengeler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kolesterolü
düşürdüğü bilinmektedir. Şişliği alır.

TARÇIN ETKİSİ
Tarçın şeker hastalarının özellikle kullanması gereken bir bitkidir. Kolesterolü düşürür. Kan şekeri ve kolesterol oranlarını
dengeler. Lif, demir, kalsiyum gibi mineraller ve tanenler içerir. Kolon kanserine karşı antioksidandır.

MELİSA ETKİSİ
Melisa Çayının kalp spazmına karşı önleyici, östrojen hormonu yükseltici, idrar yolları enfeksiyonu şikayeti olanlar için önleyici ve
yaraların hızlı kapanmasını sağlayıcı özellikleri vardır.

MUSKAT ETKİSİ
Muskat, iştah açar ve sindirimi kolaylaştırır. Ağız kokusunu giderir. İdrar ve söktürücüdür. Mide ağrılarını gidermeye yardımcı
olur. Mikrop öldürücüdür. Bulantı ve kusmayı önler. Kokusu sinirleri sakinleştirmeye yardımcı olur. Vücuda kuvvet verir ve cinsel
isteği arttırır.
KARANFİL ETKİSİ
Karanfil 600 yılından beri Çin de tedavi amaçlı kullanılan bit bitkidir. Ağızdaki kokuyu alır.Diş eti rahatsızlıkları, şişkinlik, mide
bulantısı sorunlarına karşı etkilidir. Anti bakteriyeldir

KARABİBER ETKİSİ
İçeriğinde Potasyum, magnezyum ve demir açısından zengin K ve C vitamini de içermektedir.
A vitamini deposu olduğunu söylemekte mümkündür.Soğuk algınlığından kaynaklanan hastalıklara karşı anlık sonuçlar
verdirebilen bir etkiye sahiptir.

YENİ BAHAR ETKİSİ
Romatizma ve Sindirim sistemi sorunlarına karşı
kullanılan bir bitkidir. Bitkinin özünden yada yağından
üretilir.
ZENCEFİL ETKİSİ
İçeriğinde ki "zingiber" bileşeni bakteriyel enfeksiyonların yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Kan dolaşımını arttırır ve kötü
kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

NANE - LİMON ATOM ÇAYI

İçinde 9 çeşit bitkinin bulunduğu bu özel formülün ana hammaddesi
olan Limon ve nane ayrı ayrı vücut için oldukça faydalı ve çok yönlü
mükemmel besin kaynaklarıdır.
Limon ve nane çayı ise hem doğal hem kafeinsiz hem de mentollü
yönü ile güçlü aromaya sahip bir çaydır.
Nane limon çayının bu güçlü yönü onu vücudumuzdan toksinleri
atmak, vücudu gençleştirmek ve rahatlatmak için mükemmel bir bitki
çayı haline getirmektedir.

Yağı, suyu ve kurutulmuş yaprakları çeşitli sağlık koşullarını iyileştirmek için kullanılan nane,
günümüzde modern tıpta faydaları kabul görmüş ve üzerine bilimsel araştırmalar yapılan sayılı
bitkiler arasındadır.
Günlük yaşamda sakızlara, içeceklere, yemeklere aroma vermek amacıyla kullanılan nane,
hazımsızlık, gaz ve sindirim sistemi sorunları başta olmak üzere pek çok rahatsızlığın tedavisinde etkili
bir yardımcı olarak kullanılır.

Nane - Limon Atom Çayının Etkileri
HAMMADDE KALİTESİ
Savgu Nane Limon Atom Çayında tamamen doğal bitkiler kullanılmıştır.
Bu bitkiler; Yeşil Nane, Limon Suyu, Melisa, Tarçın, Karanfil, Muskat, Yenibahar, Zencefil, Karabiber, Doğal kaynak suyu ile
hazırlanan özel bir karışımdır.
Savgu Nane Limon Atom Çayın da uzmanlarında uzak durmamızı tavsiye ettiği şeker kullanılmamaktadır.

NANE LİMON ETKİSİ
Nane Çayı, mideyi sakinleştirmeye oldukça etkili, sindirime destekçi ve oldukça faydalı bir bitkidir. Bu yatıştırıcı ve uyuşturucu
etkisi sayesinde genellikle baş ağrısı, cilt tahrişi, bulantı, ishal, adet krampları, gaz ve depresyon ilişkili kaygının tedavisinde
kullanılmaktadır.

TARÇIN ETKİSİ
Tarçın şeker hastalarının özellikle kullanması gereken bir bitkidir. Kolesterolü düşürür. Kan şekeri ve kolesterol oranlarını
dengeler. Lif, demir, kalsiyum gibi mineraller ve tanenler içerir. Kolon kanserine karşı antioksidandır.

MELİSA ETKİSİ
Melisa Çayının kalp spazmına karşı önleyici, östrojen hormonu yükseltici, idrar yolları enfeksiyonu şikayeti olanlar için önleyici
ve yaraların hızlı kapanmasını sağlayıcı özellikleri vardır.

MUSKAT ETKİSİ
Muskat, iştah açar ve sindirimi kolaylaştırır. Ağız kokusunu giderir. İdrar ve söktürücüdür. Mide ağrılarını gidermeye yardımcı
olur. Mikrop öldürücüdür. Bulantı ve kusmayı önler. Kokusu sinirleri sakinleştirmeye yardımcı olur. Vücuda kuvvet verir ve cinsel
isteği arttırır.
KARANFİL ETKİSİ
Karanfil 600 yılından beri Çin de tedavi amaçlı kullanılan bit bitkidir. Ağızdaki kokuyu alır.Diş eti rahatsızlıkları, şişkinlik, mide
bulantısı sorunlarına karşı etkilidir. Anti bakteriyeldir

KARABİBER ETKİSİ
İçeriğinde Potasyum, magnezyum ve demir açısından zengin K ve C vitamini de içermektedir.
A vitamini deposu olduğunu söylemekte mümkündür.Soğuk algınlığından kaynaklanan hastalıklara karşı anlık sonuçlar
verdirebilen bir etkiye sahiptir.

YENİ BAHAR ETKİSİ
Romatizma ve Sindirim sistemi sorunlarına karşı kullanılan bir bitkidir. Bitkinin özünden yada yağından üretilir.

ZENCEFİL ETKİSİ
İçeriğinde ki "zingiber" bileşeni bakteriyel enfeksiyonların yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Kan dolaşımını arttırır ve kötü
kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
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