
 

VelociTea jeb Holy tēja 

 

Bāzēta uz ārstniecības augiem, radīta speciāli 

maigai zarnu trakta attīrīšanai un toksīnu 

izvadīšanai no organisma, VelociTea tēja veiksmīgi  

tiek lietota jau vairāku gadu garumā. 

 

 

 

To veiksmīgi ir izmantojuši cilvēki, kas cietuši no: 

 Kuņģa dedzināšanas. 

 Gremošanas traucējumiem/sāpēm kuņģī. 

 Aizcietējumiem/hemoroīdiem. 

 Zarnu darbības traucējumiem/ Krona slimības. 

 Zarnu spazmām/kolīta. 

 Sliktas elpas/sliktas ķermeņa smaržas. 

 Atraugām/vēdera uzpūšanās. 

 Vēdera apjoma palielināšanās. 

 Aptaukošanās. 

 Ādas iekaisumiem/dermatīta/ekzēmas/psoriāzes. 

 Neveselas ādas/kašķa. 

 Locītavu sāpēm/artrīta/migrēnas. 

 Bezmiega/nemierīga miega. 

 Vispārēja vājuma/prāta skaidrības un koncentrēšanās spēju zaudēšanas/sklerozes. 

VelociTea ir unikāls augu maisījums no veselībai absolūti drošām dabas sastāvdaļām 
(Hurmas lapas, Malvas lapas, Mārdadzis, Altejas [angliski: Marshmallow] lapas, un dzelksnis 
svētītais [Blessed Thistle] ), kas paredzētas, lai maigi attīrītu gremošanas traktu un 
detoksicētu organismu. 

 

VelociTea un svara samazināšana  

VelociTea tēju var veiksmīgi iekļaut  jebkurā svara regulēšanas programmā, un tā ir daudz 
efektīvāka, nekā zaļā Ķīnas tēja. Regulāri lietojot tēju, tiek zaudēta  tauku masa, samazinās 
vēdera un gurnu apjoms.  Dažiem cilvēkiem svars tiek zaudēts ļoti ātri, bet dažādiem 
cilvēkiem rezultāti var atšķirties. 

Neviena diēta vai fiziskie vingrojumi nevar palīdzēt  atbrīvoties no liekā svara, kas ir uzkrājies 
uz tievās un resnās zarnas iekšējām sieniņām, jo patiesībā tās  ir blīvas,  vecas fekāliju masas 
un toksiskās vielas, kas ir nosprostojušas zarnu trakta sienas. Bet VelociTea tēja to var izdarīt!  

Ja jums ir uzpūties, palielināts, tā sauktais "alus vēders" vai  resns viduklis, šī tēja var palīdzēt 
jums zaudēt  svaru un samazināt vidukļa apkārtmērus. VelociTea  ir garšīga tēja, kas attīra 
ķermeni.  

 



Lietojot tikai 2 tējas glāzes dienā, cilvēki ieguva sekojošus rezultātus: 

 samazinājās vēdera apjoms un tauku uzkrājumi visā organismā (bez diētas ievērošanas 
vai atteikšanās no uzņemamās pārtikas); 

 paaugstināts enerģijas līmenis un labs garastāvoklis; 
 atjaunojās prāta skaidrība un uzlabojās atmiņa, kas agrāk tika pavājināta asinsritē 

esošo toksīnu daudzuma dēļ; 
 atbrīvošanās no alerģijām un siena drudža; 
 organisma attīrīšanās no smagajiem metāliem un medikamentu atliekām; 
 organisma attīrīšanās no nikotīna un pasīvās smēķēšanas sekām; 
 palīdzība, lai atturētos no smēķēšanas; 
 attīrīšana un tīrības uzturēšana zarnu traktā, nierēs, aknās un plaušās; 
 zarnu trakta attīrīšana no ķīmiskām vielām, kuras rada kaitīgās baktērijas, parazīti un 

sēnes; 
 zarnu atbrīvošana no parazītiem, tārpiem, cērmēm; 
 atbrīvošanās no toksīniem asinsritē, iekšējos orgānos un visā gremošanas sistēmā; 
 samazinājās gremošanas slimības, piemēram, skābes reflukss (GERS), kairināto zarnu 

sindroms (IBS), Krona slimība, divertikulīts, kolīts; 
 ādas atveseļošana un atjaunošana; 
 holesterīna līmeņa un paaugstināta asinsspiediena (hipertonija) pazemināšanās. 

 

Ir svarīgi zināt... 

Galvenais tējas uzdevums - regulēt zarnu trakta atbrīvošanos līdz 2-3 reizēm dienā, lai ātri 
izvadītu kaitīgās vielas no organisma, un, lai novērstu to noslāņošanos un uzkrāšanos uz 
zarnu trakta sieniņām. 

Šo toksisko fekāliju atlieku aizkavēšanās un uzkrāšanās organismā noved pie daudzām 
slimībām, ko izraisa auto-intoksikācija (toksīnu uzsūkšanās un organisma pašsaindēšanās) 
un tievās un resnās zarnas fekāliju atlieku sablīvējumi. Tas, savukārt, veicina parazītu, kaitīgo 
baktēriju, cērmju rašanos un izplatīšanos, kas ar šīm atliekām barojas (daži izdala savas 
indes). 

Organisma attīrīšana no šīm kaitīgajām fekāliju masām un zarnu parazītiem ļauj izvairīties 
no daudzām augstāk minētajām slimībām. Rezultātā viduklis paliek slaidāks, samazinās 
vēders un ķermeņa svars. 

Mēs visi labi zinām, kas notiek, kad mūsu mājā  regulāru nosēdumu un atkritumu dēļ galu 
galā pilnīgi aizsērē kanalizācijas caurules... 

Kaut kas līdzīgs notiek arī  jūsu gremošanas traktā, kad pārtika, kuru jūs norijat, 
nepārvietojas caur to pietiekoši ātri. 

Ideāli, ja laiks starp maltītes uzņemšanu un tās atlieku izvadīšanu no organisma ir 11-15 
stundas, bet šodien daudziem cilvēkiem tas aizņem 26 stundas vai vairāk.  Dažiem cilvēkiem 
šis laiks ir līdz pat  70 stundām (gandrīz 3 dienas)!  Šī laika pietiek, lai nesagremotajā un 
neizvadītajā pārtikā esošie toksīni un indīgās vielas nokļūtu cilvēka asinsrites sistēmā. 

Nav brīnums, ka mūsdienās to cilvēku, kas slimo ar vēzi un zarnu trakta slimībām ir kļuvis 
daudz vairāk, nekā agrāk – tad, kad mūsu vecvectēvi ēda tikai veselīgu, neapstrādātu pārtiku 
un nepasterizētus piena produktus, kuri no organisma spēja izvadīties apmēram 15 stundu 
laikā. 

Lēnām virzošās fekāliju masas pielīp pie tievās un resnās zarnas sieniņām, sāk traucēt 
virzībai, rada nekustīgu ekskrementu, gļotu un mirušo šūnu slāni. Dārzeņu un gaļas masas 



sāk šajā atkritumu slānī dalīties un šķelties, tādejādi izdalot kaitīgās gāzes, kuras pēc tam 
atbrīvojas caur mūsu muti un ķermeņa apakšdaļu. Vienlaikus izdalās arī kaitīgie toksīni un tie 
nonāk dzīvībai svarīgos orgānos un asinsrites sistēmā. 

Šī sašķēlusies masa kļūst par milzīga dažādu baktēriju, cērmju, sēņu un parazītu daudzuma 
barību, kas ļoti strauji šādos, tām labvēlīgos apstākļos, sāk vairoties. 

 

Zināšanai... 

Kad piena sēnes vairošanās ir ārpus to iznīcinošo labvēlīgo baktēriju kontroles, tā  var sākt 
vairoties ļoti strauji un cilvēka organisms  to uztver kā ārēju draudu, kā rezultātā ar to sāk  
cīnīties organisma imūnsistēma.  

Reakcija var izraisīt apātiju, nespēku, saaukstēšanās simptomus. Kad piena sēne sāk 
ieraudzēt barību,  zarnu traktā sāk izdalīties gāzes, kas, savukārt, var veicināt vielu maiņas 
traucējumus un vēdera uzpūšanos. Deguna dobumā piena sēne var izraisīt aptūkumu un 
simptomus, kas var būt līdzīgi alerģijai.  

 

Pārlieku piena sēnes vairošanos var veicināt: 

 antibiotiku lietošana, kas organismā nogalina labās baktērijas, kuras kontrolē piena 
sēnes populāciju.  

 Pārliecīga cukura, etiķa, sālījumu un marinējumu lietošana, kas stimulē piena sēnes 
vairošanos.  

 Pārliecīga  rauga produktu lietošana (maize, cepumi utt., alus). 
 Citu sēnīšu kultūru sporu iekļūšana organismā. 

Šodien cilvēka organismā  procentuālais labo baktēriju  īpatsvars pret sliktajām rauga 
baktērijām ir kļuvis diametrāli pretējs - 15% labo baktēriju un  85 procenti  rauga baktēriju! 

Kad šie sīkie miera traucētāji izplatās tievajā zarnā, un piepilda to ar sēnīti un rauga 
baktērijām, rezultāts ir nepilnīga gan gremošana, gan būtisku uzturvielu uzsūkšanās. 
Orgāniem un dziedzeriem tiek atņemti barības, celtniecības bloki un  organisms sāk iznīkt. 

Arī tad, kad kaitīgā rauga sēnīte, tāda kā, piemēram, piena sēne Candidia albicans gūst 
iespēju vairoties nekontrolēti, tā bieži vien „pārceļas” uz citiem ķermeņa orgāniem un daļām. 
Sistemātiska rauga sēnes infekcija mūsdienās ir kļuvusi gandrīz vai par parastu lietu un tā ļoti 
slikti pakļaujas ārstēšanai. 

Iztīrot jūsu ķermeni no pārlieku izplatītās rauga sēnes, tiek likvidētas daudzas kaites, kuras šī 
sēne veicināja. Šo attīrīšanas procesu jūs varat uzsākt, izmantojot VelociTea tēju.  

 

Cīņa ar lielu vēderu 

Šīs parādības medicīniskais termins  ir vēdera uzpūšanās jeb meteorisms. 

Pārāk liels tauku daudzums  vidukļa zonā  nav vienīgais šāda pietūkuma iemesls. Tas var būt 
arī zarnu traktā toksisko fekāliju masu uzkrāšanās procesa rezultāts, kas arī noved pie vēdera 
uzpūšanās. 

Uzpūšanās cēlonis nav kuņģis, kurš atrodas virs resnās zarnas, blakus aknām. Meteorisms ir 
resnās zarnas paplašināšanās rezultāts tajā pieaugošās fekālija masas ietekmē.  

Praksē ir zināms gadījums, kad cilvēkam vēža dēļ izgrieza resno zarnu. Resnās zarnas 
diametrs bija 23 cm, lai gan parasti tas ir 5-6.5 cm. Bet neskatoties uz šādu deformāciju, 
pārtikas atlieku izvadīšanai bija palikusi neliela atvere, ne lielāka, kā zīmuļa diametrs. 



Acīmredzami ir skaidrs, ka, iztīrot no organisma sablīvētās fekālijas, jūs varēsiet samazināt 
vēdera apjomu un svaru. Iespējams, tas var pat glābt jūsu  dzīvību. Jebkurā gadījumā jūsu 
veselība uzlabosies. 

Vidējais veselais cilvēks, kuram nav vēdera 
aizcietējumu pastāvīgi savā zarnu traktā  un 
resnajā zarnā nēsā līdzi apmēram 2-2.5 kg 
fekāliju masas. Daudziem tas sasniedz pat 3-6 
kg.  Sākuma stadijā simptomi nav redzami, jo 
resnā zarna vispirms stiepjas uz leju un tikai pēc 
tam sāk paplašināties. Un šī paplašināšanās 
procesa stadijas laikā toksisko vielu uzkrāšanās 
palielinās. 

Bet cilvēki, kas cieš no vēdera aizcietējuma vai 
neregulāras vēdera izejas dažreiz nēsā līdzi pat 
18 kg un vairāk indīgo vielu, kuras visu laiku, katru minūti uzsūcas asinsrites sistēmā un citos 
orgānos. 

Tas noved pie  nelabvēlīgas vides, kurā veidojas un aug polipi un resnās zarnas vēža šūnas, 
kas bloķē palieku izvadīšanu no organisma un aiztur barības vielu, elektrolītu un ūdens 
absorbciju. 

Izmantojot hidroterapiju vai zarnu trakta un resnās zarnas skalošanu - šīs metodes, kurās tiek 
izmantots ūdens ar spiedienu, palīdz iztīrīt tikai pēdējos zarnu trakta 1.5 vai 1.8 m, bet ne 6-7 
m garo tievo zarnu. 

 

Ja jūs nezinājāt... Ja jums ir radušās regulāras vēdera izejas problēmas, sākušies vēdera 
aizcietējumi – jūsu veselība ir apdraudēta! 

 

Vai esat ievērojuši, ka maziem bērniem vēdera izeja ir pēc katras ēdienreizes? Viņu zarnu 
traktā vēl nav šīs problēmas, tāpēc ēdiena atliekas normāli un ātri caur zarnu traktu tiek 
izvadītas laukā. Atkarībā no jauna ēdiena nonākšanas organismā,  tiek izvadītas pārstrādātās 
pagājušā ēdiena paliekas. 

To var uzskatīt par normālu ēdienu palieku izvadīšanas paraugu. Bet kā tas notiek jums? 
Vienu reizi dienā, pēc katras ēdienreizes vai reizi vienā-divās dienās? Ļoti ideāli būtu 3 x 
dienā, bet tikai dažiem cilvēkiem ir tik veselīgs zarnu trakts. 

Amerikas nacionālais veselības institūts publicēja aptaujas datus, kura parādīja, ka 4.5 
miljoniem amerikāņu regulāri rodas vēdera aizcietējumi. Amerikā katru gadu 2.5 miljoni 
cilvēku griežas pie ārsta ar šāda veida sūdzībām. 

Agrāk, kad cilvēki dzīvoja aktīvu dzīves veidu, strādāja fermās un ēda tikai veselīgu ēdienu un 
nepasterizētus piena produktus, pierasta lieta bija ēdiena pārstrāde un izvadīšana no 
organisma 15 stundu laikā. Mūsdienās, kad lielākā daļa cilvēku ir neaktīvi un dienu pavada 
vairāk sēžot un lieto pārtiku, kurā trūkst fermentu un dabisku vielu, kurā ir daudz cukura un 
kaitīgu piedevu, pārtikas pārstrādei un izvadīšanai no organisma dažreiz  ir nepieciešamas 
pat 70 stundas! 

Tātad, toksiskas vielas organismā var atrasties daudz ilgāku laiku. Tagad jums ir skaidrs, 
kāpēc mūsu organismā ir daudz vairāk toksisko vielu un mums ir daudz vairāk slimību, nekā 
iepriekšējām paaudzēm. Tieši tāpēc zarnu trakta slimību risks ir daudz lielāks industriālajās 
valstīs, tādās kā Amerikā, Kanādā, Anglijā, Austrālijā un Japānā. 

Tās ir tās lietas, par kurām parasti nevēlamies dzirdēt un apspriest, bet resnās zarnas 
stāvoklis ir ļoti svarīgs gan mūsu veselībai, gan labsajūtai. Ja tam nepievērsīsim uzmanību, 



tas var kļūt pat par nāves cēloni. Resnās un tievās zarnas attīrīšana ir labākā profilaktiskā 
metode – tā jūs varat izvairīties no zarnu trakta iekaisuma un vēža, un arī tādām smagām 
zarnu trakta slimībām kā Krona slimība, čūla un citām. 

 

Dakteriem ir zināms senais Hipokrāta teiciens: „Nāve sākas resnajā zarnā”. 

 

Jūs reti dzirdēsiet cilvēkus runājam par saviem zarnu traktiem, bet jūs ļoti viegli varat redzēt 
aizsērējuša zarnu trakta efektu, redzot visus  lielos un uzpūtušos vēderus un varat secināt, cik 
plaša šī problēma ir kļuvusi mūsdienu sabiedrībā.  Zarnu trakta attīrīšana ir būtiska labas 
veselības uzturēšanas daļa. 

Mūsdienās daudzām tādām slimībām,  kā kairinātās resnās zarnas sindroms, čūlainais kolīts, 
nav citu ārstēšanas metožu, kā tikai ķiruģiska iejaukšanās. Tāpēc profilakse  ir vienīgā izeja. 
25-40 % cilvēku, kuriem ir čūla, galu galā ir nepieciešama operācija, kuras rezultātā daļēji vai 
pilnībā tiek izgriezta resnā zarna. Vairāk kā 100 000 šāda veida operācijas tiek veiktas katru 
gadu ASV. 

Diemžēl reti kurš dakteris savam pacientam ir stāstījis cik svarīga ir zarnu trakta veselības 
profilakse un kā to izdarīt vispareizāk. Tāpēc uzņemies par savu labsajūtu  un veselību 
atbildību pats! 

Mūsdienās ir nereāli pilnībā izvairīties no pārāk 
pārstrādātās pārtikas, kas ir piesātināta ar piedevām un 
ķimikātiem, no dzērieniem, kuros ir kofeīns, arī no 
piesārņota gaisa un ūdens. Bet ir iespēja šo situāciju 
uzlabot - katru dienu izdzerot 2 krūzītes VelociTea tu 
vari palīdzēt savam organismam izvadīt toksīnus, 
parazītus un aizkavējušās fekālija masas, tā uzturot  
optimālu savas resnās zarnas veselības stāvokli. 

Galvenā VelociTea funkcija – maiga zarnu trakta 
attīrīšana no kaitīgajām ēdiena paliekām, veselības 
stāvokļa atjaunošana un zarnu saslimšanu riska 
samazināšana. 

Vieglprātīga attieksme pret šiem toksisko vielu 
uzkrājumiem organismā agrīnajās stadijās, var novest pie nopietnām, dažreiz pat letālām 
sekām. Pārāk daudz cilvēku cieš un mirst no tā, no kā varētu izvairīties, par savu zarnu traktu 
parupējoties laicīgi. 

 

VelociTea sastāvs 

 

Tējas ingredienti – īpašs, veselībai drošs,  dabisku augu 

maisījums: Holy Thistle, Persimmon leaves, Malva leaves, 

Marsh Mallow leaves un  Blessed Thistle. 

Mārdadzis [Svētais dzelksnis]- ārstē pietūkumu un 

sāpīgumu aknu rajonā, nogurumu, sliktu dūšu, novērš 

caureju vai aizcietējumus. Mārdadzis ir palīglīdzeklis 

žultsakmeņu slimības ārstēšanai. Mārdadzim darbība ir 



vērsta uz aknu šūnu membrānu atjaunošanu. 

Visvairāk ārstniecībā izmanto mārdadža sēklas. Mārdadžu sēklu pulveris atbrīvo aknas no 

ķīmisko vielu (alkohola, medikamentu, radiācijas) iedarbības un atjauno tās. Mārdadžu 

sakņu novārījums labi palīdz pret locītavu sāpēm. 

Cilvēki, kuri audzē mārdadzi, novērojuši, ka, pastāvot kādu laiciņu pie šī auga, varot 

atbrīvoties no galvassāpēm. 

Lūk, kas žurnālā "Zintnieks" (Nr.15; 2008) rakstīts par mārdadzi, kas ir VelociTea galvenā 

sastāvdaļa: "Mārdadzis - Pret pāragru novecošanos: Zinātniski eksperimentāli pierādīts, ka 

mārdadzī esošie glikozīdi silimarīns un izosilibīns nostiprina aknu šūnu apvalku un padara 

to nepieejamu vīrusiem. Ar tiem vīrusiem, kuri atrodas ārpus šūnām, organisma 

aizsardzības spēki viegli tiek galā. Uzlabojas arī jaunu aknu šūnu veidošanās un to spēja 

saistīt kaitīgos savienojumus - tādā veidā organisms tiek attīrīts un nenoveco."  

Savukārt, Dateļplūmes lapas, satur daudz vitamīnu, enzīmu, kas nepieciešami šūnām un 

palielina ādas elastību. Dateļplūmes sastāvā ir cukuri 

(galvenokārt glikoze, fruktoze), organiskās skābes (citronskābe, 

ābolskābe u.c.), kā arī olbaltumvielas, pektīnvielas, proteīni, 

daudz bioloģiski aktīvu makroelementu un mikroelementu 

(varš, magnijs, dzelzs, kālijs, jods, leikoantocianidīni, 

karotinoīdi, askorbīnskābe) un citas mūsu platuma grādos 

nepieciešamas vielas.  

Dateļplūmē praktiski nav organiskās skābes. Tas nozīmē, ka tā 

ieteicama cilvēkiem, kam paaugstināta skābe kuņģī, un viņi 

nevar ēst, piemēram, jāņogas, citronus, dzērvenes. Dateļplūme 

ir bagāta ar mikrovielām. Tās sastāvā ir ļoti daudz kalcija. 

Dateļplūme uzlabo arī gremošanu. Tajā ir daudz kālija, tāpēc 

zāļu tēju lieto arī sirds un asinsvadu saslimšanas gadījumos. 

 

Malvas lapas (Folium malvae) un Purva malva. Malvu dzimtā 

Latvijā ietilpst viengadīgi un daudzgadīgi lakstaugi ar kārtniem 

divdzimumu ziediem. Latvijā konstatētas 6 ģintis ar 14 sugām. 

Malvas kā ārstnieciskus augus pazina jau Hipokrāts, šo augu 

izmantoja jau Senajā Ēģiptē un Senajā Grieķijā.  

Malvas augus tējā izmantoja vēdera izejas mīkstināšanai, 

gastrīta vai kolīta gadījumos, saaukstēšanās gadījumos augšējo 

elpceļu ārstēšanai, bronhu un elpceļu atveseļošanai, malva 

attīra augšējos un apakšējos elpošanas ceļus, samazina klepu un 

darbojas kā antiseptisks līdzeklis.  

Malvas augus liek arī pie ārējiem iekaisumiem, un 

apdegumiem, to ārstēšanai, malvas uzlējumus lieto arī kā 

atkrēpošanās līdzekli, kā arī sievietes veselībai – klimaksa simptomu mazināšanai. Laimes 

dzelksnis jeb viens no dadža paveidiem - mazina iekaisumus un mastītu un palīdz no 



organisma izvadīt toksiskas vielas. Piemēram, dzelkšņa lapas vai saknes uzlējumu par labu 

"ārstu" atzinuši arī narkologi, jo tas attīra organismu. 

 

VelociTea pagatavošana 

2 tējas maisiņus (sūtījumā būs 4 x 2 maisiņi) aplej ar gandrīz vārošu, bet ne vārīties sākušos 

vienu litru ūdens un ļauj ievilkties 7-8 stundas.  

Tā veidojas tējas koncentrāts  vienam  cilvēkam vienai nedēļai, ko pēc tam glabā slēgtā stikla 

traukā (burkā, pudelē) ledusskapī. Lai tēju varētu lietot, glāzē ielej 1/3 tējas uzlējuma,  

atšķaida ar 2/3 vienkārša dzeramā ūdens – tas var būt silts vai auksts, bet ne verdošs. 

Katru dienu izdzer 2 glāzes šādi atšķaidītas tējas. Ieteicams dzert no rīta un pusdienlaikā, 

vislabāk pirms vai ēdienreizes laikā. Bet to var darīt arī tad, kad ir iespēja.  

OBLIGĀTS nosacījums:  

dzerot VelociTea tēju, dienā jāizdzer 1,5-2 litri TĪRA ūdens, lai tējai būtu ar ko 

skalot laukā no organisma sārņus. 

Dzert daudz ir obligāti! 

 
 

 

 

P.S. Šo tēju nedrīkst lietot grūtnieces, māmiņas, kas bērniņu baro ar krūti un 
tie, kuriem šobrīdējā dzīves posmā jālieto spēcīgi medikamenti vai 
medikamentu kurss. 

 

Dažas atsauksmes no tējas lietotājiem: 

 

Svars ir jau samazinājies par 2 kg. Tāda viegluma sajūta, organisms attīrās. Ja svars 

samazināsies vēl par 2 kg, tad tas būs mans ideālais svars. Galvenokārt mans mērķis bija 

attīrīt organismu, bet nu ir radies stimuls sasniegt savu ideālo svaru. Šobrīd domāju, ka 

lietošu tēju 3 mēnešus, tad pārtraukšu un nākošajā pavasarī atkal.  

Agita 

Jau rakstīju, ka vasarā vēlos tikt pie ideālā svara. Man tas arī ir izdevies pa teicoties tējai 
un mazliet pamainot ēsanas paradumus. Fiziskās aktivitātes arī vairāk nekā ziemā. 
 
Agita 



********** 

Lietoju tēju, lai samazinātu svaru, uzlabotu pašsajūtu, attīrītu organismu, pazeminātu 

holesterīnu. Lietoju 2 mēnešus. 

Ar lietošanu sokās labi. Svars samazinājās par 2 kg. Vēdera izeja regulāra, agrāk bija 

aizcietējumi. Viena no problēmām bija hroniskais cistīts, tagad jūtos labi, nekādu problēmu. 

Par sejas ādas uzlabošanos jāspriež citiem. 

Ilona, 43 gadi 

********** 

Tēju lietoju nedaudz ilgāk kā divus mēnešus. Pamatdoma bija nedaudz zaudēt svaru, kas 
gan neizdevās, taču tie efekti kuri bija, izrādījās pat svarīgāki.  Viens no galvenajiem 
rezultātiem – noregulējās vēdera izeja, kas līdz šim bija nu tā, maigi izsakoties, stipri 
neregulāra.  
 
Un otrs  ļoti patīkams efekts – uzlabojās sejas āda. Gan krāsa kļuva veselīgāka, gan pazuda 
pūtītes. Pašreiz plānoju rudens pusē atkal uztaisīt tējas dzeršanas tūri. 
  
Ineta, 48 gadi 
 
********** 

Tēja jau palietota, kā arī rezultāts jūtams. Jūtos vispār visu laiku labi, bet varbūt vēl ar 

pavasara pieskaņu aizgāja mīnus 5 kg. Es vairāk gribēju, lai sakārtojas gremošanas  

"sistēma" - nu jau nav tā kā jaunībā. Bet mana „reklāma” arī vizuāli nostrādāja un manas 

kolēģes arī vēlas iegādāties. 

Silvija 

********** 

Vēdera izeja ir pastiprināta vairākas reizes dienā. Tēju iegādājos vairāk  ar domu tieši 

attīrīšanai, svars man nav tik liels, lai būtu speciāli jāsamazina, bet ja krītas, tad lai krīt. Es 

jau esmu tajā vecumā kad kārnums vairs nav veselīgs.  

Vineta 

********** 

Tēju lietoju nepilnu nedēļu un jāsaka, ka tā strādā lieliski, vēders darbojas kā pulkstenis, 

ardievu vēdera pūšanās :). Uz tā pamata, ka viss strādā, kāds kg arī ir aizgājis, jo 

patīkama, viegla sajūta - drēbes brīvāk guļ uz gurniem, es uz svariem nekāpju,vados pēc 

izjūtām un spoguļa :).  

Solvita 

********* 

Iet man labi, tēja, manā gadījumā tēja sāka darboties trešās dienas rītā. Pagaidām esmu 
apmierināta, vismaz ir regulāra vēdera izeja, kas līdz šim bija problēma, pēc mēneša redzēs 
kādi būs rezultāti kopumā.  
 



Nora (pēc 2 nedēļu lietošanas) 
 
********** 
 
Ar mums viss ir vislabākajā kārtībā, dzeram tēju un arī ūdeni 2 l, ka nemetas. Sajūtas abām 

labas, svars ar pāris kg nost. 

Biruta (tēju lieto divas draudzenes) 

 

********** 

Šodien mans vīrs uzkāpa uz svariem un ziniet 5 kg bija nost.  Tā kā tomēr ir izmaiņas!   
Liels paldies Jums! 
Iveta ( pēc 1 mēn. lietošanas) 
 
********** 

Nu jau 4 dienas dzeru tēju un jūtos labi. Otrā diena bija traka, jo tēja man ātri iedarbojās 

un bieži bija jāiet uz tualeti.  Tagad viss labi. Gribu pasūtīt vēl 3 iepakojumus tēju, jo manas 

draudzenes arī grib to izmēģināt.  

Tabita 

 

*********** 

Pateicoties tējai jūtos daudz enerģiskāk un vieglāk. Pirmās divas nedēļas svars samazinājās 

par aptuveni 2 kg. 

Olga 

 

********** 

Ar tēju man gāja lieliski. Kad tēja bija izdzerta, svari rādīja , ka 2 kg pazuduši bez 

problēmām un diētām. Lai gan dzeršanas laikā nekādas lielas izmaiņas nejutu.Vienīgi 

pašsajūta likās tāda vieglāka. Tāpēc nolēmu tējiņu padzert vēl. 

Janeta 

********* 

Pirmais iespaids par tēju tikai pozitīvs, vēders iziet vairākas reizes dienā, kg gan īsti vēl nav 
pamainījušies, bet  "riepiņa " gan drusku labāka palikusi, tā kā nedaudz mazāka vai 
stingrāka, īsti nevaru saprast. Viennozīmīgi vēlos turpināt tējas lietošanu vismaz vēl 2 
mēnešus.  
Jolanta 
 
********** 
 

Šī man trešā nedēļa, kopš lietoju tēju. Sākumā bija dīvaina vēdera burkšķēšana, praktiski 
pēc katras ēdienreizes skrēju uz tualeti. Secināju, ka pazuduši 2 kg nemaz nemēģinot nomest 
svaru...un rezultātā ir pazudusi arī smaguma sajūta vēderā. Agrāk man likās, ka man tāds 
kā kunkulis ap nabu, bet tagad ir viegla sajūta un atgriežas mans plakanais vēders! :) Un 
tēja ir garšīga! Vēl pazudis pēcpusdienas nogurums, man ap trijiem vienmēr ir nācis miegs, 
bet tagad pat kafiju pēcpusdienās nedzeru. 
Inita 
 

********** 



  

Sākotnējais tējas iegādes iemesls bija ļoti sievišķīgs - organisma attīrīšana un atbrīvošanās 
no liekā svara tieši vidukļa rajonā. Tuvojas pavasaris un gribas to sagaidīt labā formā un 
tā kā iepriekšējais rezultāts pēc mēneša lietošanas bija ļoti labs - viduklī zaudēju ~ 6cm, 
sejas āda palika svaigāka - nolēmu atkārtot :)  
Inga 
 

************* 

Pagājis mēnesis, kopš lietoju šo tēju. Kopumā  uz mani šī tēja ir iedarbojusies sekojoši: 

1. Kļuvusi vieglāka sajūta, vairs nav šīs nepatīkamās smaguma un piepampuma sajūtas; 

2. Regulāra vēdera izeja; 

3. Samazināta vēlme ēst; 

4. Samazinājies svars (neesmu svērusies, bet to jūtu pēc drēbēm). 

Brīžiem diskomfortu sagādā "mīksts"  vēders, bet tas nav visu laiku, kad vēders iziet, tad 

gan ir tāda forša viegluma sajūta. Kopumā esmu apmierināta, un labprāt turpināšu dzert 

šo tēju.  Uz sazināšanos, Inga 

************* 

Ja rodas jebkādi jautājumi, droši raksti: 

aija@buduars.lv 

 

mailto:aija@buduars.lv

