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Podczas wielu podróży do Indii w celu pozyskiwania surowców, 
wyszukiwaliśmy ludzi, którzy z szacunku do natury są tylko i wyłącznie 
plantatorami ekologicznymi. Docieraliśmy również do osób, które 
zbierają dziko rosnące zioła, aby nasze produkty nabrały jak najbardziej 
autentycznego charakteru i doskonałej jakości. 

Sewanti™ Organic Herbs są w 100% certyfikowane jako ekologiczne 
i  wolne od jakichkolwiek dodatków, konserwantów, spoiw lub 
wypełniaczy. Są to produkty organiczne, wegańskie, pozyskane od 
zweryfikowanych dostawców, wolne od GMO. 
Słowo Sewa oznacza służbę, a Sewanti to służba z oddaniem. Sewanti™ 
dąży do zapewnienia najwyższej jakości, autentycznych produktów 
medycyny ajurwedyjskiej.

Autentyczne produkty medycyny ajurwedyjskiej 

Silnie działające naturalne ekstrakty o potwierdzonej 
klinicznie skuteczności działania 

Organiczne składniki, przebadane w akredytowanych 
laboratoriach, bez wypełniaczy i dodatków
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Organic Ashwagandha Sewanti™ - 60 vege kapsułek 500 mg 
Redukcja stresu | Pamięć | Siła | Wytrzymałość | Regeneracja | Adaptogen 

Ashwagandha promuje młodzieńczy stan zdrowia fizycznego, psychicznego 
i  zwiększa poczucie szczęścia. Poprawia funkcjonowanie mózgu i układu 
nerwowego oraz poprawia pamięć. Wspiera funkcję układu rozrodczego 
promując zdrową równowagę seksualną i rozrodczą. Będąc silnym 
adaptogenem, zwiększa odporność organizmu na stres przez obniżenie 
poziomu kortykosteroidów, między innymi kortyzolu - hormonu 
produkowanego w  organizmie w  sytuacjach stresowych. Ashwagandha 
poprawia obronę organizmu przed chorobami wspierając odporność 
komórkową. Ma również silne właściwości przeciwutleniające, dzięki czemu 
pomaga chronić przed uszkodzeniem komórek spowodowanym przez wolne 
rodniki. 

Stosuj Organic Ashwagandha Sewanti™ 
◦ aby zmniejszyć stres, niepokój, obniżyć poziom kortyzolu 

◦ aby polepszać pamięć i poprawić funkcje poznawcze  

◦ aby wspierać wytrzymałość, siłę, wpływać na wielkość mięśni i tempo ich regeneracji 

◦ aby pomóc zmniejszyć uczucie głodu związanego ze stresem 

Skład kapsułki 500 mg:  
100 mg Organiczna Ashwagandha (Withania somnifera) 1.5% Withanolides 5:1 DHE 500 mg 
400 mg Organiczna Ashwagandha (Withania somnifera) 1.2:1 QCE 480 mg

Stosuj Organic Curcumin Sewanti™ 
◦ aby łagodzić ból stawów i mikrourazy mięśniowe 

◦ aby dbać o zdrową kondycję skóry  

◦ w profilaktyce autoimmunologicznej i przeciwnowotworowej 

◦ aby przeciwdziałać stresowi i objawom depresji 

◦ aby chronić wątrobę 

Skład kapsułki 500 mg:  
100 mg Organiczna Kurkuma (Curcuma Longa) 95% Curcuminoids 60:1 DHE 3000 mg 
400 mg Organiczna Kurkuma (Curcuma Longa)

Organic Curcumin Sewanti™ - 60 vege kapsułek 500 mg 
Stany zapalne | Zdrowa skóra | Regeneracja | Odporność | Antyoksydant 
Kurkuma jest tradycyjnie stosowana w medycynie ajurwedyjskiej w celu 
łagodzenia bólu i stanów zapalnych np. ból stawów oraz wspomagania gojenia 
niewielkich ran np. mikrourazów sportowych, oparzeń oraz podrażnień skóry  
oraz jako środek chroniący wątrobę.  Dzięki działaniu przeciwutleniającemu 
i  przeciwzapalnemu, kurkuma ma duże znaczenie w profilaktyce 
przeciwnowotworowej. Kurkuma od wielu wieków  jest również stosowana do 
przeciwdziałania infekcji, na stres i objawy depresji. Potwierdzone w badaniach 
antyoksydacyjne działanie kurkumy koreluje z obniżeniem stężenia LDL we krwi 
oraz zmniejszonym ryzykiem rozwoju miażdżycy.  Istnieją również dowody 
naukowe, że stosowanie kurkumy może zapewnić korzyści terapeutyczne dla 
zdrowia skóry.  Wiedza na temat leczniczego działania kurkumy jest wciąż 
poszerzana.
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Organic Neem Sewanti™ - 60 vege kapsułek 500 mg 
Zdrowa skóra | Zdrowe włosy | Detoks  

Neem jest stosowany w kulturze indyjskiej od setek lat. Jest silnym 
antyoksydantem, ma działanie przeciwzapalne i antybakteryjne. W związku 
z  tym stosowany jest w medycynie ajurwedyjskiej na dolegliwości skórne. 
Witaminy i kwasy tłuszczowe zawarte w Neem poprawiają i utrzymują 
elastyczność skóry, redukują zmarszczki i drobne linie. 
Neem pomaga również we wzmacnianiu włosów i wspomaga ich zdrowy 
wzrost.

Stosuj Organic Neem Sewanti™ 
◦ aby zadbać o zdrową skórę 

◦ aby zadbać o zdrowe włosy 

◦ aby zregenerować i oczyścić organizm  

Skład kapsułki 500 mg:  
100 mg Organiczny Neem (Azardirachta indica) 5:1 QCE 500 mg 
400 mg Organiczny Neem (Azardirachta indica) 

Organic Shatavari Sewanti™ - 60 vege kapsułek 500 mg 
Zdrowie Kobiety | Witalność | Balans hormonalny | Odporność na stres 

Shatavari jest stosowany w medycynie ajurwedyjskiej jako adaptogen 
pomagający zwiększyć energię i odporność na stres. Shatavari zawiera 
dobroczynne saponiny, które działając przeciwzapalnie, zmniejszają obrzęk, 
polepszają ukrwienie oraz dotlenienie tkanek skóry. Shatavari jest też 
doskonałym antyoksydantem. Dzięki temu zmniejsza uszkodzenia skóry 
powodowane przez wolne rodniki, które skutkują powstawaniem zmarszczek. 
Shatavari jest szczególnie dedykowany kobietom, ponieważ pomaga 
w harmonizowaniu kobiecego układu hormonalnego, zawiera fitoestrogeny - 
prekursory estrogenów. Jest to podstawowy odmładzający ziołowy tonik dla 
kobiet. 

Stosuj Organic Shatavari Sewanti™ 
◦ aby poprawić kondycję i zdrowie skóry 

◦ aby poprawić witalność i dodać sobie energii 

◦ aby utrzymać właściwy poziom estrogenu  
◦ zwalczyć stres i zmniejszyć rozdrażnienie 

Skład kapsułki 500 mg:  
100 mg Organiczna Shatavari (Asparagus racemosus) 3:1 300 mg 
400 mg Organiczna Shatavari (Asparagus racemosus) 1.1:1 440 mg
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Organic Tribulus Power Sewanti™ - 60 vege kapsułek 500 mg 
Męskie Libido | Regeneracja | Poprawa pamięci | Adaptogen 
Tribulus Power to klasyczna ajurwedyjska receptura łącząca trzy niezwykłe 
składniki. Tribulus uwalnia testosteron, zwiększa libido i regeneruje po wysiłku 
służąc męskiemu zdrowiu. Jest tradycyjnie stosowany jako afrodyzjak dla 
mężczyzn, przynosi ulgę w trudnym oddawaniu moczu i pomaga w łagodzeniu 
hemoroidów. 
Ashwagandha między innymi pomaga poprawiać pamięci, wzmacnia, 
zwiększenia energię i odporności na stres. 
Mucuna w medycynie ajurwedyjskiej służy do uspokojenia Vata jako odżywczy 
tonik w przypadku ogólnego osłabienia. 

Stosuj Organic Tribulus Power Sewanti™ 
◦ aby wspomóc uwalnianie testosteronu 

◦ aby zregenerować ciało po wysiłku 

◦ aby poprawić pamięć 

◦ aby dbać o męskie zdrowie  

Skład kapsułki 500 mg:  
300 mg Organiczny Tribulus Terrestris (Tribulus) 4:1 QCE 1200 mg 
100 mg Organiczna Withania Somnifera (Ashwagandha) 5:1 QCE 500 mg 
100 mg Organiczna Mucuna Pruriens (Velvet bean) 20:1 QCE 2000 mg 

Organic Amla Sewanti™ - 60 vege kapsułek 500 mg 
Odporność | Detoks | Odchudzanie | Odmłodzenie | Niestrawność | Zaparcia 

Amla od wieków była stosowana w medycynie ajurwedyjskiej jako 
odmładzający tonik, gdyż oczyszcza organizm z toksyn. Dzięki sporej 
zawartości witaminy C, około 10 razy większej niż w cytrusach, owoce Amli 
mają wiele właściwości zdrowotnych: wzmacniają układ odpornościowy, kości 
i stawy, a także wspierają układ krążenia oraz obniżają poziom cholesterolu. 
Owoce Amli pomagają ustabilizować poziom cukru we krwi, co bezpośrednio 
ogranicza magazynowania zbędnych kalorii. Amla również łagodzi objawy 
takie jak zgaga i niestrawność. Wspomaga trawienie, pomaga pozbyć się 
zaparć.

Stosuj Organic Amla Sewanti™ 
◦ aby usuwać toksyny z organizmu 

◦ aby zapewnić silną dawkę naturalnej witaminy C, beta-karotenu, flawonoidów i polifenoli 

◦ aby poprawić odporność organizmu 

◦ aby ustabilizować poziom cukru we krwi - wspierać odchudzanie 

◦ aby tonizować układ pokarmowy 

Skład kapsułki 500 mg:  
100 mg Organiczna Phyllanthus Emblica (Amla) 40% tannins, 3:1 DHE 300 mg 
400 mg Organiczna Phyllanthus Emblica (Amla)
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Organic Moringa Sewanti™ - 60 vege kapsułek 500 mg 
Antyoksydant | Zwalczanie infekcji | Źródło witamin i minerałów 

Moringa jest stosowana w  medycynie ajurwedyjskiej od  tysięcy lat 
do  leczenia chorób skóry i  infekcji. Moringa to źródło przeciwutleniaczy, 
które pomagają chronić przed uszkodzeniami oksydacyjnymi 
powodowanymi przez wolne rodniki. Ponadto wykazuje właściwości 
przeciwzapalne, zbliżone do działania antybiotyku. Liście Moringi są 
cennym źródłem witamin, minerałów i  innych składników odżywczych, 
między innymi białka, błonnika, wapnia, witaminy A, magnezu, 
żelaza, cynku i miedzi.

Stosuj Organic Moringa Sewanti™ 
◦ aby chronić organizm przed uszkodzeniami oksydacyjnymi 

◦ aby pomóc zwalczać infekcje i stany zapalne 

◦ aby dostarczyć organizmowi niezbędnych witamin i minerałów 

Skład kapsułki 500 mg:  
50 mg Organiczna Moringa Oleifera (Moringa) 50:1 DHE 2500 mg 
450 mg Organiczna Moringa Oleifera (Moringa) 1.2:1 DHE 540 mg 

Made In Canada
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