
Produkty z serii Sewanti™ Ayurvedic Series 
zostały opracowane we współpracy 
z afiliowanym szpitalem ajurwedyjskim 
w Indiach i zawierają naturalne, 
wyselekcjonowane, ekstrakty o wysokiej 
standaryzacji. 

Celem powstania serii Sewanti™ 
Ayurvedic Series było stworzenie 
kompleksowych formuł, które wspierają 
organizm na kilku płaszczyznach 
wykorzystując efekt synergii. 

Aby sprostać najwyższym standardom, 
przeprowadzono badania kliniczne oraz 
zewnętrzne testy laboratoryjne pod kątem 
jakości botanicznej, czystości i siły 
działania.  

Produkty wegańskie, bez GMO, bez 
glutenu, bez alergenów, bez soi, 
wyprodukowane zgodnie z GMP 
w Kanadzie.

Autentyczne produkty medycyny ajurwedyjskiej 

Silnie działające naturalne ekstrakty o potwierdzonej 
klinicznie skuteczności działania 

Naturalne składniki, przebadane w akredytowanych 
laboratoriach, bez wypełniaczy i dodatków

Ayurvedic Series

Sewanti™ Herbal Remedies
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Stosuj Sewanti™ Joint Flex 
• aby łagodzić przebieg dolegliwości stawów 
• aby zmniejszać stan zapalny, związany z tym ból i obrzęk 
• aby zapobiegać degradacji chrząstki i wspierać odnowę tkanek łącznych i chrząstki 
• aby zregenerować stawy po treningu 
• aby działać antyseptycznie 
• aby wzmocnić i odmłodzić organizm 
• aby poprawić trawienie i zredukować poziom cholesterolu i cukru we krwi 
• aby dostarczyć sobie wystarczającą dawkę antyoksydantów 
• aby zmniejszyć stres - działanie adaptogenne 

Sewanti™ Joint Flex - 90 vege kapsułek (450 mg) 
Redukcja stanu zapalnego stawów | Chondroprotektor | Regeneracja | Odmłodzenie 

Formuła produktu zawiera najbardziej skuteczną mieszankę tradycyjnych ekstraktów roślinnych, 
które swym działaniem pomagają eliminować przyczynę zapalenia stawów, działają przeciwzapalnie 
i antyseptycznie. Sewanti™ Joint Flex to chondroprotektor pochodzenia roślinnego, który wspomaga 
kondycję chrząstki stawowej i sprzyja eliminacjji toksyn ze stawu. Dodatkowo formuła zawiera 
składniki adaptogenne, które wspomagają organizm przy nadmiernym wysiłku i stresie, tonizując 
układ nerwowy.  
Sewanti™ Joint Flex to produkt, który wzmacnia układ odpornościowy, wspiera organizm 
w osłabieniu sił życiowych.  

Skład: Commiphora mukul (Guggulu), Boswellia serrata (Sallaki), Alpinia calcarata (Rasna), Ricinus 
communis (Castorroot), Withania somnifera (Aswagandha), Saraca indica (Ashoka), Zingiber officinalis 
(Ginger), Bombax malabaricum (Mocharasam), Gmelina arborea (Gambhari), Moringa oliefera 
(Moringa) 

Stosuj Sewanti™ Stressnil 
• aby zmniejszyć stres, niepokój, objawy depresji 
• aby chronić układ nerwowy oraz mózg 
• aby poprawić funkcje poznawcze i wspomóc działanie mózgu 
• aby zadbać o zdrowie oczu  
• aby dbać o zdrową kondycję skóry i włosów 
• aby działać przeciwbólowo i przeciwzapalnie 
• aby dostarczyć organizmowi przeciwutleniaczy i wzmocnić jego odporność 
• aby zwiększyć poziom dobrego cholesterolu HDL i obniżyć poziom LDL 
• aby wspomóc układ trawienny i oddechowy 

Sewanti™ Stressnil - ekstrakty 35:1 - 90 vege kapsułek (500 mg) 
Redukcja stresu | Uspokojenie | Pomoc w bezsenności | Regeneracja 

Sewanti™ Stressnil wzmacnia równowagę mentalną i relaksuje układ nerwowy, eliminując niepożądane 
stany emocjonalne. Sewanti™ Stressnil zawiera także adaptogeny, które poprawiają funkcje poznawcze 
i wspomagają działanie mózgu. Korzystny wpływ jego składników na zdrowie układu nerwowego został 
udokumentowany w kilku badaniach klinicznych. Sewanti™ Stressnil cechuje również działanie 
regeneracyjne, odmładzające i oczyszczające. 
Synergiczna formuła z tradycyjnymi ziołami, takimi jak Bacopa i Rudraksha w mocnym, skutecznym 
ekstrakcie 35:1.  

Skład: Bacopa monnieri (Bacopa), Clitoria ternatea (Shakhapushpam), Elaeocarpus angustifolius 
(Rudraksha), Phyllanthus Emblica (Amla), Sarcostemma brevistigma (Mooncreeper), Valeriana 
Jatamansi (Jatamansi)
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Sewanti™ Holy Basil Plus - ekstrakty 22:1 - 90 vege kapsułek (500 mg) 
Odporność | Regeneracja | Uspokojenie | Wzmocnienie | Pamięć | Adaptogeny 

Sewanti™ Holy Basil Plus wpływa kojąco na układ nerwowy, poprawiając samopoczucie i eliminując 
niepożądane stany emocjonalne. Cechuje go działanie regeneracyjne, odmładzające i oczyszczające. 
Działa antyseptycznie i wzmacniająco dzięki wysokiemu stężeniu antyoksydantów. Jest źródłem 
naturalnej witaminy C i niezawodną pomocą we wzmacnianiu odporności. 
Synergiczna formuła z tradycyjnymi ziołami, takimi jak Ashwagandha i Kurkuma w mocnym, 
skutecznym ekstrakcie 22:1.  

Skład: Ocimum Tenuiflorum (Holy Basil), Withania somnifera (Ashwagandha), Phyllanthus emblica 
(Amla), Plumbago zeylanica (Ceylon leadwort), Curcuma Longa (Turmeric), Milettia Pinnata (Indian 
beach) 

Stosuj Sewanti™ Holy Basil Plus 
• przeciw zmęczeniu, w stanach przygnębienia oraz wyczerpania nerwowego 
• aby zmniejszyć stres, niepokój, objawy depresji 
• aby polepszyć koncentrację, pamięć i utrzymać dobre funkcje poznawcze 
• aby wspierać wytrzymałość, siłę, wpływać na wielkość mięśni i tempo ich regeneracji 
• aby pomóc zmniejszyć głód związany ze stresem 
• aby łagodzić bóle stawów i mikrourazy mięśniowe 
• aby dbać o zdrową kondycję skóry 
• w profilaktyce autoimmunologicznej i przeciwnowotworowej 
• aby chronić wątrobę i oczyścić organizm z toksyn 
• aby wzmocnić układ krążenia i układ odpornościowy 
• aby zwiększyć poziom dobrego cholesterolu HDL i obniżyć poziom LDL 
• aby wspomóc układ trawienny i oddechowy 

Stosuj Sewanti™ Triphala Plus 
• aby zregenerować i oczyścić organizm 
• aby dbać o zdrowie układu pokarmowego i oddechowego 
• aby poprawić wchłanianie substancji odżywczych 
• aby skutecznie wspierać walkę z nadwagą 
• aby działać przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie 
• aby obniżyć ciśnienie krwi 
• aby wspierać zdrowie oczu  
• aby wspierać zdrowie skóry 

Sewanti™ Triphala Plus - ekstrakty 11:1 - 90 vege kapsułek (500 mg) 
Detoks | Odmłodzenie | Walka z nadwagą | Niestrawność | Zaparcia 

Triphala to mieszanka trzech rodzajów owoców – Behada, Harada i Amla oczyszczających 
i tonizujących przewód pokarmowy. Sewanti™ Triphala Plus to tradycyjna receptura wzbogacona o 
dwa wyjątkowe składniki: Bhumyamalaki - silny antyoksydant, mający również działanie 
przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, dbający o zdrowie wątroby i Yastimadhu wspierający 
zdrowie przewodu pokarmowego, układu oddechowego, nerek, redukujący stres i działający 
przeciwbakteryjnie. Sewanti™ Triphala Plus cechuje duża zawartość antyoksydantów. Regularne 
przyjmowanie Sewanti™ Triphala Plus pomaga unormować apetyt, wspomaga prawidłowe trawienie, 
zwiększa wytwarzanie czerwonych krwinek, utrzymuje właściwy poziom hemoglobiny, a także 
skutecznie likwiduje niepotrzebne zapasy tłuszczu zgromadzone w organizmie. 

Skład: Terminalia chebula (Haritaki), Terminalia bellerica (Bhibhitaki), Phyllanthus emblica (Amalaki), 
Phyllanthus niruri (Bhumyamalaki), Glycyrrhiza glabra (Yastimadhu)

Made In Canada

info@rootsandfruits.pl  
www.rootsandfruits.pl 
www.sewanti.eu

mailto:info@rootsandfruits.pl
https://rootsandfruits.pl
https://sewanti.eu


Sewanti™ Diarid - ekstrakty 5:1 - 90 vege kapsułek (450 mg) 
Kontrola poziomu cukru we krwi | Ochrona i regeneracja trzustki | Wsparcie w leczeniu cukrzycy 
Zdrowe funkcjonowanie nerek i pęcherza moczowego 

Sewanti™ Diarid to silny ekstrakt ośmiu składników stosowanych w tradycyjnej medycynie 
ajurwedyjskiej, w celu wspierania zdrowego funkcjonowania nerek i pęcherza moczowego. Jednak to 
nie koniec jego cennych właściwości, gdyż Sewanti™ Diarid pomaga w utrzymywaniu pożądanego 
poziomu cukru we krwi i jest wsparciem w leczeniu cukrzycy typu I i typu II. 

Skład: Curcuma longa (Turmeric), Emblica officinalis (Amla), Ixora coccinea (Flame of the woods), 
Symplocos racemose (Symplocos), Salacia reticulata (Salacia), Vetiveria zizanioides (Vetiver), 
Coscinium fenestratum (Tree Turmeric), Pterocarpus marsupium (Indian Kino) 

Stosuj Sewanti™ Diarid 
• aby zrównoważyć poziom cukru i insuliny we krwi w cukrzycy typu I i typu II 
• aby zmniejszyć ryzyko efektu oksydacyjnego źle kontrolowanej cukrzycy  
• aby wspierać wydajne wydzielanie insuliny przez komórki beta trzustki  
• aby zmniejszać obwodową oporność na insulinę  
• aby chronić i odmładzać komórki beta trzustki 
• aby zmniejszać stan zapalny nerek i pęcherza 
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