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Geniet met smaak
van Heilzame
bio kruidenthees

Sinds 2008

kruidenthees
steunen

Amper 50€ zijn nodig
voor Damiaanactie om
een leven te redden !
Bij aankoop van een Biolys®
kruidenthee, betaalt Tilman
0,05€ aan Damiaanactie.
Sinds 10 jaar,
heeft u meegeholpen meer dan
6.000 levens te redden !
BEDANKT !

Meer informatie op www.damiaanactie.be

Het laboratorium Tilman, de Belgische deskundige
op het gebied van kruidenthee !
Het laboratorium Tilman bevindt zich in het hart van de Belgische Ardennen, een beboste, heuvelachtige
streek waar de natuur nog een belangrijke plaats inneemt in het dagelijks leven.
Het is in dit prachtig stukje België dat BIOLYS®, een breed gamma kruidenthees
van hoogstaande kwaliteit met biogarantie, ontwikkeld werd.
Net zoals de traditionele Ardense remedies combineert BIOLYS®
doeltreffendheid, kwaliteit en plezier.
De biokwaliteit, gecertificeerd door het controleorganisme Certisys,
garandeert u planten die zijn gekweekt volgens een productiewijze
met oog voor het milieu, de natuurlijke bronnen
en biodiversiteit.

Legende :
Zwangerschap

Borstvoeding

Kinderen vanaf :
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HANDIGE OPENING

vanaf de bovenkant van de doos

Nieuwe
verpakkingen

HORIZONTALE VOORKANT

voor makkelijk opbergen

VERSHEIDSZAKJES

voor een beter behoud van de aroma’s

UW VOORDEEL :
24 zakjes in plaats van 20 voor dezelfde publieksprijs !

24 zakjes

5,18€
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De etherische olie van de grove den
is waardevol indien een vrije ademhaling wordt belet: deze wordt gezuiverd en vrijgemaakt. Haar levendige
en krachtige geur doet denken aan bergbossen
en zorgt voor een dosis frisse lucht. Deze ‘anti-verkoudheid’- grog combineert de kracht van
etherische dennenolie met de weldaad van tijm,
eucalyptus en vlier.
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Dennenthee

Relax

Etherische lavendelolie vermindert uw stress, helpt spanning
af te bouwen en negatieve
gedachten te verdrijven. Deze heerlijke biologische kruidenthee combineert de voordelen
van etherische lavendelolie met de kalmerende
weldaad van ijzerkruid.

Capsules
CAPSULES TE GEBRUIKEN
IN NESPRESSO ® MACHINES*

*Merk van een derde partij die niet verbonden is met Tilman s.a.

Geniet van deze verwarmende
kruidenthee op basis van tijm,
eucalyptus, munt en citroen.
De ideale grog om verkoudheden
te overwinnen en om te herstellen.
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Duik in de armen van Morpheus
dankzij deze heerlijke ontspannende kruidenthee met een
De
vleugje
oranjebloesem.
subtiele
combinatie
van
passiebloem en linde zal u
voorbereiden op een goede
nachtrust.
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Zorg goed voor uw lijn met deze
heerlijke
mandarijnsmakende
kruidenthee die de weldaden
van groene thee en de
drainerende eigenschappen van
hibiscusbloemen samenbrengt.

OK

OK

+6Y

Verteer in alle rust met deze
verkwikkende
en
krachtige
kruidenthee. Dit mengsel van
digestieve planten combineert
de frisheid van muntbladeren
met de pittige gembersmaak.
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Grove den
VERKOUDHEDEN

Verkoudheden • Winter

De etherische olie van de
grove den is waardevol indien een vrije ademhaling
wordt belet : d
eze wordt
gezuiverd en vrijgemaakt.
Haar levendige en krachtige
geur doet denken aan bergbossen en 
zorgt voor een
dosis frisse lucht.
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Vanaf
1 jaar

Kaneel · Echinacea

Vanaf
1 jaar

Sleutelbloem
Weegbree

Kaneel
Sinaasappel

Tijm
Eucalyptus · Honing

Tijm

WINTERWEERSTAND

WINTERTHEE

LUCHTWEGEN

KEEL

ADEMHALING

Echinacea ondersteunt de
natuurlijke weerstand zodat je de winter gemakkelijk doorkomt. Kaneel
is in het bijzonder nuttig
in de winter bij verkoudheden en geeft aan deze
kruidenthee een lekker en
delicaat gesuikerd aroma.

Zeer populair om zijn zoete smaak is kaneel bijzonder nuttig bij verkoudheden. De hele winter
lang zult u genieten van
de verkwikkende smaak
van deze kruidenthee.

Net als de sleutelbloem
kalmeert en verzacht
weegbree
de
luchtwegen. Deze kruidenthee
met een delicate anijssmaak bevat ook kaneel
en zoethout die het
welzijn van de luchtwegen ondersteunen.

Tijmbladeren, rijk aan
essentiële olie, hebben
reinigende eigenschappen die nuttig zijn bij een
geïrriteerde keel. Tijm
helpt bovendien de luchtwegen vrij te maken.

Tijm en eucalyptus worden
traditioneel gebruikt bij
obstructie van de luchtwegen. Deze twee planten zorgen voor een aangename
ademhaling en verzachten
irritaties van de keel. Deze
heerlijke kruidenthee is natuurlijk gearomatiseerd met
honing en
citroen.
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Vanaf
1 jaar

Citroenverbena
Oranjeblad

Linde

Linde · Oranjeblad

AVOND KRUIDENTHEE

GOEDE NACHT

GOEDE NACHT • met oranjeblad

Deze heerlijke infusie combineert de voordelen van verbena met oranjeblad, bekend
om haar ontspannende eigenschappen. Deze kruidenthee
wordt het best ‘s avonds gedronken, na een goede maaltijd om zich te onstpannen
voor een goede nachtrust.

Linde laat u aangenaam
ontspannen op het einde
van de dag en zorgt voor
een kalme en verkwikkende nachtrust.

Linde helpt ontspannen
en vergemakkelijkt het
inslapen. Oranjeblad is een
uitstekende ontspanningsmiddel dat de slaapkwaliteit verbetert.
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Goede nacht
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Passiebloem
Melisse

Citroenverbena
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Lavendel · Citroen

ONTSPANNING

ANTISTRESS

RELAX

Citroenverbena
geeft
een heerlijke kruidenthee, met een delicate
citroensmaak, die ideaal
is om te helpen ontspannen.

In een stressvolle periode
is passiebloem ideaal om
kalm te blijven. Passiebloem heeft relaxerende
eigenschappen en zorgt in
combinatie met citroenmelisse
voor
serene
dagen en nachten.

Etherische
lavendelolie
vermindert uw stress,
helpt spanning af te
bouwen en negatieve gedachten te verdrijven.
Deze heerlijke biologische
kruidenthee
combineert
de voordelen van etherische lavendelolie met de
kalmerende weldaad van
ijzerkruid.
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Relax

Appel
Rabarber · Senna
DARMTRANSIT

Spijsvertering

Darmtransit

Deze kruidenthee bevat
appelpulp, rijk aan pectine, en sennabladeren die
de transit ondersteunen. Een zeer aangename
drank, natuurlijk gearomatiseerd met rabarber.
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Kamille

Kurkuma · Zoethout

Venkel

Melisse · Munt

Gember · Citroen

MAAG-DARMSTELSEL

ZURE OPRISPINGEN

OPGEBLAZEN GEVOEL

LICHTE MAAG

NA DE MAALTIJD

Echte kamille, ook wel
matricaria genoemd, kalmeert het maag-darmstelsel. Het ondersteunt
de spijsvertering en verzacht het opgeblazen gevoel en andere abdominale ongemakken.

Kurkuma en zoethout
helpen de maagwand te
beschermen en goed te
verteren. Deze heerlijke
kruidenthee wordt bij
voorkeur na de maaltijd
gedronken.

Het venkelzaad bevordert
de spijsvertering en vermindert een opgeblazen
gevoel veroorzaakt door
de vorming van darmgassen.

Deze
bio-kruidenthee
bevat gember die de
vertering
bevordert.
Gember is ook geschikt
voor aanstaande moeders als welkome adempauze bij spijsverteringsongemaken.

Melisse en munt zijn
ideaal op het einde van de
maaltijd om het zwaartegevoel te verzachten.
Bovendien heeft melisse
ontspannende en kalmerende eigenschappen.
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Detox

Vrouw

Klis · Paardenbloem

Rode wijnstok
Rode vruchten

Salie · Lavendel

Venkel · Anijs

Hibiscus
Cranberry

DETOX

BORSTVOEDING

MENOPAUZE

LICHTE BENEN

URINAIR COMFORT

Kliswortel en paardenbloem
reinigen het organisme
door de afvoer van water en
toxines via de nieren te stimuleren. Deze aangename
«detox» kruidenthee, een
mengsel van drainerende en
bloedzuiverende
planten,
heeft een natuurlijk aroma
van perzik
en citroen.

Deze heerlijke kruidenthee bevat venkel, anijs
en fenegriek die de
productie van moedermelk ondersteunen.

Salie draagt bij tot het
hormonaal
evenwicht
van de vrouw. Deze bioinfusie bevat ook lavendel
die helpt bij het evenwicht van het zenuwstelsel.

De rode wijnstok is heilzaam voor de bloedsomloop en helpt het gevoel
van zware benen verminderen. Deze frisse en
lekkere kruidenthee is
natuurlijk gearomatiseerd
met rode vruchten. Hij
kan warm of koud gedronken worden.

Hibiscus heeft waardvolle
drainerende eigenschappen die bijdragen tot
gezonde blaas. Deze
heerlijke
kruidenthee,
gearomatiseerd met een
vleugje veenbes, zorgt
ervoor dat het dagelijks
comfort van de vrouw
behouden
wordt.
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Cholesterol

Groene thee

Meidoorn · Kurkuma

Ginkgo · Groene thee

Groene thee

Groene thee · Munt

Rooibos · Groene thee

CHOLESTEROL

VERHOOGT DE CONCENTRATIE

GEZONDHEID & VITALITEIT

TONISCH & VERFRISSEND

ANTIOXIDANT

Kurkuma, een krachtig
antioxidant, helpt uw
cholesterol
onder
controle te houden.
Meidoorn op zijn beurt
zorgt voor het cardiovasculair welzijn door de
circulatie en de relaxatie
te ondersteunen.

Ginkgo is de beste bondgenoot
van het geheugen. Het helpt
de geest levendig en waakzaam te houden. Groene thee is
tonisch en bevordert de
concentratie. Het bevat polyfenolen, uitstekende natuurlijke
antioxidanten. Munt geeft aan
deze bio-kruidenthee een frisse en
stimulerende
smaak.

Groene thee, een sterke
antioxidant, is de ideale
plant om gezond te blijven. Deze gezonde en
tonische drank bezit vele
goede eigenschappen en
is ook aanbevolen in het
kader van een vermageringskuur.

Het groene theeblad
houdt de geest helder.
Het muntblad heeft een
tonische werking en
helpt verteren. Deze
weldadige en heerlijke
kruidenthee laat zich op
elk moment van de dag.

Groene thee is een krachtige antioxidant en is de plant
bij uitstek die veroudering
tegengaat. Hij gaat de strijd
aan met de vrije radicalen,
die verantwoordelijk zijn
voor de celveroudering.
Rooibos geeft aan deze rode
kruidenthee een subtiele en
ronde smaak.
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Slankheid

Gewrichten

Groene thee
Citrusvruchten

Venkel · Hibiscus

Groene thee
Orthosifon

Zwarte aalbes

Netel

STRAKKE BUIK

VETVERBRANDER

CELLULITIS

GEWRICHTEN

SPIER- & GEWRICHTENMOEIDHEID

De groene thee, venkel en
hibiscus helpen u te zorgen voor uw figuur. Deze
heerlijke kruidenthee met
pittige smaken kan warm
of koud worden gedronken.

Groene thee is een tonisch
plant die de vetverbranding
ondersteunt en helpt om
de lijn te behouden. De
citrusvructen (pompelmoes,
sinaasappel en citroen)
geven energie en zorgen
voor de aromatische en verfrissende smaak van deze
kruidenthee.

Groene thee en orthosifon bevorderen de eliminatie van water en het
draineren van weefsels.

Zwarte-aalbesblad helpt
de gewrichten soepel
te houden. Het mengsel
werd verrijkt met planten
en natuurlijke aroma’s om
een intense en lekkere
smaak te bekomen.

Brandnetel, rijk aan flavonoïden en minerale zouten, houdt gewrichten en
spieren in goede conditie.
Vooral gewaardeerd om zijn
mineraliserende eigenschappen, is brandnetel ook zeer
nuttig op de afvalstoffen
die spieren en gewrichten
vervuilen, af te voeren.
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