
Przechowywać saszetkę Boost® Terpenes Essential z mieszanką produktu.

Należy odczekać 24-72 godzin na uwolnienie się izolatu terpenowego.

Aby zapewnić długotrwałą świeżość, wymień saszetkę Boost Terpenes Essential na 
bezsmakowy pakiet 55% lub 62% RH aby zachować oryginalny smak i świeżość 
przez długi czas.

Ziemisty, las sosnowy

Ostre, ziemiste
przyprawy

Świeżo wyciśnięty sok
cytrynowy

Ziemisty z nutami sosny
oraz przypraw

Złożona ziemista
baza z nutami
przypraw

Cytryny, limonki, grejpfruty,
pomarańcze

Sosna, rozmaryn, cytryny,
limonki

Goździki, oregano, czarny
pieprz, oregano, 
czarny piperz, 

kminek, chmiel, bazylia

Owocowy z nutą skórki
cytrynowej oraz
kwiatów

Stymulujące,
podnoszące na

duchu, zwiększające
kreatywność oraz
skupienie

Stymulujące,
podnoszące na

duchu, przeciwzapalne
zwiększające kreatywność 

oraz skupienie

Przeciwzapalne, 
poprawiające nastrój, 

relaksacyjne, uspokajające

TERPENE POTENCJALNY
EFEKT AROMAT SMAK ROŚLINNE 

POCHODZENIE

DZIAŁANIE POBUDZAJĄCE, ZWIĘKSZAJĄCE KREATYWNOŚĆ ORAZ SKUPIENIE



Owoce leśne 
oraz ogrody 
cytrusowe

Ziemisty z nutami ostrego
chmielu

Nuty kwiatowe z
chłodnym odczuciem w

ustach

Ziemista baza z
piżmowymi, pikantnymi

nutami

Delikatne cytrusy i słodka
sosna

Chmiel, szałwia, żeń-szeń,
mięta, imbir, liść laurowy,
pomarańcze, kolendra

Lawenda, bazylia, mięta,
róża, truskawki, pomidory

Chmiel, mango, bazylia,
trawa cytrynowa, tymianek,

liść laurowy

Jabłka, kumin, szałwia,
rozmaryn, drzewo
herbaciane, sosna,
pietruszka, gałka
muszkatułowa

Chmiel oraz cytrusy

Kwitnące ogrody na
wiosnę z delikatnymi
nutami owocowymi

Lekko kwiatowy z
ostrymi nutami

Przeciwzapalne,
relaksacyjne, kojące,
uspokajające

Uspokajające, kojące,
przeciwzapalne,
relaksacyjne

Przeciwzapalne, łagodnie
uspokajające,
przeciwbólowe,
relaksacyjne

Uspokajające,
relaksacyjne,
przeciwzapalne

TERPENE POTENCJALNY
EFEKT AROMAT SMAK ROŚLINNE 

POCHODZENIE

DZIAŁANIE USPOKAJAJĄCE ORAZ KOJĄCE



KAŻDE OPAKOWANIE JEST CHRONIONE PRZEZ  INTEGRA NOOX

Sugerowana 
Waga

Rozmiar 
opakowania

Każde opakowanie Integra Boost® Terpene Essentials
zawiera naszą opatentowaną pozbawioną soli, stworzoną na
bazie roślin, dwustronną formułę kontroli wilgotności oraz nasze
izolaty terpenowe pochodzenia roślinnego. Wszystkie nasze terpeny
są testowane, standaryzowane pod względem siły działania i posiadają
certyfikat Safe Terpene – zapewniając, że nie zawierają metali ciężkich,
pestpestycydów, pozostałości rozpuszczalników i miotoksyn.

Wypełnij swój produkt ziołowy określonym aromatem, smakiem i 
potencjalnym efektem jednego z naszych siedmiu izolatów
terpenowych, podczas gdy nasza dwustronna technologia kontroli
wilgotności zachowuje świeżość, moc i integralność produktu
ziołowego przez cały proces.

INSTRUKCJA

Dowiedz się wiecej na temat Integra Boost® Terpene Essentials na integraboost.com

Usuwa tlen wewnątrz przezroczystego opakowania, 
wokół każdej, indywidualnej saszetki i zachowuje moc 
terpeny w środku.
NO-OX może również przedłużyć żywotność wszelkiego 
rodzaju produktów spożywczych i roślinnych, 
koncentratów i ekstraktów.

Przechowuj pakiet Boost® Terpene Essentials ze swoim produktem w hermetycznym 
pojemniku, odczekaj 24-72 godziny na uwolnienie się izolatu terpenowego, by móc się 
cieszyć jego działaniem.

Aby zapewnić długotrwałą świeżość, wymień pakiet Boost® Terpene Essentials na
bezsmakowy pakiet 55% lub 62% RH Boost®.

Wskazówka: po początkowej infuzji przechowuj pakiet Boost® Terpene Essentials 
w hermetw hermetycznym pojemniku i użyj ponownie do 2 razy.


