
Deepure 



Nepakankamas fizinis aktyvumas, netinkama mityba gali 
sukelti ilgalaikius sveikatos sutrikimus: padidėjusį 
cholesterolį, viršsvorį, aterosklerozę, širdies veiklos 
sutrikimus 

- Per mažai judame 
- Valgome riebų maistą 
- Patiriame stresą 

Tačiau sunkiausia yra pakeisti gyvenimo būdą… 

Žinia, kad mes: 
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DETOX gyvensena 

Iš kitos pusės: 

 

• Vis labiau populiarėja DETOX gyvensena 

• Aktyviai domimasi sveika gyvensena: Yoga, bėgiojimas 

• Judėjimas ir sveikas maistas – sveikatos galia 

 

Kodėl tai svarbu? – pakartokime, nepakankamas fizinis 
aktyvumas, netinkama mityba gali sukelti ilgalaikius sveikatos 
sutrikimus: padidėjusį cholesterolį, viršsvorį, aterosklerozę, širdies 
veiklos sutrikimus 

 

Kas gi yra DETOX gyvenimo stilius 2015 metais? 

 



Pašalinti tai, kas kenksminga iš organizmo 

Detox pradžia glūdi dar 
skysčių teorijoje (senovės 
Graikija) bei Ayurvedos 

mokymuose.  

Detox-dietos 

Detox- 
“green“-”švelnučiai” 

Detox arbatos 
Detox- 

gyvensena 

Detox gyvenseną 
propoguojančios 

garsenybės 

DETOX koncepcija 
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Deepure arbata 

Kas yra Deepure? 

 

• Aukščiausios kokybės arbata 

• Skirta sveikai mėgautis arbata 

• Sukurta moderniam ir sveikam gyvenimo tempui 

• Jūsų Detox gyvenimo stiliui 

 

 

Jūsų šaltinis kasdien džiaugtis sveikata 
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Deepure arbata 

1. Kodėl Deepure? – aukščiausia kokybė 

 

• Auginama Pu-erh regione, kuris savo dydžiu prilygsta Šveicarijai. 

• Pu-erh regiono klimatas tyras ir drėgnas, oras prisotintas anijonų. 

• Žemė derlinga ir drėgna 

 

 

 

Jūsų šaltinis kasdien džiaugtis sveikata 

Įdomūs faktai: 
#1 Pu-erh arbata – paslaptys slypi 
fermentacijoje 
#2 Arbatos kelias prasidėjo pasaulyje iš Pu-
erh regiono  
#3 Imperatoriai mėgavosi išskirtinai Pu-erh 
arbata dėl jai priskiriamo teigiamo poveikio 
sveikatai. Qing dinastijos metu priimta, kad 
Pu-erh arbata – imperatorių arbata. 
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Deepure arbata 

1. Kodėl Deepure? – aukščiausia kokybė 

 

Tai aukščiausios kokybės arbata, apjungusi Pu-erh arbatos tradicijas 
bei moderniausius technologinius pasiekimus gaminama 
moderniausioje arbatos gamykloje. Gamybos procesas apima virš 
100 patentų! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūsų šaltinis kasdien džiaugtis sveikata 
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Deepure arbata 

1. Kodėl Deepure? – aukščiausia kokybė - Ultra sudėtinga 
gamybos technologija 

 

Jūsų šaltinis kasdien džiaugtis sveikata 

TYRA: nėra sunkių metalų, nėra pesticidų, nėra chemijos 
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Deepure arbata 

2. Kodėl Deepure? – sveikai gyvensenai 

 

Nuo senų laikų Pu-erh arbatą gaubia paslapties skraistė. 

Puikiai aprašytas sveikatos efektas dar 1765 m. veikale “The 
Supplement Compendium of Materia Medica” Qing dinastijos laikų kinų 
medicinos gydytojo Zhao Xue Min. 

 

Paslaptis glūdi arbatos fermentacijoje (min. 3 mėn.), kurios metu 
atsipalaiduoja arbatžolėse glūdantys turtai: polifenoliai, arbatos 
polisacharidai ir tebroninas. Dėl šios priežasties Pu-erh arbata buvo 
vertinama norinčių sulieknėti ar turinčių aukštą cholesterolį asmenų. 

 

 

 

Jūsų šaltinis kasdien džiaugtis sveikata 
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Deepure arbata 

2. Kodėl Deepure? – sveikai gyvensenai 

 

TASLY investuoja į tyrimus norėdama plačiau suprasti teigiamą efektą 
šios arbatos. Iki šiol buvo atlikti įvairūs bandymai laboratorijose. 

 

Tačiau, naujausi tyrimai atlikti 2015 m. JAV NIS labs atskleidė tai, dėl 
ko Deepure ypač vertinama – jos teigiamas poveikis buvo svoriui ir 
cholesteroliui buvo kliniškai patvirtinti. Tyrimo metu mityba nebuvo 
keista, asmenys tik vartojo 2 kartus per dieną Deepure arbatą. 

 

Rezultatai šiuo metu pateikti publikacijai medicinos moksliniam 
žurnalui. 

 

 

 

Jūsų šaltinis kasdien džiaugtis sveikata 
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Deepure arbata 

3. Kodėl Deepure? – patogu 

 

Kur bekeliautum, nuo šiol gali mėgautis aukščiausios kokybės arbata 
savo sveikatai 

 

Jūsų šaltinis kasdien džiaugtis sveikata 

Kai sportuoji Kai keliauji Kai esi su artimaisiais 
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Deepure arbata 

3. Kodėl Deepure? – patogu 

 

Užtenka tik kelių sekundžių ir gali pradėti mėgautis savo arbata! 

 

Jūsų šaltinis kasdien džiaugtis sveikata 
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Kas yra Deepure pirkėjas? 

Moterys 

25-50 metų Domisi 
sveikata/sveika 

mityba 

Modernus 
gyvenimo būdas 

Mėgstančios arbatą 

Domisi modernia 
gyvensena, 
ekologija 

Domisi 
alternatyviąja 

medicina, 
tradicine kinų 

medicina, maisto 
papildais 

#1 Pirkėjų grupė 



14 

Kas yra Deepure pirkėjas? 

#2 Pirkėjų grupė: 
Turintys viršsvorio, besidomintys sveika mityba 
žmonės, turi padidėjusį cholesterolį, vartojantys 
cholesterolį mažinančius preparatus, dažnai greta turi 
širdies/kraujagyslių veiklos sutrikimus dėl padidėjusio 
cholesterolio. 
 
 
#3 Pirkėjų grupė: 
Dirbantys aktyvų darbą žmonės, pastoviai neturintys 
laiko, geriantys daug kavos, bet ieško kuo pakeisti kavos 
vartojimą labiau sveiku gėrimu. 
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Deepure arbata 
Jūsų šaltinis kasdien džiaugtis sveikata 

Deepure turi visus argumentus stipriai 
Detox pozicijai, kas apima sveikatos, 
gerbūvio bei lieknėjimo sąvokas.  

Sveikata / gebūvis 

Deepure arbatos paruošimas užtrunka viso 
labo tik akimirką, dėl to itin patogu 

skubantiems žmonėms, tačiau mėgstantiems 
aukštos kokybės produktą. 

Patogumas 

2 1 3 

Deepure siūlo premium 
klasės detox gyvensenos 
Malonumą šiuolaikiškam žmogui 

Arbatos gyvensena 
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Deepure arbata 
Jūsų šaltinis kasdien džiaugtis sveikata 

Dėl to Deepure – tai: 

 

1) Išmanus pasirinkimas  

2) Sveikai ir moderniai  

3) Detox gyvensenai 
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Deepure 
Išmanus pasirinkimas sveikai ir moderniai Detox gyvensenai 

Ačiū ir skanios Deepure arbatos! 


