
Tulsi, även känd som helig basilika, har använts i Indien i århundranden för att öka 
koncentrationen och stärka sinnet. Nu lanserar Pukka Tulsi Clarity, ett koffeinfritt te 
med tre olika sorters tulsi för mental energi och fokus hela dagen. 

Örten Tulsi har använts inom den indiska läkekonsten ayurveda i århundranden och är djupt rotad i 
indisk kultur där den dyrkas av hinduer som anser att den är en avatar av lyckans gudinna Lakshmi. 
Örten sägs skärpa sinnet och rensa bort mental dimma. 

- Detta te är perfekt för alla som lever ett hektiskt liv eller söker ett hälsosamt sätt att öka mental klarhet, 
kreativitet och energi. Det är en perfekt dryck att sippa på i samband med mindfulness och särskilt 
passande för kontorsarbetare, stressade föräldrar eller studenter, säger Sebastian Pole örtexpert och en 
av Pukkas två grundare.

Pukkas Tulsi odlas i Indien och är 100% ekologisk och certifierad med den banbrytande 
certifieringen Fair for Life som är den högsta standarden inom rättvis och etisk handel.  
Certifieringen innebär att odlarna får en bättre välfärd, att de behandlas rättvist och har 
anständiga arbetsvillkor. 

ÖKAT FOKUS MED TULSI! 

För mer information, bilder och beställning av smakprover vänligen kontakta Pukkas PR-kontakt i Sverige:
Sofia Karstensson, tel: 0704 49 75 15, e-post: pukka@biofood.se

OM PUKKA
Pukka skapar ekologiska teer och kosttillskott som är sprängfyllda med det absolut bästa naturen har att erbjuda för att locka 
fram glädje och hjälpa människor att leva ett hälsosamt och balanserat liv. Pukka betyder äkta och detta är kärnan i allt som 
företaget gör. Från ekologiska och rättvisemärka örter till att Pukka ger 1 % av sin omsättning till att stödja miljöorganisationer.

PSST! Du vet väl att du kan följa Pukka på sociala medier - för inspiration, nyheter och uppdateringar.                                                      
Instagram: @pukkasverige Facebook: ”pukkasverige” Hemsida: pukkaherbs.se

PUKKA TULSI CLARITY- NYHET!

Ett ekologiskt och upplyftande koffeinfritt te med tre olika sorter av tulsi – grön, lila och 
citron. Tulsi har använts inom den indiska läkekonsten ayurvedan i tusentals år för att 
öka fokus, stärka sinnet och ge mental energi.

Rekommenderat pris är 45 kr, tillgänglig i hälso- och dagligvaruhandeln. 


