
ROOIBOS – NATURALNY NEKTAR
Roślina Rooibos (Aspalathus linearisis) stanowi część 
Przylądkowego Królestwa Florystycznego, powszechnie 
znanego jako „fynbos”. Ten strączkowy krzew należy do 
rodziny Fabaceae, która obejmuje ponad 200 gatunków  
i rośnie tylko w górach Cederberg, otaczających miasteczko 
Clanwilliam.

Strome zbocza pokryte dziko rosnącą roślinnością, czyste 
powietrze i górskie strumyki zapewniają idealne środowi- 
sko dla tej unikatowej rośliny o właściwościach lecz-
niczych. Roślina Rooibos jest tak samo wyjątkowa, jak 
jej górskie otoczenie, gdzie niegdyś rozchodziło się echo 
głosów tubylców z plemienia San, którzy 6000 lat temu na 
ścianach jaskiń wykonali swoje malowidła skalne.

Rooibos to znacznie więcej niż herbata, a nauki me-
dyczne dopiero zaczęły dostrzegać jego liczne 
zalety. Do tej pory ujawniono, że Rooibos jest 
antidotum na codzienny stres. Ten naturalny, bogaty w prze- 
ciwutleniacze produkt nie tylko nie zawiera kofeiny,  
dodatków, konserwantów ani barwników, ale również 
zapewnia wiele dodatkowych korzyści łącznie  
z właściwościami rozkurczowymi, 
antykancerogennymi  
i antyalergicznymi.

Na przełomie XIX wieku na porządku dziennym było zbie- 
ranie przez mieszkańców regionu Cederberg dziko rosną-
cych roślin Rooibos. Ich listki i cienkie łodygi były odcinane 
siekierą i zgniatane młotkiem, po czym były umieszczane  
w stosach, gdzie przechodziły fermentację. Po jej zakończe-
niu listki  i cienkie łodygi były rozkładane, co umożliwiało 
ich wyschnięcie w palącym słońcu Afryki, po czym były 
już gotowe do sporządzenia napoju gaszącego pragnienie. 
Obecnie Rooibos jest nadal przetwarzany w podobny sposób, 
ale oczywiście współczesne metody są zmechanizowane  
i znacznie bardziej udoskonalone.

W 1904 r. rosyjski imigrant Benjamin Ginsberg dostrze-
gł potencjał rynkowy rośliny Rooibos. Jako że pochodził  
z rodziny, która od pokoleń zajmowała się sprzedażą herbaty, 
dysponował wiedzą i doświadczeniem, które pozwoliły mu 
ujawnić światu „sekret gór Cederberg” znacznie wykraczają-
cy poza królestwo florystyczne i majestatyczne szczyty tego 
regionu.
Do 1930 r. Dr P. le Fras Nortier, miejscowy lekarz i miłośnik 
botaniki, odkrył sekret kiełkowania ziaren rośliny Rooibos. 
Dr Nortier i hodowca komercyjny Olof Bergh opracowali 
wspólnie nowe metody uprawy, a wkrótce potem rozpoczęła 
się produkcja herbaty Rooibos na znacznie większą skalę, na 
zboczach gór Cederberg. Jest to nadal jedyne miejsce na świe-
cie, które porasta Rooibos. 

W 1954 r. utworzona została rada Rooibos Tea Control Board, 
która regulowała handel i dbała o poprawę kontroli jakości.  
W 1993 r. została przeprowadzona jej prywatyzacja i założono 
firmę Rooibos Limited.

Światowa sieć dystrybucji, utworzona przez firmę Rooibos 
Limited, jest odpowiedzią na nieustannie rosnący popyt na ten 
szczególny produkt, który dotarł już do bardzo różnorodnych 
zakątków świata, takich jak Japonia, Chiny, Europa Zachod-
nia i Wschodnia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, państ-
wa basenu Oceanu Spokojnego i Afryka.
Wzajemne oddziaływanie z rynkiem światowym umożliwiło 
firmie Rooibos Limited rozpoznanie możliwości, jakie nie-
sie ze sobą dostarczanie szerszej gamy unikatowych dla tej 
części Afryki produktów, dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb klientów – od wyboru mieszanki surowców i eks- 
traktów do mieszania aż po zapakowane produkty końcowe, 
łącznie  z Rooibos z dodatkiem środków aromatyzują-
cych, Honeybush, niefermentowanym (zielonym) Rooibos  
i mieszankami ziół.
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WŁAŚCIWOŚCI ROOIBOS
•  Rooibos jest całkowicie czystym i naturalnym produktem, bez 

żadnych dodatków, konserwantów ani barwników.
•  Rooibos naturalnie nie zawiera kofeiny i działa uspokajająco na 

centralny układ nerwowy. Jest szczególnie zalecany dla osób cier-
piących na rozdrażnienie, bóle głowy, zaburzenia snu, bezsenność, 
napięcie nerwowe, łagodną depresję lub nadciśnienie.

•  Picie bezkofeinowej herbaty Rooibos łagodzi dolegliwości żołą- 
dkowe i trawienne, takie jak nudności, wymioty, zgaga, wrzody  
i zaparcia.

•  Rooibos działa rozkurczowo, łagodząc dolegliwości występujące 
wśród dorosłych i niemowląt, takie jak skurcze żołądka, kolki  
i dyskomfort trawienny.

•  Antyalergiczne właściwości Rooibos łagodzą skutki alergii, takie 
jak katar sienny i astma.

•   Rooibos zawiera skuteczne przeciwutleniacze, które zwalcza-
ją wolne rodniki (produkt uboczny normalnego funkcjonowania 
każdej komórki), osłabiające naturalny system obronny organi- 
zmu i prowadzące do przedwczesnego starzenia i osłabienia układu 
odpornościowego oraz dają początek wielu różnym chorobom.

•   Rooibos wykazuje właściwości antykancerogenne.
•  Rooibos działa kojąco na skórę. Bezpośrednie okłady działają lecz-

niczo na świąd i pewne podrażnienia skóry, takie jak wypryski, 
odparzenia po noszeniu pieluszki i trądzik.

•  Rooibos zawiera naturalne, nieodżywcze substancje słodzące, 
dzięki którym jest idealnym rozwiązaniem dla osób stosujących 
dietę wyszczuplającą.

•   Ze względu na niską zawartość taniny Rooibos nie hamuje wchła-
niania żelaza.

•   Rooibos uzupełnia codzienne zapotrzebowanie na wiele minera- 
łów (np. magnez, potas, miedź, mangan i fluorki), które są nie-
zbędne dla zapewnienia prawidłowej przemiany materii oraz ro-
zwoju mocnych zębów i kości.

•  Rooibos zawiera cynk i kwasy owocowe, które zapewniają zdrowy 
wygląd skóry.

•  Bardzo mała zawartość kwasu szczawiowego w napoju Rooibos 
umożliwia jego swobodne picie przez osoby cierpiące na kamicę 
nerkową.

•  �Najnowsze informacje o produktach, wyniki badań naukowych, 
przepisy wykorzystujące napój Rooibos oraz inne informacje moż-
na uzyskać odwiedzając naszą stronę www.rooibosltd.co.za
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•  Rooibos zawiera cynk i kwasy owocowe, które zapewniają zdrowy 
wygląd skóry.

•  Bardzo mała zawartość kwasu szczawiowego w napoju Rooibos 
umożliwia jego swobodne picie przez osoby cierpiące na kamicę 
nerkową.

•  �Najnowsze informacje o produktach, wyniki badań naukowych, 
przepisy wykorzystujące napój Rooibos oraz inne informacje moż-
na uzyskać odwiedzając naszą stronę www.rooibosltd.co.za

HISTORIA ROOIBOS

WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE

Korzyści zdrowotne płynące  
z Rooibos. Ten naturalny produkt nie tyl-
ko nie zawiera kofeiny, dodatków, kon-
serwantów ani barwników, ale również 
zapewnia wiele dodatkowych korzyści 
poprawiających jakość naszego życia.

STRES, STANY LĘKOWE  
I ZWIĄZANE Z NIMI CHOROBY

W wyniku stresu i lęków wiele dolegli- 
wości fizycznych ulega wyraźnemu pogłę-
bieniu, nawet jeśli bezpośrednio nie wyni-
kają z tych stanów napięcia nerwowego.

•  Ponieważ Rooibos naturalnie nie 
zawiera kofeiny, działa uspokajają-
co na centralny układ nerwowy. Jest 
szczególnie zalecany dla osób cierpią-
cych na napięcie nerwowe, łagodną 
depresję, nadciśnienie, bóle głowy  
i zaburzenia snu.

•  Ze względu na brak kofeiny Rooibos 
idealnie nadaje się do picia przed 
snem.

•  Bardzo mała zawartość kwasu 
szczawiowego w Rooibos umożliwia 
jego swobodne picie przez osoby cier-
piące na kamicę nerkową.

•  Bezpośrednie okłady z Rooibos 
znacznie łagodzą podrażnienia skóry, 
takie jak wypryski i trądzik. Przemysł 
kosmetyczny coraz częściej stosuje 
Rooibos jako naturalny dodatek do 
preparatów do skóry, poprawiający 
wygląd cery.

•  Zauważono, że Rooibos ma bardzo 
dobroczynny wpływ na bezsenność, 
skurcze, zaparcia i symptomy alergii, 
takie jak katar sienny i astma. Dzięki 
tym właściwościom Rooibos ideal-
nie zastępuje herbatę i kawę, szcze-
gólnie w środowisku biurowym, 
w którym podrażnienia fizyczne mogą  
w znacznym stopniu obniżać  
wydajność pracy i koncentrację.

bez cukru i miodu, dzięki czemu jest ide-
alnym napojem dla osób stosujących dietę 
niskokaloryczną.

UNIWERSALNE ZASTOSO-
WANIE NAPOJU ROOIBOS

Prosty w przygotowaniu Rooibos można 
pić na gorąco lub na zimno. Ze względu na 
niską zawartość taniny jest mniej gorzki  
i dobrze smakuje z cukrem lub miodem, 
ale również bez żadnych dodatków. Na 
gorąco Rooibos można pić sam albo  
z mlekiem lub cytryną. 

Smakuje znakomicie również jako napój 
mrożony - posłodzony lub z dodatkiem 
soku owocowego. Mieszając Rooibos  
z szampanem lub czerwonym winem moż-
na uzyskać wyjątkowy koktajl lub poncz.

ROOIBOS W MENU

Z reguły płynną część dania można 
zastąpić wcześniej przygotowanym napo-
jem Rooibos, który nada mu kolor i smak. 
Jako naturalny środek zmiękczający do 
mięs, idealnie nadaje się do sporządzania 
marynat lub jako baza do zup i duszonych 
potraw. Różne przepisy wykorzystujące 
napój Rooibos zostały podane na naszej 
stronie internetowej www.rooibosltd.
co.za, do odwiedzenia której serdecznie 
Państwa zapraszamy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE 
ŻYWIENIA

Dietetycy zalecają, aby dzienny posiłek 
zawierał trzy grupy składników pokar-
mowych: białka, węglowodany i tłuszcze. 
Stanowią one podstawę zrównoważonej 
diety, którą należy uzupełnić o odpowied-
nią ilość płynów – od co najmniej sześciu 
do ośmiu szklanek na dzień.

Ponieważ Rooibos nie zawiera żadnych 
szkodliwych dodatków, może pokry-
wać całość lub część dziennego zapo-
trzebowania na płyny. Ponadto zawarte  
w nim minerały, polifenole i przeciwutle-
niacze wpływają korzystnie na stan skóry, 
zębów i kości oraz wspomagają procesy 
przemiany materii.

•  Rooibos Limited jest UZNANĄ FIRMĄ, która cieszy 
się poważaniem od 1954 r.

•  Firma jest LIDEREM RYNKU, z 60% udziałów  
w rynku międzynarodowym.

•  Posiada bazę KONTRAKTOWYCH 
PLANTATORÓW obejmującą ponad 140 plantacji.

•  DUŻA BAZA firmy i unikatowy system mieszania 
składników gwarantują zawsze produkty o wysokiej 
jakości.

•   ZAGWARANTOWANA CIĄGŁOŚĆ DOSTAWY 
jest oparta na polityce zapasów.

•  KRÓTKIE CZASY REALIZACJI ZLECENIA 
PRODUKCYJNEGO, jak również obiekty 
magazynowe rozmieszczone w strategicznych 
punktach na całym świecie, zapewniają dostawy na 
czas.

•  SZEROKA GAMA PRODUKTÓW jest 
dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów.

•   Firma Rooibos Limited prowadzi CIĄGŁE 
PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE NAD 
PRODUKTEM i wykazuje innowacyjne podejście do 
możliwości, jakie niosą ze sobą nowe produkty.

•  Nasza WSZECHSTRONNA OFERTA zapewnia 
szeroką gamę produktów dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb klientów. Produkty obejmują 
rośliny Rooibos, Honeybush oraz inne rośliny 
afrykańskie luzem, w torebkach i woreczkach na 
herbatę, w formie rozpuszczalnej lub jako płynny 
ekstrakt. Większość produktów dostępna jest w formie 
typowej i organicznej.

•  FABRYKA Rooibos Limited ma certyfikat FSSC 22000. 

•  ŚWIADECTWA: Organic (EU, NOP i JAS), Kosher, 
Halaal, Fairtrade, Rainforest, UTZ i Heart Mark.

•   ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG OBEJMUJE 
mieszanie, dodawanie środków aromatyzujących, 
pakowanie kontraktowe, sporządzanie ekstraktów  
i pakowanie zbiorcze.

Chociaż firma Rooibos Limited oferuje szeroką gamę 
standardowych produktów, nadal jest zaangażowana 
w spełnianie nieustannie zmieniających się potrzeb 
różnych rynków konsumenckich na całym świecie, 
poprzez nieustanny rozwój nowych produktów we 

współpracy ze swoimi klientami.

KOBIETY W CIĄŻY 
I DZIECI

•  Rooibos bardzo skutecznie zapobie- 
ga niedoborom żelaza w okresie ciąży 
i karmienia piersią. Taniny, które 
występują w typowej herbacie, ha-
mują wchłanianie żelaza, natomiast 
napoje zawierające kofeinę prowadzą 
do pogłębienia dwóch z najbardziej 
powszechnych dolegliwości występu-
jących w okresie ciąży — nudności  
i zgagi. Rooibos można pić przez cały 
dzień i nie doświadczać tych niedo-
godności.

•  Rooibos działa rozkurczowo, ła-
godząc dolegliwości powszechnie 
występujące wśród niemowląt, ta-
kie jak kolki i skurcze żołądka. Jako 
uzupełnienie normalnego pokarmu 
podawanego dzieciom zwiększa  
dzienne przyswajanie minerałów, ta-
kich jak wapń, mangan i fluorki, które 
są niezbędne dla rozwoju mocnych 
zębów i kości. Bezpośredni okład  
w trakcie zmiany pieluszki łagodzi 
odparzenia.

ZDROWE STARZENIE SIĘ

•  Według badań naukowych przyczyną 
procesu starzenia jest zwiększona  
ilość wolnych rodników — związków 
wytwarzanych przez nasze ciała jako 
produkt uboczny normalnego funk-
cjonowania każdej komórki, które 
prowadzą do przedwczesnego starze-
nia. Wolne rodniki atakują zdrowe 
komórki, a postępujące uszkodzenia 
przyczyniają się do starzenia i osła- 
bienia układu odpornościowego.

•  Rooibos zawiera przeciwulteniacze, 
które usuwają wolne rodniki, ograni- 
czając stopień uszkodzenia.

DIETA NISKOKALORYCZNA

Ponieważ Rooibos zawiera naturalne, nie-
odżywcze substancje słodzące, można go 
spożywać przez cały czas, bez martwienia 
się o kilodżule (kalorie). Ze względu na 
niską zawartość taniny Rooibos można pić 
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mowych: białka, węglowodany i tłuszcze. 
Stanowią one podstawę zrównoważonej 
diety, którą należy uzupełnić o odpowied-
nią ilość płynów – od co najmniej sześciu 
do ośmiu szklanek na dzień.

Ponieważ Rooibos nie zawiera żadnych 
szkodliwych dodatków, może pokry-
wać całość lub część dziennego zapo-
trzebowania na płyny. Ponadto zawarte  
w nim minerały, polifenole i przeciwutle-
niacze wpływają korzystnie na stan skóry, 
zębów i kości oraz wspomagają procesy 
przemiany materii.

•  Rooibos Limited jest UZNANĄ FIRMĄ, która cieszy 
się poważaniem od 1954 r.

•  Firma jest LIDEREM RYNKU, z 60% udziałów  
w rynku międzynarodowym.

•  Posiada bazę KONTRAKTOWYCH 
PLANTATORÓW obejmującą ponad 140 plantacji.

•  DUŻA BAZA firmy i unikatowy system mieszania 
składników gwarantują zawsze produkty o wysokiej 
jakości.

•   ZAGWARANTOWANA CIĄGŁOŚĆ DOSTAWY 
jest oparta na polityce zapasów.

•  KRÓTKIE CZASY REALIZACJI ZLECENIA 
PRODUKCYJNEGO, jak również obiekty 
magazynowe rozmieszczone w strategicznych 
punktach na całym świecie, zapewniają dostawy na 
czas.

•  SZEROKA GAMA PRODUKTÓW jest 
dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów.

•   Firma Rooibos Limited prowadzi CIĄGŁE 
PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE NAD 
PRODUKTEM i wykazuje innowacyjne podejście do 
możliwości, jakie niosą ze sobą nowe produkty.

•  Nasza WSZECHSTRONNA OFERTA zapewnia 
szeroką gamę produktów dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb klientów. Produkty obejmują 
rośliny Rooibos, Honeybush oraz inne rośliny 
afrykańskie luzem, w torebkach i woreczkach na 
herbatę, w formie rozpuszczalnej lub jako płynny 
ekstrakt. Większość produktów dostępna jest w formie 
typowej i organicznej.

•  FABRYKA Rooibos Limited ma certyfikat FSSC 22000. 

•  ŚWIADECTWA: Organic (EU, NOP i JAS), Kosher, 
Halaal, Fairtrade, Rainforest, UTZ i Heart Mark.

•   ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG OBEJMUJE 
mieszanie, dodawanie środków aromatyzujących, 
pakowanie kontraktowe, sporządzanie ekstraktów  
i pakowanie zbiorcze.

Chociaż firma Rooibos Limited oferuje szeroką gamę 
standardowych produktów, nadal jest zaangażowana 
w spełnianie nieustannie zmieniających się potrzeb 
różnych rynków konsumenckich na całym świecie, 
poprzez nieustanny rozwój nowych produktów we 

współpracy ze swoimi klientami.

KOBIETY W CIĄŻY 
I DZIECI

•  Rooibos bardzo skutecznie zapobie- 
ga niedoborom żelaza w okresie ciąży 
i karmienia piersią. Taniny, które 
występują w typowej herbacie, ha-
mują wchłanianie żelaza, natomiast 
napoje zawierające kofeinę prowadzą 
do pogłębienia dwóch z najbardziej 
powszechnych dolegliwości występu-
jących w okresie ciąży — nudności  
i zgagi. Rooibos można pić przez cały 
dzień i nie doświadczać tych niedo-
godności.

•  Rooibos działa rozkurczowo, ła-
godząc dolegliwości powszechnie 
występujące wśród niemowląt, ta-
kie jak kolki i skurcze żołądka. Jako 
uzupełnienie normalnego pokarmu 
podawanego dzieciom zwiększa  
dzienne przyswajanie minerałów, ta-
kich jak wapń, mangan i fluorki, które 
są niezbędne dla rozwoju mocnych 
zębów i kości. Bezpośredni okład  
w trakcie zmiany pieluszki łagodzi 
odparzenia.

ZDROWE STARZENIE SIĘ

•  Według badań naukowych przyczyną 
procesu starzenia jest zwiększona  
ilość wolnych rodników — związków 
wytwarzanych przez nasze ciała jako 
produkt uboczny normalnego funk-
cjonowania każdej komórki, które 
prowadzą do przedwczesnego starze-
nia. Wolne rodniki atakują zdrowe 
komórki, a postępujące uszkodzenia 
przyczyniają się do starzenia i osła- 
bienia układu odpornościowego.

•  Rooibos zawiera przeciwulteniacze, 
które usuwają wolne rodniki, ograni- 
czając stopień uszkodzenia.

DIETA NISKOKALORYCZNA

Ponieważ Rooibos zawiera naturalne, nie-
odżywcze substancje słodzące, można go 
spożywać przez cały czas, bez martwienia 
się o kilodżule (kalorie). Ze względu na 
niską zawartość taniny Rooibos można pić 

POWODY, DLA KTÓRYCH ROOIBOS 
LIMITED JEST PREFEROWANYM 
DOSTAWCĄ NA CAŁYM ŚWIECIE

WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE
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ROOIBOS - NATURE’S NECTAR
The Rooibos plant Aspalathus linearis is part of the 
Cape Floral Kingdom, commonly known as ‘fynbos’. 
This leguminous shrub is a member of the Fabaceae 
family, which has more than 200 species, and it is 
indigenous to the Cederberg mountains around 
Clanwilliam. 

Here, the wilderness of craggy peaks, clean air 
and pure mountain streams provides the perfect 
environment for this unique health-promoting 
plant. Rooibos is as special as its mountainous 
home, which once echoed with the voices 
of the indigenous San people, who left their 
rock paintings on the cave walls as far back as  
6 000 years ago.

Rooibos is far more than just a tea, and medical 
science has only begun to realise its many benefits. 
So far, the discoveries indicate that it is an antidote 
to the stress of our daily lives. Not only is it a natural 
product, rich in antioxidants, and free of caffeine, 
additives, preservatives and colourants, but Rooibos 
also provides a wealth of added 
benefits, including 
anti-spasmodic, anti-carcinogenic 
and anti-allergenic properties.

At the turn of the 19th century, it was common 
practice for the inhabitants of the Cederberg region 
to harvest the wild-growing Rooibos plants. The 
leaves and fine stems were chopped with axes and 
bruised with hammers before being left in heaps to 
ferment. Once fermented, the leaves and thin stems 
were spread out to dry in the hot African sun, ready 
for use in a thirst-quenching drink. Today, Rooibos is 
still processed in much the same way, but, of course, 
the methods are now mechanised and far more 
refined.

It was not until 1904 that a Russian immigrant, Benjamin 
Ginsberg, realised the marketing potential of 
Rooibos. Descended from generations of tea traders, 
Ginsberg had the background and experience to 
introduce the ‘secret of the Cederberg’ to a world 
far beyond the floral kingdom and majestic peaks of 
this region.

By 1930, Dr P le Fras Nortier, the local medical doctor 
and keen  botanist, had discovered the secret of 
germinating Rooibos seeds. Together with Olof Bergh, 
a commercial farmer, he developed new cultivation 
methods and soon the production of Rooibos began 
on a much larger scale along the slopes of the 
Cederberg mountains. It is still the only place in the 
world where Rooibos grows.

In 1954, the Rooibos Tea Control Board was 
established to regulate marketing and improve 
quality control. The Board was privatised in 1993 and 
Rooibos Limited was established. 

Rooibos Limited has established a worldwide 
distribution network to meet the ever-increasing 
demand for this popular product, and it can now 
be found in societies as diverse as Japan, China, 
Western and Eastern Europe, the UK, the USA, the 
Pacific Rim and Africa.

Through interaction with the global market, Rooibos 
Limited has identified opportunities to supply a wider 
range of products, unique to this part of Africa, to 
meet specific customer needs – from a selection 
of raw materials and extracts for blending, to final 
packaged products, including flavoured Rooibos, 
Honeybush, unfermented (‘green’) Rooibos and 
herbal blends.

PO Box 64, Clanwilliam, 8135, Western Cape, South Africa
Tel: +27 27 482 2155  •  Fax: +27 27 482 1844
Email: info@rooibosltd.co.za

www.rooibosltd.co.za
www.shoprooibos.com

WHAT ROOIBOS CAN DO FOR YOU
 •  Rooibos is completely pure and natural as it contains no 

additives, preservatives or colourants.

•  Rooibos is naturally caffeine free and has a soothing effect on 
the central nervous system. It is therefore highly recommended 
for people suffering from irritability, headaches, disturbed 
sleeping patterns, insomnia, nervous tension, mild depression 
or hypertension.

 •  Stomach and indigestive problems such as nausea, vomiting, 
heartburn, ulcers and constipation can also be relieved by 
drinking caffeine free Rooibos.

 •  Rooibos has anti-spasmodic properties, and can be used to 
relieve stomach cramps, colic and digestive discomfort in 
adults and infants.

 •  Rooibos has anti-allergenic properties that reduce the effects 
of allergies such as hay fever and asthma.

 •  Rooibos contains powerful antioxidants that fight free radicals 
(a by-product of normal cell function), which weaken the 
body’s natural defences and lead to premature ageing, the 
decline of the immune system and the onset of a wide variety 
of diseases.

 •  Rooibos has anti-carcinogenic properties.

 •  Rooibos has a soothing effect on the skin, relieving itching and 
certain skin irritations such as eczema, nappy rash and acne 
when applied directly to the affected area. 

 •  Rooibos contains natural non-nutritive sweeteners, which 
makes it ideal for people on a slimming diet.

 •  Rooibos contains little tannin and therefore does not inhibit 
the absorption of iron in the body. 

 •  Rooibos supplements the daily requirements of several 
minerals (e.g. magnesium, potassium, copper, manganese 
and fluoride), which are essential for metabolic function and 
the development of strong teeth and bones.

 •  Rooibos contains zinc and alpha hydroxy acid, which promote 
a healthy skin.

 •  Since Rooibos contains a very small amount of oxalic acid, it 
can be drunk freely by people suffering from kidney stones.

  For the latest product information, scientific research 
findings, Rooibos recipes and more, visit our website   
www.rooibosltd.co.za

THE HISTORY OF ROOIBOS


