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Black Coffee for Him – Cafea terapeutică (120 g)  

  

  
Cafeaua terapeutică Freeways s-a născut din 
preocuparea și dorința noastră de a facilita 
administrarea constantă a suplimentelor naturale 
100%, atât de necesare pentru buna funcționare a 
organismului, prin integrarea lor într-o rutină 
zilnică deja existentă și care este, chiar mai mult, 
îndrăgită de cei mai mulți dintre noi. 
Cum calitățile terapeutice îi sunt date 
de principiile active din ingredientele ce 
completează cafeaua, păstrarea acestora este 
posibilă doar prin prepararea la o temperatură 
medie de 40, maxim 60 grade Celsius. Această 

condiție necesară a impus optarea pentru forma solubilă (instant) a cafelei, 
care permite prepararea chiar ș i cu apă/lapte rece. Cafeaua solubilă are 
aceleași proprietăți cu cea măcinată din boabe de cafea, fiind doar o cafea 
fără zaț, mărunțită și deshidratată - un proces ce nu presupune o prelucrare 
excesivă ș i nici nu include chimicale.  

   

Toate sortimentele de cafea terapeutică din gama Freeways Black Coffee au 
la baza formulei 100% cafea Arabica, preferată de majoritatea iubitorilor de 
cafea.  

  

Descriere: Black Coffee For Him este sortimentul adresat bărbaților 
consumatori de cafea. Ingredientul principal ce completează cafeaua 
este Tribulus Terrestris („Colț ii babei” in Romania, „Gokharu” și „Goshurah” 
în India, „Bai Ji Li” în China) cu acț iune directă asupra testosteronului, 
principalul hormon masculin. La nivel fizic, crește masa musculară, 
accelerează recuperarea după eforturi fizice intense ș i îmbunătățește dinamica 
sexuală. D-riboza îș i aduce propria contribuție la creșterea rezistenței la efort 
fizic, reducerea oboselii, a rigidități i și tensiunilor musculare, în timp ce Zincul 
din drojdia de bere contribuie direct la creșterea potenței, previne 
andropauza prematură, susține sănătatea prostatei și are totodată un eficient 
imunostimulator.  
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Prezentare: flacon 120 g  

  

Ingrediente:  

1. Cafea 100% Arabica - 93,75%  

2. Tribulus Terrestris (extract 60% saponine) - 2,5%  

3. D-Riboza - 2,5%  

4. Drojdie de bere (Saccharomyces cerevisiae) (extract min. 100.000 ppm 
Zn) - 1,25%  

   

Proprietăți terapeutice:   

• reglator hormonal;  

• crește nivelul de energie și rezistența la efort fizic, inclusiv la efort intens 
și susținut (ex. sport);  

• acționează benefic asupra funcțiilor cognitive, îmbunătățind, cel puțin 
pe moment, capacitatea de atenție, concentrare ș i memorare;  

• facilitează digestia, susținând buna funcționare a tractului digestiv ș i a 
întregului metabolism;  

• elimină slăbiciunea și oboseala;  

   

Mod de administrare: adaugă  2 - 4 g (1 - 2 lingurițe) de cafea, în funcție de 
preferințe, la o ceașcă de apă/lapte cald (40 – 60 grade Celsius) ș i amestecă 
bine până se dizolvă toată pulberea.  

  

Niciun sortiment de cafea Freeways NU conține ingrediente nocive pentru 
organism, cum ar fi: caramel, îndulcitori artificiali, coloranți, aditivi 
alimentari, anti-aglomeranți, conservanți, arome artificiale, etc.  

  

IMPORTANT:  

Cafeaua solubilă este obținută din cafea boabe, cafea reală. Cafeaua 
boabe se prăjește, se macină și este infuzată înainte de a-și începe călătoria 
spre cafeaua solubilă. Ceea ce transformă cafeaua în cafea solubilă este 
momentul în care apa este eliminată din produsul infuzat dând naștere 
cristalelor de cafea deshidratată. Pentru a le readuce la condiția de cafea, este 
suficient să adaugi apă acestor cristale.  

Există două metode de a obține cafea solubilă din boabe de 
cafea: deshidratare prin aspersiune (metodă prin care este obținută și 
cafeaua ce stă la baza sortimentelor de cafea terapeutică 
Freeways), respectiv deshidratare prin congelare.  
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Prima metodă (deshidratarea prin aspersiune) constă în pulverizarea unui 
concentrat lichid de cafea ca un spray în aerul foarte fierbinte și uscat (la o 
temperatură de 250 de grade Celsius). Când cafeaua pulverizată în aer cade 
înapoi pe o suprafață plană, apa deja s-a evaporat formând mici cristale 
rotunde de cafea solubilă.  

  

Cafeaua solubilă are aceleași proprietăți cu cea măcinată din cafea 
boabe. Diferența este că atunci când ne preparăm cafea solubilă, făcând acest 
lucru în acelaș i mod de fiecare dată (de exemplu, punând două lingurițe per 
cană), avem practic aceeași cantitate de antioxidanți. În schimb, cu cafeaua 
măcinată din cafea boabe, cantitatea de antioxidanți care se extrage depinde 
de gradul de măcinare și de felul în care preparăm cafeaua.  

  

  

Tribulus Terrestris (extract 60% saponine) este un extract vegetal din planta 
cunoscută și sub denumirea populară de “Colț ii babei” (Gokharu și Goshurah 
în India, Bai Ji Li în China). Fiind un puternic energizant, este un sprijin ideal 
pentru un stil de viață activ. Acțiunea directă asupra testosteronului îl 
recomandă persoanelor care doresc să își crească masa musculară. În acelaș i 
timp, prin efectele sale anti- inflamatorii, accelerează refacerea după un efort 
fizic intens, fiind un supliment ideal pentru sportivi întrucât scade durata 
recuperării fizice după antrenamente. Un alt efect al consumului de Tribulus, 
confirmat prin studii, este creșterea libidoului, îmbunătățind astfel dinamica 
sexuală.  

   

D-Riboza este folosită de toate celulele organismului pentru producerea 
energiei celulare (ATP), pentru metabolizarea acizilor nucleici (ADN si ARN) ș i 
a glicogenului. Contribuie la creșterea rezistenței la efort fizic, la reducerea 
oboselii, a rigidități i și a durerilor musculare menținând nivelul optim de ATP 
prin reducerea formării acidului lactic. Susține activitatea musculaturii 
cardiace și scheletice. Îmbunătățește fluxul sangvin cardiac și circulația 
arterială periferică. Reduce procesele de îmbătrânire.  

   

Zinc extras din drojdia de bere (Saccharomices cerevisiae)  

Zincul extras din drojdia de bere este, în momentul de față, cea mai activă ș i 
cea mai bine tolerată formă de zinc. Mai multe studii medicale dedicate au 
confirmat efectele terapeutice multiple ale acestui oligoelement natural. Fiind 
un eficient stimulent imunitar, crește eficiența tratamentelor antivirale 
reducând perioada de vindecare. Acționează ca un reglator hormonal 
susținând funcționarea normală a glandei tiroide și stimulând puternic secreția 
de dopamină - neurotransmițătorul responsabil pentru stările de tonus psihic, 
optimism, relaxare. Dintre beneficiile administrării în cazul bărbaților, 
menționăm îmbunătățirea potenței, prevenirea andropauzei premature, 
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normalizarea apetitului sexual, creșterea concentrației de spermatozoizi 
ajutând la dezvoltarea lor normală și la creșterea motilității lor, precum ș i 
eficiența în prevenirea și tratarea adenomului, dar ș i a cancerului de prostată. 
Contribuie la menținerea concentrației optime de testosteron în sânge, la 
sinteza normală a AND-ului și la procesul de diviziune celulară. Ajută la 
amplificarea atenției, a memoriei ș i a eforturilor intelectuale de lungă durată. 
Studiile făcute de dermatologi arată că administrarea acestui oligoelement 
contribuie la normalizarea proceselor trofice la nivelul pielii, la vindecarea 
infecții lor ș i la reglarea reacți ilor imunitare.  

 


