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Naukowcy z Indii opracowali herbacianą
pigułkę
Czterech autorów wniosku z ośrodka badawczego Tocklai w Jorhacie, głównego instytutu
zajmującego się herbatą, jest przekonanych, że ich wynalazek zrewolucjonizuje rynek.

"Pigułka jest idealnie zdrowa, można ją żuć, umieścić pod językiem lub rozpuścić w gorącej wodzie
i otrzymać klasyczną filiżankę napoju" - powiedział agencji AFP jeden z naukowców Mridul Hazarika.
"Jesteśmy pewni, że herbata w tabletkach pozwoli na uzyskanie tych samych efektów, jakie daje
wypicie naparu" - powiedział Hazarika.
Ośrodek Tocklai w Jorhacie, założony w 1901 roku, złożył również wniosek o rejestrację patentu na
"herbato-colę" - lekko musujący napój z naturalnymi ekstraktami z herbaty o walorach leczniczych podał naukowiec.
"Będziemy rozpowszechniać je w Assamie, a potem na rynkach światowych" - powiedział Hazarika.
Dodał, że z ośrodkiem w Tocklai nawiązały już kontakty Wielka Brytania, Australia i Iran.
www.onet.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4848.html
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Jak dorastanie z psem wpływa na dziecko
Młode pokolenie odnosi niebanalne korzyści z wychowywania się w domu z psem.

15-07-2020

Co powoduje starzenie się tętnic?
Związek powstający w jelitach podczas jedzenia czerwonego mięsa uszkadza tętnice.

15-07-2020

Niedożywienie w ciężkiej przewlekłej
chorobie
Niedożywienie w razie choroby oznacza, że opieka nad pacjentem staje się jeszcze trudniejsza.

15-07-2020

„Równouprawnienie” w piciu alkoholu wśród
nastolatków?
Przez całe lata to nastoletni chłopcy pili więcej i częściej niż ich rówieśniczki.

15-07-2020

Choroby tarczycy – fakty, które warto znać
U co piątej osoby w Polsce występują zaburzenia czynności tarczycy, lecz połowa z nich o tym nie
wie.

15-07-2020

Jak utrzymać abstynencję?
Dla wielu osób leczących się z alkoholizmu w czasie pandemii trzeźwa rzeczywistość zachwiała się.

14-07-2020

W Chinach odkryto nowy wirus
Jeszcze nie zdążyliśmy uporać się z jedną pandemią, a już musimy myśleć o kolejnej.

13-07-2020

Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu
Możliwość nieinwazyjnego zdiagnozowania nowotworu, oznaczałaby olbrzymi postęp w walce z
rakiem.
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