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INDEX PRODUKT SZCZEGÓŁY SKŁAD 

251 

 

Mieszanka owocowa 
śliwkowo-dyniowa, 

Autmn Whispers 
Plum / Pumpkin, 

100g/1000g 

czarna herbata (55%), kawałki dyni, 
śliwkowe ćwiartki, aromat, kwiaty malwy. 

234 

 

Mieszanka owocowa 
z rabarbarem,  
100g/1000g 

kawałki jabłek, kostki jabłek, kwiaty hibiskusa, 
jagody bzu czarnego, aromat, skórka z owoców 
róży, liofilizowane kawałki rabarbaru, różowe 

kwiaty chabru. 

238 

 

Mieszanka owocowa 
wiśnia z granatem 

100g/1000g 

kawałki jabłek, kwiaty hibiskusa, migdały w 
plasterkach, aromaty, nasiona kardamonu, 

buraki, płatki róży, liofilizowane kawałki wiśni, 
granat. 

246 

 

Angel’s Kiss 
Passionfruit, 
100g/1000g 

zielona herbata (76%) Sencha, Lung Ching, biała 
herbata (10%) Pai Mu Tan, kostki papai (papaja, 
cukier), kostki ananasa (ananas, cukier), aromat, 

płatki róż, liofilizowane kawałki truskawki 

244 

 

Sencha truskawkowa 
z liczi, 

Sencha&Strawberry, 
100g/1000g 

zielona herbata (94%), aromatyzacja, 
liofilizowane kawałki truskawki, liofilizowane 

kawałki liczi, rumianek rzymski, płatki róży 



248 

 

Czarna herbata 
czekoladowo-
śmietankowo-

truflowa,  
100g/1000g 

Czarna herbata (91%), płatki kokosowe, kawałki 
czekolady (cukier, mielone ziarna kakaowe z masłem 
kakaowym, sproszkowane kakao, środek emulgujący: 

lecytyna sojowa), aromat 

237 

 

Mieszanka Owocowa 
Melon, Sun Fruits 

Melon,  
100g/1000g 

kwiaty hibiskusa, kostki melonowe spadzi (melon 
spadziowy, cukier), winogrona, płatki ananasa, płatki 

papai, płatki mango, aromat 

250 

 

Czarna herbata o 
smaku malinowo-

muffinowym,  
100g/1000g 

Czarna herbata (65%), kawałki jabłek, naturalne 
aromaty, liofilizowane kawałki malin, 

liofilizowane całe maliny, różowe kwiaty chabru 

242 

 

Zielona herbata z 
dynią, pomarańczą i 

grejpfrutem,  
100g/1000g 

zielona herbata (60%), kostki dyni, skórka 
pomarańczowa, płatki marchewki, naturalne 

aromaty 

274 

 

Premium Ginseng 
Oolong, Herbata 

Oolong, 
 100g/1000g 

zielona herbata, sproszkowany żeń-szeń, 
lukrecja 

239 

 

Bora Bora truskawka-
mango, 

100g/1000g 

kwiaty hibiskusa, kawałki jabłek, kostki papai (papaja, 
cukier), porzeczki, jagody czarnego bzu, czarne 
porzeczki, aromat, liofilizowane kawałki malin, 

liofilizowane kawałki truskawek, kwiaty słonecznika, 
niebieskie kwiaty bławatka 



274 

 

Tung Ting Oolong 
Vietnam, herbata 

oolong,  
100g/1000g 

100%  HERBATA OOLONG 

276 

 

Mleczny Oolong, 
Milky Oolong,  
100g/1000g 

częściowo sfermentowana herbata, aromat 
(laktoza) 

235 

 

Mieszanka owocowa 
Sweet Mango,  

100g/1000g 

kostki ananasa (ananas, cukier), kostki mango 
(mango, cukier), płatki ananasa i mango, plasterki 

pomarańczy, aromat, liofilizowane kawałki 
mandarynki, krokosz, kwiaty nagietka, liofilizowane 

plasterki truskawek 

236 

 

Pomarańczowa 
mieszanka owocowa, 

100g/1000g 

kawałki jabłek, plastry pomarańczy, naturalne 
aromaty, liofilizowane kawałki mandarynki, 

kwiaty nagietka, liście dzikiej truskawki 

240 

 

Zielona herbata 
sencha z bergamotką, 

100g/1000g 

Zielona herbata (93%), skórka cytryny, kwiaty 
pomarańczy, naturalny aromat bergamotki, inne 

naturalne aromaty 

248 

 

Czarna herbata 
czekoladowo-

truflowa, 
100g/1000g 

czarna herbata (91%), pokruszone ziarna kakaowca, wiórki 
kokosowe, kawałki czekolady (cukier, mielone ziarna 

kakaowe z masłem kakaowym, sproszkowane kakao, środek 
emulgujący: lecytyna sojowa), aromat 



245 

 

Mieszanka białej i 
zielonej herbaty o 
smaku waniliowo-

jaśminowym,  
80g/1000g 

zielona herbata (89%), aromat, rumianek rzymski, 
liofilizowane plasterki truskawek, biała herbata (3%) 

275 

 

Mieszanka ziołowa 
ananas-mango, Herb 

tea blend Sunny 
Herbs, 

 80g/1000g 

kostki ananasa (ananas, cukier), kostki mango 
(mango, cukier), kawałki jabłek, koperek, liście 
melisy, kwiaty srebrnej lipy, płatki róż, krokosz, 

aromat, kwiaty nagietka, kwiaty pomarańczy 

241 

 

Sencha wiśniowa, 
Green tea Sencha 
Sakura (Cherry),  

80g/1000g 

zielona herbata, aromat, płatki róż 

249 

 

Pu-Ehr pistacjowa, 
100g/1000g 

czarna herbata Pu Erh (93%), pistacje , 
aromat, płatki róż 

232 

 

Organiczny Zielony 
Rooibos, Organic 
Green Rooibos, 

 100g/1000g 

zielona herbata Rooibos * 
 

* z ekologicznej uprawy 

243 

 

Zielona herbata z 
imbirem, Sencha 

Ginger,  
100g/1000g 

Zielona herbata (90%), kawałki imbiru, czarne 
ziarna pieprzu, aromat 



252 

 

Czarna herbata o 
smaku grillowanego 

ananasa,  
100g/1000g 

czarna herbata (50%), kawałki jabłek, kostki ananasa 
(ananas, cukier), płatki ananasa, naturalne aromaty, 

czarny pieprz, kawałki wanilii, różowy pieprz 

359 

 

Mieszanka owocowa 
Wiśnia, Kiwi, Kokos, 

100g/1000g 

kawałki jabłek, całe wiśnie, płatki kokosowe, 
liofilizowane kawałki kiwi, liofilizowane kawałki wiśni, 

liofilizowane plastry żurawiny, aromat 

22463 

 

Chińska zielona 
herbata  

100g/1000g 

zielona herbata, kwiaty jaśminu 

22379 

 

Organiczna zielona 
herbata China Chun 

Mee 
100g/1000g 

100 % zielona herbata * 
 

* z ekologicznej uprawy 

22608
A 

 

Green Tea China 
Special Gunpowder 
"Temple of Heaven" 

100g/1000g 

100 % zielona herbata  
 
 

22962 

 

Zielona herbata, 
chińska Sencha, 

100g/1000g 

100 % zielona herbata  
 



22408 

 

Organiczna zielona 
herbata, Rwanda 

Rukeri, 
100g/1000g 

100 % zielona herbata * 
 

* z ekologicznej uprawy 

22856 

 

Mieszanka zielonej 
herbaty Sencha Berry 

Beauty, 
100g/1000g 

zielona herbata (94%), aromaty, kwiaty malwy, płatki róż, 
liofilizowane kawałki truskawek, liofilizowane granulki 

jogurtów, liofilizowane całe jeżyny, liofilizowane całe maliny 

22503 

 

Organiczna zielona 
herbata Sencha, 

100g/1000g 

100 % zielona herbata * 
 

* z ekologicznej uprawy 
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Herbaty ekspresowe naturalne 
Premium Tea Bags 13,80 zł netto 

 
Herbaty ekspresowe naturalne Premium Tea Bags – smakowe herbaty, zapakowane w 

eleganckie kartonowe pudełeczka. Każda saszetka wypełniona herbatą jest indywidualnie 

zapakowana w foliową torebkę. Dzięki temu zachowują swoją świeżość przez długi czas. 

Każdą torebkę można łatwo zahaczyć o ucho kubka, filiżanki, czy dzbanka. 

Herbaty nie zawierają sztucznych barwników. 

Dostępne różne rodzaje: 

1. Black Tea flavoured, Orange 

Cookies                                                                                                                                                        

Skład: czarna herbata (47%), kawałki jabłek, kawałki cynamonu, skórka pomarańczy, nasiona 

kardamonu, goździki, kolendra, różowe ziarenka pieprzu 

2. Green/White Tea Blend flavoured, Angel’s Kiss Passion 

Fruit                                                                                                                                                              



Skład: zielona herbata Sencha(70%), biała herbata Pai Mu Tan(16%), kostki Papai (papaja, 

cukier), kostki ananasa (ananas, cukier), płatki róży, liofilizowane kawałki truskawki 

3. Black Tea flavoured, Earl Grey   

Bergamot                                                                                                                                                   

Skład: czarna herbata, naturalny aromat bergamotkowy 

4. Fruit tea Blend flavoured, Rhubarb 

Taste                                                                                                                                                            

Skład: kawałki jabłka, kwiaty hibiskusa, pączki róży, jagody czarnego bzu, aromat, 

liofilizowany rabarbar, ziarenka różowego pieprzu 

5. Fruit Tea Blend flavoured, Mangos n’ 

Friends                                                                                                                                                       

Skład: kostki ananasa (ananas, cukier), kostki mango (mango, cukier), skórka pomarańczy 

(6%), liofilizowane kawałki truskawki, krokosz, kwiaty nagietka 

6. Rooibos Tea Blend flavoured, Bush Fire 

Orange                                                                                                                                                       

Skład: Rooibos, krokosz, naturalny aromat pomarańczowy, inne naturalne aromaty 

7. Green Tea  China Jasmine 

Tea                                                                                                                                                              

Skład: zielona herbata, kwiaty jaśminu 

8. Black Tea Assam, 

MOKALBARI                                                                                                                                              

Skład: czarna herbata 

9. Green Tea Blend flavoured SENCHA 

LEMON                                                                                                                                                       

Skład: zielona herbata 94%, skórka cytrynowa, trawa cytrynowa, naturalny aromat cytrynowy 

i inne naturalne aromaty 

10. Green Tea Japan Sencha 

FUKUJYU                                                                                                                                                    

Skład: 100% zielona herbata 

11. Black Tea ENGLISH 

BREAKFAST                                                                                                                                               

Skład: 100% czarna herbata 

12. Fruit Tea Blend flavoured GRANDMA’S GARDEN 

STRAWBERRY                                                                                                                                           



Skład: jagody dzikiego bzu, kwiat hibiskusa, kawałki jabłka, czarne porzeczki, aromat, 

liofilizowane kawałki truskawek, liofilizowane kawałki malin, liście truskawki 

 


