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Co Vám přinášíme?
•
•
•
•

Čistě přírodní čaje- žádná aromata a barviva- PROSTĚ přírodní
Výborné chuti- pro všechny- od malých po velké a jakoukoli denní dobu
Samozřejmě z přidanou hodnotou bylinek
Všechny lze sladit medem nebo cukrem

Co najdete v balení?
•
•
•
•

10x nálevový velký sáček na 0,5 až 1 litr čaje z netkané textilie
Proč je tak velký?:
kvalita směsi je stejná jako v sypaném čaji (viz obrázek)
Pro lepší vylovuhovatelnost čaje, vždyť z něho udělám až litr

Jaké máme druhy?
• Šípkový- vitamínový čaj s velkým obsahem vitamínu C,
mateřídouška působí ve směsi proti kašli a ginkgo biloba
zlepšuje prokrvení mozku
• Ibiškový- ibišek dává čaji vynikající chuť, jitrocel pomáhá
proti kašli, řepík působí přírodním antibiotikem, na lepší
paměť působí ginkgo
• Rybízový- složení bylin výrazně působí na pročištění krve
ginkgo na zlepšení paměti
• Zázvorový- zazvor zajišťuje prohřátí organismu a směs bylin
harmonizují náladu a ginkgo biloba zlepšuje paměť
• Povzbuzující- maté přírodní cestou povzbuzuje organismus
ginkgo biloba zlepšuje paměť, vhodné pro ty co nemají rádi
kávu a potřebují povzbudit, nedoporučuje se pít po 17. hod.

A máme tu další:
• Rooibos- velmi lahodný osvěžující nápoj s rooibosem, který mimo jiné
obsahuje tyto stopové prvky: železo, draslík, vápník, sodík, mangan, zinek,
a ginkgo biloba zlepšuje paměť
• Rakytníkový vysočánek- velmi lahodný vitamínový čaj lehce kyselé chuti
• Rakytníkový s papayou- lahodný vitamínový čaj s krve-čištícími účinky,
obsahuje kousky ananasu
• Ananasový s rakytníkem- osvěžující , vitamínový,s kousky ananasu
• Rakytníkový ovocínek- vitamínový, s mírrnými uklidňujícími účinky,
načervenalé barvy
• Lemon grass- velmi lahodný ovocno- bylinný čaj s vůní skořice a lehce
nakyslou chutí citronové trávy, výborný antioxidant
• Brusinkový- přírodní cestou čistí močové cesty, obsahuje 86% ovoce,
obsahují kousky brusinek

Které jsou nejoblíbenější?
• Děti vyhodnotili jako vítěze ( v testu):
• První místo BRUSINKOVÝ- obsahuje 86 % ovoce,tím pádem toto je spíše
ovocný čaj, obsahuje kousky sekaných brusinek
• Druhé místo RAKYTNÍKOVÝ VYSOČÁNEK
• Třetí místo: ŠÍPKOVÝ-vitamín
• Následují: Zázvorový- zahřívací, Ibiškový- bezkašlík , Rooibos,
Rakytníkový ovocínek a Lemon grass- tyto příchutě, dle chuti každého z
Vás a roční doby!

A který bude Váš nejoblíbenější?
• Dobrou chuť Vám přeje tým firmy

Vyrobeno z láskou pro Vás!!!

