
herbata w filtrach

- dla Twojej wygody

Specjalnie dla Twojej wygody zamknęliśmy 
nasze wybrane herbaty w nylonowych

filtrach. Pozwalają one na parzenie herbaty
bez konieczności odmierzania ilości suszu

i używania zaparzacza. Jeden filtr to porcja 
herbaty idealna na filiżankę lub ulubiony 
kubek. Dzięki otworowi znajdującemu się

na zawieszce, filtr można wygodnie założyć
na ucho filiżanki bądź kubka. Od teraz możesz 

delektować się smakiem wybornej herbaty
w każdych okolicznościach.

Ta sama herbata – wygodna forma!

Więcej informacji uzyskasz w salonach
Czas na Herbatę oraz na stronie:

www.czasnaherbate.net
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Gdziekolwiek jestes, cokolwiek robisz,
delektuj sie wyjatkowym smakiem

Twojego ulubionego naparu.

Interesuje Cię oferta B2B? Napisz do nas:
e-mail: upominki@herbata.net

tel.: +48 728 984 204

Chcesz mieć swój własny salon z herbatami? 
Skontaktuj się z nami:

e-mail: wspolpraca@herbata.net
tel.: +48 609 502 402



Kalejdoskop smaków i barw, 
który tworzy kompozycja 
czarnej herbaty z soczystymi 
truskawkami oraz orzeźwiającą 
skórką pomarańczy. Całość 
otulają aromatyczne płatki 
bławatka. Wraz z pierwszym
łykiem przenosimy się w gorący 
klimat dalekich, egzotycznych 
krajów.

MADAGASKAR

Assam to kraina geograficzna
na północnym wschodzie Indii,
z której pochodzą herbaty 
zaliczane do jednych z najlep-
szych na świecie. Napar posiada 
barwę brązowo-bursztynową
i mocny, cierpkawy, ale równo-
cześnie słodki smak. Filiżanka 
herbaty Assam dodaje energii
i doskonale orzeźwia.

ASSAM DEKORAI

Tradycyjna chińska zielona 
herbata Yunnan, odświeżająca 
i pobudzająca do aktywności, 

otulona nad wyraz aroma-
tycznymi kwiatami jaśminu. 

To doskonała propozycja do 
ciężkostrawnych posiłków
jak i do poobiedniej sjesty.

JAŚMINOWA
Tradycyjna herbata Earl Grey 
dopełniona aromatycznymi, 

błękitnymi płatkami bławatka. 
Wspaniale komponuje się 

również z mlekiem i odrobiną 
cukru trzcinowego, tworząc 

doskonałe uzupełnienie 
codziennych posiłków czy 

spotkań przy odrobinie
czegoś słodkiego.

EARL GREY NIEBIESKI KWIAT

Smaczne i zdrowe połączenie 
zielonej herbaty Gunpowder
z aromatyczną miętą. Herbata 
miętowa pozwala zadbać
o prawidłowe funkcjonowanie 
organizmu, a także szczupłą 
sylwetkę. Dodatkowo poprawia 
pracę jelit, łagodzi zaparcia
i problemy żołądkowe oraz 
orzeźwia. 

MIĘTOWA

ROOIBOS LIMETKA

Liście czerwonokrzewu 
rosnącego w RPA połączone

z orzeźwiającą trawą i skórką 
cytrynową. Napar charaktery-

zuje się łagodnością i miodową 
nutą oraz brakiem typowego 
dla herbat posmaku goryczy. 

Nie zawiera kofeiny, więc może 
być pity przez dzieci oraz przed 

snem. Zalecany kobietom
w ciąży, gdyż obfituje w żelazo

i zapobiega mdłościom.

BORA BORA

Fantazyjne połączenie jabłka, 
papai, owocu czarnego bzu, 
maliny oraz truskawki z hibi- 
skusem, płatkami słonecznika
i aromatycznym bławatkiem. 
Z każdym łykiem przenosi nas 
w cudowny klimat egzotyki. 
Wyśmienita jako słodki 
dodatek podczas spotkań
z rodziną czy przyjaciółmi.

herbaty czarne

Zielona herbata z Chin zaliczana 
do herbacianych specjałów. Jej 
liście formowane są w małe, 
mocno zbite kulki. Napar 
charakteryzuje się intensywnym 
smakiem i właściwą dla herbat 
zielonych nutą goryczki. 
Ponadto herbata ta odznacza 
się dużą wydajnością.

GUNPOWDER SUPER

herbaty zielone

owocowa

rooibos

Cudownie słodkie egzotyczne 
owoce: papaja oraz ananas, 
połączone z listkami dwóch 
zielonych herbat: Sencha
i Gunpowder. Doskonała 
propozycja dla miłośników 
słodkich smaków. Po pierwszym 
łyku uśmiech na twarzy 
gwarantowany!

MIŁOSNY UŚMIECH


