
ŚWIĘTA

WSTĘPNA PROPOZYCJA
OFERTY ŚWIĄTECZNEJ



HERBATA ŚWIĄTECZNA 

WIGILIJNY WIECZÓR

Opis: 
 

Świąteczna kompozycja 
z suszonych owoców. Stworzona

na bazie hibiskusa, jabłek,
płatków migdałów, anyżu i skórki

pomarańczy. Daje korzenny,
winno-słodki napar, który

smakować będzie wybornie 
z odrobiną miodu lub cukru

trzcinowego.
 
 

Składniki: 

Hibiskus, dzika róża, cząstki jabłek, cynamon, migdały, skórka pomarańczy, anyż, aromaty,
goździki. Produkt zawiera migdały.

 
 
 

Formy pakowania: 

Kartonik z okienkiem
100g

Puszka 
50g /  100g

Tuba
60g

Herbata w piramidkach
20x 2,5g 

Herbata w saszetkach 
do dzbanka 15x 8g 
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HERBATA ŚWIĄTECZNA 

CHOINKOWA SŁODYCZ
 

Opis: 
 

Zielona chińska herbata 
z dodatkiem ziarenek różowego

pieprzu oraz goździków.
Odrobina czekolady oraz

cukrowe gwiazdki urozmaicają
kompozycję i sprawiają, że jest to

tradycyjny już, słodki dodatek
przy bożonarodzeniowym stole.

 
 
 

Składniki: 

Zielona herbata liściasta (71,3%), cukrowe gwiazdki, ziarenka różowego pieprzu, kawałki
czekolady (cukier, emulgator lecytyna sojowa), aromaty, goździki. Produkt zawiera

lecytynę sojową.
 
 
 Formy pakowania: 

Kartonik z okienkiem
100g

Puszka 
50g /  100g

Tuba
60g

Herbata w piramidkach
20x 2,5g 

Herbata w saszetkach 
do dzbanka 15x 8g 

1

2/3 4 5
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HERBATA ŚWIĄTECZNA 

PIERWSZA GWIAZDKA
 

Opis: 
 

Kompozycja czarnej herbaty 
z aromatyczną pomarańczą 
i cząstkami jabłek. Dodatek

cynamonu i goździków
wprowadza cudownie

świąteczny akcent i umila
oczekiwania na tę jedyną,

wyjątkową gwiazdkę 
w świąteczny wieczór.

 

Składniki: 
 

Herbata czarna liściasta (78.1%), cząstki jabłek, goździki, skórka pomarańczy, cynamon,
aromat.

 
 

Formy pakowania: 

Kartonik z okienkiem
100g

Puszka 
50g /  100g

Tuba
60g

Herbata w piramidkach
20x 2,5g 

Herbata w saszetkach 
do dzbanka 15x 8g 

PIERWSZA GWIAZDKA

1
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HERBATA ŚWIĄTECZNA 

GRUDNIOWA NOC
 

Opis: 
 

Czarna herbata ze skórką
pomarańczy, migdałami 

i cząstkami jabłek. Kompozycja,
która wprawia w doskonały

nastrój w chłodne, grudniowe
wieczory. Jej słodki i korzenny

smak na stałe wpisał się 
w tradycję Świąt Bożego

Narodzenia.
 
 

Składniki: 

Czarna herbata liściasta (73%), cząstki jabłek, skórka pomarańczy, cynamon, anyż,
migdały (2%), aromaty, olejek z goździków.

 
 

Formy pakowania: 

Kartonik z okienkiem
100g

Puszka 
50g /  100g

Tuba
60g

Herbata w piramidkach
20x 2,5g 

Herbata w saszetkach 
do dzbanka 15x 8g 

1
2/3

4
5
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HERBATA ŚWIĄTECZNA 

LAPONIA
 

Opis: 
 

Aksamitny smak białej herbaty,
połączony z cząstkami jabłek
oraz aromatem cytrusowo –
biszkoptowych ciasteczek.

Całość udekorowana ziarenkami
różowego pieprzu przenosi do

mroźnej krainy Świętego
Mikołaja i zapewnia chwilę

relaksu.
 
 

Składniki: 

Biała herbata liściasta (74%), cząstki jabłek, ziarenka różowego pieprzu, aromaty.
 
 

Formy pakowania: 

Kartonik z okienkiem
100g

Tuba
50g

Herbata w piramidkach
20x 2,5g 

1 4 5



HERBATA ŚWIĄTECZNA 

RODZINNA
 

Opis: 
 

Znakomita mieszanka herbat
czarnych z Cejlonu, Assamu,

Chin i Nepalu. Napar 
o wyważonym smaku, 

z przeważającymi słodkimi
nutami, delikatnym drzewnym
akcentem i subtelną goryczką.

 

Składniki: 

100% czarna herbata liściasta
 

Opakowanie:
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HERBATA ŚWIĄTECZNA 

MINI ZESTAW HERBAT ŚWIĄTECZNYCH
 

Opis: 
 

Zestaw pięciu herbat
świątecznych w piramidkach.

Doskonały pomysł na upominek,
gdy nie jest się pewnym czy

osoba obdarowywana ma
zaparzacz do herbat.

 
 
 

Składniki: 

Pierwsza Gwiazdka (2 szt x 2,5g), Wigilijny Wieczór (2 szt x 3g), Grudniowa Noc (2 szt x
2,5g), Choinkowa Słodycz (2 szt x 2,5g), Laponia (2 szt x 2,3g).

 
 
 

Opakowanie:
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Herbata w piramidkach 20x 2,5g 

HERBATA ŚWIĄTECZNA 

PREZENTACJA OPAKOWAŃ
Kartonik z okienkiem 100g



Puszki 50/100g

HERBATA ŚWIĄTECZNA 

PREZENTACJA OPAKOWAŃ
Tuby 50/60g



HERBATA ŚWIĄTECZNA 

PREZENTACJA OPAKOWAŃ
Saszetki do dzbanka 

Torebki 50/100g



Opis: 
 

Uprzyjemnij sobie oczekiwanie na Boże Narodzenie i każdego dnia odkrywaj
inne herbaty. Nasze kompozycje herbat aromatyzowanych umilą każdy dzień

domowników w oczekiwaniu na święta. Każda herbata została starannie
zapakowana w nylonową piramidkę – znajduje się w niej odpowiednia ilość

suszu do zaparzenia kubka aromatycznego naparu, a każda piramidka znajduje
się w osobnym opakowaniu. Kalendarz Adwentowy to wyjątkowa możliwość

poznania wielu nowych herbat lub przypomnienia sobie tych ulubionych!
 
 
 

PRODUKTY SPECIALNE

KALENDARZ ADWENTOWY

Opis
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MAHARANI Połączenie chińskiej herbaty: czarnej i zielonej z kandyzowanymi owocami papai oraz płatkami
krokosza.(2.5 g) 

CYTRYNOWA RÓŻA Kompozycja czarnej chińskiej herbaty z soczystą skórką cytryny i aromatycznymi płatkami
róży.(2.5 g) 

SENCHA ORIENTAL MANGO Chińska zielona herbata typu sencha z dodatkiem kandyzowanych owoców
mango, kwiatów nagietka oraz kawałków imbiru.(2.5g) 

HISZPAŃSKA MANDARYNKA Czarna cejlońska herbata wzbogacona kawałkami kandyzowanej papai, skórką
pomarańczy oraz płatkami róży i krokosza.(2.3) g 

SENCHA IMBIR & CYTRYNA Chińska zielona herbata z cząstkami imbiru, trawą cytrynową i skórką cytryny. (2.3
g.) 

GRZANE WINO Czarna chińska herbata z dodatkiem jeżyny, skórki pomarańczy i goździków. Kompozycję
przyozdabiają płatki róży i krokosza.(2,5g) 

MATE LIMONA Propozycja na bazie yerba mate z udziałem trawy cytrynowej oraz aromatem limonki. (2,5g)
CEYLON LADY GREY Połączenie czarnej cejlońskiej herbaty ze skórką cytryny i olejkiem

bergamoty.(2,1g)
RUM & WIŚNIA Ciekawe połączenie hibiskusa z porzeczką, czarnym bzem i wiśnią.

Całość otulona aromatem rumu.(3.0g) 
DOBRA NOC Ziołowa mieszanka hibiskusa i melisy wzbogacona skórką pomarańczy, cząstkami jabłek, płatkami

róży, słonecznika, nagietka oraz szczyptą kardamonu i
goździków.(2.3g)

ZIELONA ENERGIA Zielona chińska herbata urozmaicona cząstkami marchewki, imbiru a także kwiatami
rumianku.

Pikanterii dodaje korzeń imbiru, żeń-szenia i kardamon.(2.3g) 
KALEDONIA Owocowa kompozycja porzeczek, czarnych jagód, malin i owoców dzikiej róży, udoskonalona

płatkami chabru i hibiskusa.(3.0g) 
ROOIBOS JAGODOWY Rooibos z dodatkiem cząstek jabłek, hibiskusa, dzikiej róży i czarnego bzu urozmaicony

płatkami róży, słonecznika oraz aromatem słodkich jagód.(3.0g) 
JABŁKO W CYNAMONIE Ponadczasowe połączenie czarnej chińskiej herbaty z cząstkami jabłek i

cynamonem.(2.3g)
WROCLOVETEA Czarna chińska herbata z trawą cytrynową, skórką pomarańczy, kandyzowanymi cząstkami

ananasa, czerwoną porzeczką i kawałkami jabłek. Smak podkreśla dodatek imbiru, kardamonu i płatków
słonecznika. (3.0g) 

ROOIBOS EXOTIC Czerwonokrzew afrykański z dodatkiem skórki pomarańczy, cząstek malin oraz wiórek
kokosowych. Uroku dodają listki jeżyn i płatki chabru.(2.3g) 

WANILIA & POMARAŃCZA Kompozycja kawałków jabłka, dzikiej róży, hibiskusa, skórki pomarańczy, płatków
słonecznika i krokosza.(3.0g) 

SENCHA KAKTUSOWA Klasyczne połączenie chińskiej zielonej herbaty z trawą cytrynową, kwiatem
pomarańczy i aromatem opuncji. (2.3g) 

ŚWIĄTECZNA HERBATA RODZINNA Połączenie czarnych herbat pochodzących ze Sri Lanki, Indii, Nepalu i Chin.
Zbalansowany smak z nutą goryczki.(2.5g) 

LAPONIA Biała herbata z cząstkami jabłek, ziarenkami czerwonego pieprzu oraz aromatem waniliowo-
cytrusowych ciasteczek.(2.3g) 

GRUDNIOWA NOC Kompozycja czarnej herbaty ze słodkim cynamonem, aromatycznym jabłkiem, migdałami i
skórką pomarańczy. (2.5g) 

CHOINKOWA SŁODYCZ Połączenie zielonej herbaty z aromatycznymi goździkami, słodką czekoladą,
marcepanowymi gwiazdkami oraz ziarnami czerwonego pieprzu. (2.5g) 

PIERWSZA GWIAZDKA Goździki i cynamon w połączeniu ze skórką słodkiej pomarańczy na tle czarnej herbaty.
(2.5g) WIGILIJNY WIECZÓR Owocowa mieszanka cząstek jabłek, hibiskusa, dzikiej róży, migdałów i skórki

pomarańczy wzbogacona korzennymi dodatkami.(3.0g)
 
 

PRODUKTY SPECIALNE

KALENDARZ ADWENTOWY
Skład



 
Grudniowa Noc (5 x 5 gramów) – czarna herbata ze skórką pomarańczy, migdałami i cząstkami jabłek.

Kompozycja, która wprawia w doskonały nastrój w chłodne, grudniowe wieczory.
Pierwsza Gwiazdka (5 x 5gramów) – kompozycja czarnej herbaty z aromatyczną pomarańczą i cząstkami
jabłek. Dodatek cynamonu i goździków wprowadza cudownie świąteczny akcent i umila oczekiwania na tę

jedyną, wyjątkową gwiazdkę w świąteczny wieczór.
Choinkowa Słodycz (5 x 5 gramów) – zielona chińska herbata z dodatkiem ziarenek różowego pieprzu oraz

goździków. Odrobina czekolady oraz cukrowe gwiazdki urozmaicają kompozycję i sprawiają, że jest to
tradycyjny już, słodki dodatek przy bożonarodzeniowym stole.

Wigilijny Wieczór (5 x 5gramów) – świąteczna kompozycja z suszonych owoców. Stworzona na bazie
hibiskusa, jabłek, płatków migdałów, anyżu i skórki pomarańczy. Daje korzenny, winno-słodki napar, który

smakować będzie wybornie z odrobiną miodu lub cukru trzcinowego.
Laponia (5 x 5 gramów) – aksamitny smak białej herbaty, połączony z cząstkami jabłek oraz aromatem
cytrusowo – biszkoptowych ciasteczek. Całość udekorowana ziarenkami różowego pieprzu przenosi do

mroźnej krainy Świętego Mikołaja i zapewnia chwilę relaksu.
Rodzinna Herbata Świąteczna (5 x 5 gramów) – znakomita mieszanka herbat czarnych z Cejlonu, Assamu,

Chin i Nepalu. Napar o wyważonym smaku, z przeważającymi słodkimi nutami, delikatnym drzewnym
akcentem i subtelną goryczką.

Masa całkowita netto: 150g
 
 
 
 

Opis: 
 

Zestaw Świątecznych Herbat “Bajka” to nowy produkt, który bazuje na smakach
wieloletniej tradycji. Zawiera w sobie sześć pudełeczek z herbatą, a każda z nich
to inna, świąteczna opowieść. Susze herbaciane zostały starannie zapakowane

w nylonowe saszetki – znajduje się w nich odpowiednia ilość suszu do
zaparzenia aż 30 dzbanków aromatycznej herbaty o pojemności 0,7 l.

 
 
 
 

PRODUKTY SPECIALNE

ZESTAW HERBAT "BAJKA"

Opis

Skład

10



ZESTAWY PREZENTOWE
 

Skład zestawu:
 

Herbata  Choinkowa Słodycz 
w Tubie  60g  

 
Herbata Laponia w piramidkach

20x 2,5g 
 

Herbata Wigilijny Wieczór 
w piramidkach 20x 2,5g 

 
Miód Five o'clock 150g

 
 
 

Skład zestawu:
 

Herbata  Grudniowa Noc 
w Tubie 60g  

 
Herbata Pierwsza Gwiazdka  

w Tubie  60g 
 

Herbata Laponia w kartoniku 
z okienkiem 100g 

 
Herbata Wigilijny Wieczór  

w piramidkach do dzbanka  15x 8g
 
 
 



ZESTAWY PREZENTOWE
 

Skład zestawu:
 

Herbata Wigilijny Wieczór 
w Torebce 100g 

Herbata Pierwsza Gwiazdka  
w Torebce 100g 

 
 
 


