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Μελετημένος συνδυασμός Μελετημένος συνδυασμός 
μαύρο τσαγιού Ινδίας μαύρο τσαγιού Ινδίας 
και Κεϋλάνης μας δίνει και Κεϋλάνης μας δίνει 
μία χρυσαφένια κούπα μία χρυσαφένια κούπα 
αρωματικού κλασικού αρωματικού κλασικού 

τσαγιού.Δοκιμάστε το και με τσαγιού.Δοκιμάστε το και με 
προσθήκη γάλατος ή σε στυλ προσθήκη γάλατος ή σε στυλ 
cappuccino ζεστό ή Freddo.cappuccino ζεστό ή Freddo.

Γεύση τριαντάφυλλο-μένταΓεύση τριαντάφυλλο-μέντα
 Ένας συνδυασμός όλο  Ένας συνδυασμός όλο 

φρεσκάδα και άρωμα. Το φρεσκάδα και άρωμα. Το 
τριαντάφυλλο συναντά τριαντάφυλλο συναντά 
τη μέντα και δίνουν στο τη μέντα και δίνουν στο 

πράσινο τσάι ένα ιδιαίτερο πράσινο τσάι ένα ιδιαίτερο 
χαρακτήρα.χαρακτήρα.

Γεύση κόκκινα φρούταΓεύση κόκκινα φρούτα
Ένα ρόφημα με πολύ γεμάτη Ένα ρόφημα με πολύ γεμάτη 

γεύση με βάση το μαύρο γεύση με βάση το μαύρο 
τσάι. Ιδανικό για αυτούς τσάι. Ιδανικό για αυτούς 

πού λατρεύουν τα κόκκινα πού λατρεύουν τα κόκκινα 
φρούτα.φρούτα.

Γεύση περγαμόντο.Γεύση περγαμόντο.
Πάντα κλασικό μαύρο Πάντα κλασικό μαύρο 

τσάι με φυσικά αρώματα τσάι με φυσικά αρώματα 
περγαμόντου. Αγαπημένος περγαμόντου. Αγαπημένος 
διαχρονικός συνδυασμός.διαχρονικός συνδυασμός.

Ένα διάσημο πράσινο τσάι Ένα διάσημο πράσινο τσάι 
που δίνει ένα ρόφημα με που δίνει ένα ρόφημα με 
ελαφρύ χρώμα και πολύ ελαφρύ χρώμα και πολύ 

φρεσκάδα. Φτιαγμένο με μια φρεσκάδα. Φτιαγμένο με μια 
από τις καλύτερες ποικιλίες από τις καλύτερες ποικιλίες 

πράσινου τσαγιού Κίνας πράσινου τσαγιού Κίνας 
τυλιγμένο σφιχτά στο χέρι, τυλιγμένο σφιχτά στο χέρι, 

θυμίζει μπαρούτι, εξού και το θυμίζει μπαρούτι, εξού και το 
όνομά του.όνομά του.

classic

classic



Γεύση Γεύση 
ξηροί καρποί-σοκολάταξηροί καρποί-σοκολάτα

Εξαιρετικά θερμαντικό Εξαιρετικά θερμαντικό 
ρόφημα, ζεσταίνει και ηρεμεί ρόφημα, ζεσταίνει και ηρεμεί 

την ψυχή. Σοκολάτα και την ψυχή. Σοκολάτα και 
ξηροί καρποί με πράσινο ξηροί καρποί με πράσινο 

τσάι και βανίλια. Απλά τσάι και βανίλια. Απλά 
καταπληκτικό.καταπληκτικό.

Γεύση Γεύση 
μανταρίνι-γκρέιπφρουτμανταρίνι-γκρέιπφρουτ

Ένα μοναδικό ρόφημα Ένα μοναδικό ρόφημα 
μας ταξιδεύει σε ένα κήπο μας ταξιδεύει σε ένα κήπο 

Εσπερίδων. Tο μανταρίνι και το Εσπερίδων. Tο μανταρίνι και το 
γκρέιπφρουτ συνδυάζονται γκρέιπφρουτ συνδυάζονται 

ιδανικά με εξαιρετικές ιδανικά με εξαιρετικές 
ποικιλίες πράσινου ποικιλίες πράσινου 

τσαγιού. Απολαυστικό & τσαγιού. Απολαυστικό & 
ισορροπημένο.ισορροπημένο.

Γεύση Γεύση 
πιπερόριζα-πορτοκάλιπιπερόριζα-πορτοκάλι

Ένα αγαπημένο trend των Ένα αγαπημένο trend των 
τελευταίων ετών. Πράσινο τελευταίων ετών. Πράσινο 

τσάι, πορτοκάλι και αρωματική τσάι, πορτοκάλι και αρωματική 
πιπερόριζα.πιπερόριζα.

Γεύση βιολέτα-σμέουροΓεύση βιολέτα-σμέουρο
Γλυκές αναμνήσεις από Γλυκές αναμνήσεις από 

μία ρομαντική εποχή. Ένα μία ρομαντική εποχή. Ένα 
ρόφημα με φρουτώδη ρόφημα με φρουτώδη 

γλυκιά γεύση σμέουρων και γλυκιά γεύση σμέουρων και 
Βιολέτας. Βασισμένο σε ένα Βιολέτας. Βασισμένο σε ένα 
μείγμα πράσινου και λευκού μείγμα πράσινου και λευκού 

τσαγιού.τσαγιού.

Γεύση ΒανίλιαΓεύση Βανίλια
Έρχεται από τη νότιο Αφρική Έρχεται από τη νότιο Αφρική 

η καλύτερη ποικιλία του η καλύτερη ποικιλία του 
κόκκινου θάμνου. Ένας κόκκινου θάμνου. Ένας 

εξαιρετικός συνδυασμός εξαιρετικός συνδυασμός 
με φυσικό άρωμα βανίλιας με φυσικό άρωμα βανίλιας 

Μαδαγασκάρης.Μαδαγασκάρης.



Ένα υπέροχο Ένα υπέροχο 
αναζωογονητικό ρόφημα. αναζωογονητικό ρόφημα. 

Ο συνδυασμός μέντας Ο συνδυασμός μέντας 
ευκάλυπτο και γλυκάνισου ευκάλυπτο και γλυκάνισου 

ένα πολύ έντονο χαρακτήρα ένα πολύ έντονο χαρακτήρα 
όποιος εξισορροπείται με τη όποιος εξισορροπείται με τη 

γλυκόριζα και το θυμάρι.γλυκόριζα και το θυμάρι.

Γεύση πορτοκάλιΓεύση πορτοκάλι
Εξαιρετικός συνδιασμός Εξαιρετικός συνδιασμός 

χαμομηλιού με πορτοκάλι. χαμομηλιού με πορτοκάλι. 
Γεμάτο άρωμα με διακριτική Γεμάτο άρωμα με διακριτική 

γεύση.γεύση.

Aπολαύστε το! Μία κούπα Aπολαύστε το! Μία κούπα 
με ζεστό αρωματικό με ζεστό αρωματικό 

chai. Ένας θερμαντικός chai. Ένας θερμαντικός 
συνδυασμός γλυκάνισο, συνδυασμός γλυκάνισο, 
πιπερόριζα και φλούδας πιπερόριζα και φλούδας 

κακάο με μπαχαρικά.κακάο με μπαχαρικά.

Γεύση λεμόνιΓεύση λεμόνι
To “μαντζούνι” της γιαγιάς. To “μαντζούνι” της γιαγιάς. 

Καταπληκτικό Ελληνικό Καταπληκτικό Ελληνικό 
τσάι Βουνού με αρωματικό τσάι Βουνού με αρωματικό 
λεμόνι. Ιδανικό ρόφημα για λεμόνι. Ιδανικό ρόφημα για 

όλη την ημέρα.όλη την ημέρα.
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classic flavor women’s favorite greek flavor organic
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