
Czas na Herbatę
Najlepszy



Nasze liściaste herbaty zamknęliśmy 
w wygodnej formie filtra, który pozwala na parzenie 
herbaty bez konieczności odmierzania ilości suszu 

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

znajdującemu się na zawieszce można wygodnie 
założyć go na ucho kubka. 

Wyjątkowy smak 
wygodna forma

herbata liściasta 
wysokiej jakości

zawieszka zawierająca 
nazwę i skład herbaty

uchwyt pozwalający na 
zawieszenie filtra na uchu

kubka, filiżanki 
lub małego dzbanka

nylonowy filtr

Każdy herbaciany filtr, zapakowany jest oddzielnie 
w foliową torebkę, dzięki której herbata zachowuje 

na długo smak i zapach 

Budowa herbacianego filtra



9 smaków 
na każdą porę dnia

Assam Dekorai

Herbaty z regionu Assam są zaliczane 
do pięciu najlepszych herbat na świecie. 

Napar posiada barwę brązowo-
bursztynową i mocny, cierpkawy, ale 
równocześnie słodki smak. Filiżanka 

herbaty Assam dodaje energii 
i doskonale orzeźwia. Doskonała 

propozycja na rozpoczęcie 
dobrego dnia.

Herbaty czarne

Earl Grey Niebieski Kwiat

Angielski smak czarnej cejlońskiej herbaty 
z olejkiem z bergamoty, wzbogacona 

kwiatem bławatka. Wspaniale komponuje 
się również z mlekiem i odrobiną cukru 

trzcinowego lub miodu, tworząc 
doskonałe uzupełnienie codziennych 
posiłków czy spotkań przy odrobinie 

czegoś słodkiego.

Madagaskar

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.



Jaśminowa

Tradycyjna chińska zielona herbata Yunnan 
otulona nad wyraz aromatycznymi kwiatami

jaśminu. To doskonała propozycja 
do ciężko strawnych posiłków jak 

i do poobiedniej sjesty.

Herbaty zielone

Miłosny Uśmiech

Kompozycja, obok której nikt nie przejdzie 
obojętnie - zachwyca nie tylko smakiem, lecz 
także zapachem. Już przy otwarciu torebki w 
powietrzu unosi się cudownie słodki zapach 

egzotycznych owoców: papai oraz ananasa, 
które połączono z listkami dwóch zielonych

herbat: Sencha i Gunpowder. Doskonała 
propozycja dla miłośników słodkich smaków.

Miętowa

Smaczne i zdrowe połączenie zielonej 
herbaty Gunpowder z aromatyczną miętą. 

Herbata Miętowa pozwala zadbać 
o prawidłowe funkcjonowanie organizmu, 
a także o szczupłą sylwetkę. Dodatkowo 

poprawia perystaltykę jelit, łagodzi 
zaparcia i problemy żołądkowe oraz 

orzeźwia. Doskonale smakuje również w wersji 
na zimno, z kostkami lodu, listkami świeżej 
mięty oraz plasterkami świeżej cytryny.

China Gunpower Super

Herbata zaliczana do herbacianych 
specjałów. Liście formowane w małe, 

mocno zbite kulki. 
Napar wyraźny w smaku.



Rooibos Limetka

Rooibos jest krzewem uprawianym w RPA, 
niespokrewnionym z herbatą, z którą łączy 

go tylko sposób zaparzania. Utarło się 
jednak określać napar z czerwonokrzewu 
właśnie "herbatą". Rooibos powstaje z liści 

krzewu, które po ususzeniu tnie się na drobne 
kawałki. Posiada kolor bursztynowy, 

a jego smak wyróżnia nuta miodowa. 
Kompozycja Rooibosa z trawą i skórką 

cytrynową daje połączenie mocno 
orzeźwiające.

Herbata owocowa

Bora Bora

Wspaniale fantazyjne połączenie 
owoców: jabłka, papai, czarnego bzu, 
maliny oraz truskawki w towarzystwie 

hibiskusa, delikatnych płatków 
słonecznika i bławatka. Z każdym 

kolejnym łykiem przenosi nas w cudowny 
klimat egzotyki. Wyśmienita do 

podawania jako słodki dodatek 
podczas spotkań z rodziną czy 

przyjaciółmi.

Rooibos

Przy zamówieniu 25 tys. ze smaku istnieje możliwość
personalizacji zawieszki.



Akcesoria 
dobierz takie jakie potrzebujesz

TEA FOR ONE

FILIŻANKA

KUBEK



Herbata
a może jednak w zaparzaczu?

Nasza główna oferta obfituje w różnorodne herbaty 
wysokogatunkowe, które oferujemy w postaci „na wagę”. 
Podczas zaparzania możemy obserwować co dzieje 
się z liściem herbaty. Jak pod wpływem gorącej wody, 

rozwija się, wydobywając aromat, smak i barwę naparu.

Zobacz jeszcze więcej na
 www.czasnaherbate.net

Wiśnie w Rumie

Green Ornage

Dolce Vita

Biała Perła

Pu Erh Wenus

Happy Kids

http://www.czasnaherbate.net


Zaparzacze
niezbędne do zaparzania

Aby wydobyć z herbaty wszystko co najlepsze, 
przydatnymi narzędziami są zaparzacze.

Zobacz nasze rozwiązania. 

Zobacz jeszcze więcej na
 www.czasnaherbate.net

http://www.czasnaherbate.net


Spektakl
a w roli głównej herbata?

Wyjątkowy herbaciany specjał. Ręcznie zwijane herbaty 
wraz z kwiatami, które po zanurzeniu 

w wodzie ukazują swoje oblicze. 

Kwiat Radości



Miód lipowy 

Dodatki
pyszności do herbaty

Miód gryczany Miód akacjowy 

Mini miody

Konfitury i owoce w syropie

do herbaty

Zobacz jeszcze więcej na
 www.czasnaherbate.net

Limonki Płatki róży Maliny z sokiem
cytrynowym

http://www.czasnaherbate.net


Dlaczego
warto podjąć współpracę z Czas na Herbatę?

produkt ogólnopolskiej marki 
z ponad 20-letnią tradycją zapewniający 

najwyższą jakość i prestiż. 

personalizacja produktów 
(z możliwością umieszczenia własnego logo)

ciągły rozwój oferty i rozwiązań

terminowość w realizacji zamówień
z wysyłką pod wskazany adres

 dostosowanie oferty 
pod indywidualne potrzeby Klienta

organizacja szkoleń dla pracowników 
z prawidłowego parzenia herbat



Kontakt
Paulina Gaworzyńska

paulina@herbata.net

728 984 204

www.czasnaherbate.net
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