
Mate Despalada
Najwyższej jakości brazylijska

Yerba Mate składająca się w 95%
z zielonych listków górnych partii. 
Listki są cięte na grubość 4-5 mm. 
To Mate, która nie ma pyłu i mielo-

nych gałązek. Suszona ciepłym 
powietrzem. Uznana na świecie

jako numer 1.

Mate Mandarin
Wyborne kawałki soczystych

mandarynek, czerwone owoce 
pełnych zdrowia jagód goji

i kojąca zmysły lawenda przeniosą 
Cię do innej rzeczywistości.

Twórcze pomysły i nowe idee?
Z Wild Power Mandarin będzie

to możliwe. 

Mate IQ
Nawet wielogodzinna praca
czy nauka nie będą straszne

z Mate IQ. Żeń-szeń i guarana 
pozwolą zachować Ci jasność 

umysłu, a kiwi z truskawką w towa-
rzystwie fasoli i tymianku dostarczą 
wyjątkowych doznań smakowych.

Mate Lemon
Kiedy potrzebujesz łagodnego 

orzeźwienia sięgnij po Mate Lemon. 
Skórka cytryny, trawa cytrynowa

i liście limonki tworzą rześkie połą-
czenie, któremu nie możesz się 

oprzeć. Idealna, jeśli nie przepa-
dasz za charakterystycznym 

smakiem Yerba Mate.

Mate de Guarana
Z nią oderwiesz się od codziennej 
rutyny. Kolorowa feeria barw doda

Ci pozytywnej energii na cały
dzień, a guarana doskonale

dopełni działanie Yerba Mate.
Z Wild Power de Guarana już nic 

nie stanie Ci na przeszkodzie! 

Mate Yoga
Poczuj jedność duszy i ciała. 

Zacznij rozkoszować się ożywczą 
Yerba Mate połączoną z soczysty-

mi owocami mango, marakui
i ananasa. Odkryj wolność i błogi 

spokój w kolorze czerwonych 
kwiatów granatu i żółtego nagietka. 



Mate Very Berry 
Jagodowy zawrót głowy, który 
przywiedzie na myśl wakacyjne, 
błogie szaleństwo. Rozkoszuj się

tym smakiem na okrągło. Delikatne 
jagody, słodkie maliny i kwaśne 
porzeczki to połączenie, które 

doskonale się uzupełnia. Czego 
chcieć więcej! 

Mate Cascara
Daj się zaskoczyć! Brazylijska Mate
w towarzystwie żurawin, czarnych 

porzeczek i dzikiej róży. Wyjątkowa
w tej kompozycji jest cascara, czyli 
skórka otaczająca pestki owoców 

kawowca, suszona na słońcu, 
owocowa w smaku, z przyjemną 

kwasowością.

Yerba Mate 
Matcha

Stworzona z brazylijskiej Yerba 
Mate, suszonej ciepłym powietrzem, 

a nie dymem. Liście są drobno 
mielone na wzór japońskiej herbaty 

Matcha. W rezultacie powstaje 
proszek z wysoką zawartością 

przeciwutleniaczy, polifenoli, witamin 
i minerałów. Dzięki odpowiedniemu 
przygotowaniu mamy możliwość 
przyswoić je wszystkie, a nie tylko

te, które przedostaną się do 
naparu. Ich właściwości intensywnie 
pobudzą, dostarczą pozytywnych 

bodźców naszemu umysłowi,
uwolnią od zmęczenia

i zainspirują.

Mate Fitness
Zwiększ skuteczność swojego 

wysiłku wraz z Wild Power Fitness.
To niezwykłe połączenie energe-

tycznej Yerba Mate i wspomagają-
cej przemianę materii Pu Erh sprawi, 

że szybciej osiągniesz swój cel,
a wiśnie, jabłka i nagietek

dodatkowo to umilą.

Mate Wild Energy
Poczuj wszechogarniającą

energię płynącą z połączenia
Yerba Mate, guarany i żeń-szenia. 
Potrójna moc tych pobudzających 

składników doda Ci sił do działania. 
Ananas, maliny i aromatyczna

skórka pomarańczy apetycznie
się uzupełniają.

Yerba Mate to wysuszone i zmielone liście
oraz patyczki ostrokrzewu paragwajskiego. 
Przygotowany z nich napar jest popularny 

głównie w krajach Ameryki Południowej. Nazwa 
Yerba Mate została wymyślona najprawdopo-

dobniej przez jezuitów. Pochodzi od prze-
kształconego łacińskiego słowa herba – ziele

i mati, co w języku keczua oznacza tykwę,
w której parzy się ziele.

 

Zmniejsza uczucie głodu,
wspomaga odchudzanie

Reguluje poziom cukru we krwi, 
oczyszcza krew z toksyn

Poprawia koncentrację, 
polepsza sprawność fizyczną 

i intelektualną

Stymuluje pracę serca

Nie powoduje problemów 
z zaśnięciem

UNSMOKED
Suszona gorącym 

powietrzem, bez dymu


