


Στην πραγματικότητα 
το αληθινό τσάι 
δεν μπορεί να χωρέσει σε σακουλάκια

Ξέρεις ότι..

Το τσάι είναι ένα 100% φυσικό προϊόν και αποτελεί 
το δεύτερο σε κατανάλωση ρόφημα στον κόσμο 
μετά το νερό. Οι λάτρεις της κατανάλωσης του 
αυξάνονται συνεχώς όχι μόνο λόγω της ευχάριστης 
γεύσης του αλλά και γιατί πολυάριθμες κλινικές 
μελέτες αποδεικνύουν συνεχώς ότι πρόκειται για 
ένα ελιξίριο ζωής.



Επενδύσαμε σε εγκαταστάσεις και διαδικασίες τυποποίησης 
ώστε η κάθε συσκευασία να διατηρεί την φρεσκάδα, το 
άρωμα και τις ευεργετικές ιδιότητες του τσαγιού μέχρι να 
φτάσει και στην τελευταία κούπα.

Εκμεταλλευόμαστε το internet και τα social media και 
συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους στον χώρο της 
επικοινωνίας και της διαφήμισης. 

Επιλέγουμε με αυστηρά κριτήρια τα σημεία διάθεσης των 
προϊόντων μας και υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας 
με αποκλειστικότητα ανα γεωγραφική περιοχή.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία.
Η Ομάδα του 

TASTE3 TEA

Για να πετύχουμε 
εκπαιδευτήκαμε, δοκιμάσαμε, 
μυρίσαμε, συγκρίναμε και 
καταφέραμε να βρούμε τις 
ποιοτικότερες, γευστικότερες 
και αρωματικότερες ποικιλίες 
τσαγιού για την Ελληνική Αγορά.

        εσύ τι  
επιλέγεις;



No1 No2 No3

Ξέρεις ότι...

Το πράσινο τσάι 
αποτελεί εξαιρετική πηγή 
αντιοξειδωτικών, βοηθά 
στον έλεγχο του βάρους, στο 
σάκχαρο, την καρδιά και το 
κυκλοφορικό. Μπορεί να αυξήσει 
το μεταβολικό ρυθμό  και την 
οξείδωση λιπών ενώ πρόσφατες 
μελέτες έδειξαν ότι μπορεί 
να περιορίσει με επιτυχία την 
επανάκτηση βάρους μετά από 
μια δίαιτα.

earl gray 
Για τους λάτρεις των 
εσπεριδοειδών. Η γεμάτη γεύση και 
το άρωμα του περγαμόντου δεν 
αφήνει κανέναν αδιάφορο. 

T3-0569-R

morrocan mint 
Πράσινο τσάι με πρωταγωνιστή τη 
μέντα. Το τσάι που σε  αναζωογονεί 
και μπορεί εύκολα να γίνει μια 
ευχάριστη επιλογή για ζεστό αλλά 
και κρύο ρόφημα.

T3-0947-R

be romantic
Πράσινο τσάι με γεύση κανέλα,  
βανίλια και πορτοκάλι. 
Συμπληρώνεται από κομμάτια 
μήλου, κάρδαμου,  ροζ 
πιπέρι και κόλιανδρο.

T3-1275-R

ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΣΑΙ



spices orange 
Πράσινο τσάι με γεύση και 
άρωμα από άνθη πορτοκαλιάς 
και μπαχαρικών. Πικάντικη και 
ταυτόχρονα παιχνιδιάρικη γεύση.

lime & ginger 
Πράσινο τσάι με μοσχολέμονο 
και πιπερόριζα. Το μοσχολέμονο 
προσφέρει την ντελικάτη γεύση και 
παρέα με την πιπερόριζα θωρακίζει 
τον οργανισμό.

lemon 
Πράσινο τσάι με φλούδα λεμονιού. 
Κλασσικό και αγαπημένο πράσινο 
τσάι με πρωταγωνιστή την 
πλούσια και έντονη γεύση του 
λεμονιού. 

be spicy
Πράσινο τσάι με μπαχαρικά! Με 
τις ευεργετικές ιδιότητες των 
μπαχαρικών όπως κομμάτια τζίντζερ, 
σπόρους κάρδαμου, γαρύφαλλα, 
μαύρο πιπέρι, κανέλλα  και  μέντα.

spirit tea 
Αρώματα που θυμίζουν χειμώνα και 
όχι μόνο. Με πλούσια μπαχαρικά 
όπως, γαρύφαλλο, κανέλλα, φλοίδα 
αμυγδάλου, πιπερόριζα και τέλος 
άνθη και φλούδα πορτοκαλιάς.

mastic
Πράσινο τσάι σε συνδυασμό
με το διακριτικό άρωμα μαστίχας.

flower
Όλη η άνοιξη σε ένα φλιτζάνι! 
Με Πράσινο τσάι Gunpowder Κίνας, 
κόκκινα τριαντάφυλλα, άνθη 
καλέντουλας, χρυσάνθεμου, μπλε 
πέταλα κενταύριου και  λίλλυ.

cardamon
Πράσινο τσάι με αρωματικό 
κάρδαμο. Το κάρδαμο έχει 
δυναμωτικές, θεραπευτικές, αλλά 
και αφροδισιακές ιδιότητες. 

jasmine flowers
Πράσινο τσάι με άνθη γιασεμιού. 
Οι φανατικοί τους είδους θα 
καταλάβουν την διαφορά.
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T3-1299-R

T3-0600-R

T3-2069-R T3-2072-R T3-0119-R

T3-0631- R

T3-1212-R

T3-0571-R

T3-0906-R



cactus fig 
Πράσινο τσάι με άνθη πορτοκαλιού και 

λεμονόχορτο. Φραγκόσυκο, η γεύση θυμίζει ένα 

συνδυασμό αχλάδι και πεπόνι.

No23
T3-8809-R

temple of heaven 
China Gunpowder, τα φύλλα του 

είναι σκούρα πράσινα και σφιχτά 

και έχει μια τρυφερά πικρή και 

πικάντικη γεύση.

ginger - eucalyptus 
Πράσινο τσάι με φύλλα 

ευκαλύπτου, κομμάτια τζίντζερ 

και κομματάκια από μανταρίνι και 

πορτοκάλι.

cherry mint 
Πράσινο τσάι με ηλίανθο, 

ροδοπέταλα και κόκκινα φύλλα 

σταφίδας. Κρεμώδης γεύση μέντα 

κεράσι.

No17 No22No20
T3-4861-R T3-8085-RT3-8831-R

Διαθέτουμε επίσης μεγάλη ποικιλία 
από σκεύη και αξεσουάρ 
για την παρασκευή και την απόλαυση 
του αγαπημένου σας ροφήματος.

Κεραμικές Τσαγιέρες • Μαντεμένιες Τσαγιέρες
Πήλινες Τσαγιέρες • Γυάλινες Τσαγιέρες 
Κεραμικές κούπες • Γυάλινες κούπες 
Πορσελάνινες κούπες και σέτ τσαγιού
Φίλτρα ανοξείδωτα • Φίλτρα σιλικόνης 
Γυάλινα ρεσώ τσαγιέρας

Acces
sories



Ξέρεις ότι...

Το λευκό τσάι αποτελεί το λιγότερο επεξεργασμένο 
είδος τσαγιού και έχει τα υψηλότερα επίπεδα 
αντιοξειδωτικών, βοηθάει στη μείωση της χοληστε-
ρόλης χάρη στις κατεχίνες και θωρακίζει το 
ανοσοποιητικό σύστημα λόγω της αντιβακτηριακής 
του δράσης. Να σημειωθεί πως το λευκό τσάι 
διαθέτει τα χαμηλότερα επίπεδα καφεΐνης.

ΑΣΠΡΟ
ΤΣΑΙ

No1

No2 No3 No4

apple-orange  
Άσπρο τσάι με αρώματα πορτοκαλιού, μήλου και γαρύφαλλο. Ένας 
αρμονικός συνδυασμός φρεσκάδας που ξεχειλίζει φρουτώδη αρώματα.

vanilla  
Άσπρο τσάι με βανίλια. Για τους 
φανατικούς της βανίλιας, το 
ταξίδι θα είναι μακρύ αλλά πολύ 
ευχάριστο!

raspberry-goji berry 
Λευκό τσάι, goji berries, 
φραγκοστάφυλο, φλούδες 
κουρασάο (laraha citrus), φύλλα 
βατόμουρου,  ροδοπέταλα, 
λουλούδια χαρουπιάς και ροδιάς.

rose - raspberry
Λευκό τσάι με κομμάτια μήλου και 

σμέουρου, ροδοπέταλα, κόκκινο 

και κίτρινο τριανταφυλλάκι , ροζ 

πιπέρι. 

T3-1114-R

T3-1004-R T3-8015-R T3-8067R



Ξέρεις ότι...

Το μαύρο τσάι περιέχει 
μαγγάνιο το οποίο είναι 
απαραίτητο για την 
καλή λειτουργία των 
οστών και των χόνδρων 
συμβάλλοντας στην 
πρόληψη και τον έλεγχο 
της οστεοπόρωσης και 
της οστεοαρθρίτιδας. 
Τονώνει το ανοσοποιητικό, 
προστατεύει από ιώσεις, 
κρυολογήματα και 
προστατεύει την καρδιά. 

ΜΑΥΡΟ
ΤΣΑΙ

No1 No3No2

english breakfast  
Μείγμα από ποικιλίες μαύρου 
τσαγιού Κεϋλάνης και Ινδίας. 
Ταιριάζει  περίφημα με μερικές 
σταγόνες γάλα ή κρέμα γάλακτος.

earl grey 
Από τις πιο κλασικές και παλιές 
ποικιλίες μαύρου τσαγιού. 
H δυνατή παρουσία του 
περγαμόντου, θα απογειώσει τις 
αισθήσεις.

honey & orange 
Το μαύρο τσάι με το διακριτικό 
άρωμα του πορτοκαλιού και την 
εκλεπτυσμένη γεύση του μελιού, 
δημιουργούν έναν εύγευστο 
συνδυασμό αφεψήματος που πίνεται 
ευχάριστα όλες τις ώρες της μέρας.

T3-1003-R T3-0560-RT3-0610-R
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spice blends  
Mαύρο τσάι Κένυας, με κομμάτια 
κανέλλας, κάρδαμου, πιπερόριζας, 
γαρύφαλλο, σπόρους μάραθου, 
κόλιανδρο, μαύρο και ροζ πιπέρι. 

tropical fruits   
Τσάι Pu erh σε ένα επιτυχημένο 
μείγμα με εξωτικά αρώματα από 
φρούτα παπάγια, μάνγκο και 
ανανά.

cinammon-orange   
Μαύρο τσάι με κανέλλα και 
πορτοκάλι. Συμπληρώνεται από 
τσιπ σοκολάτας και γλυκάνισο. 

chocolate & cherry  
Mαύρο τσάι Κεϋλάνης, 
με καρπούς κακάο και κεράσι. 
Συμπληρώνεται από άνθη όσμανθου 
και πέταλα κενταύριου. 

caramel 
Τσάι Pu erh με πρωταγωνιστή 
το χαρακτηριστικό άρωμα της 
καραμέλας. 

pineapple & cherry  
Mαύρο τσάι Κεϋλάνης, 
με γεύση ανανά - κεράσι. 
Συμπληρώνεται από κόκκινα και 
ροζ ροδοπέταλα. 

be oriental 
Μαύρο τσάι, με φλούδα 
πορτοκαλιού, κομμάτια κανέλλας, 
τζίντζερ και βανίλιας. 

orange cookies 
Μαύρο τσάι, με φέτες 
πορτοκαλιού, κομμάτια μήλου και 
κανέλλας, κόλιανδρο, κάρδαμο, 
ροζ πιπέρι και γαρίφαλο. 

T3-1312-R

T3-1405-R

T3-2067-R

T3-1320-R

T3-0884-R

T3-1317-R

T3-2074-R

T3-2066-R

No15

jack frost 
Μαύρο τσάι με κομμάτια κανέλας, 

φιλέ αμυγδάλου, κομμάτια μήλου και 

βανίλιας. Χριστουγεννιάτικη γεύση 

κανέλα, πορτοκάλι και βανίλια.

T3-8736-R



No18

No21No19 No20

No17No16

belgian chocolate
Μαύρο τσάι με κομματάκια από 

φουντούκι, κομμάτια & περιβλήματα 

κακάο. Μια σαγηνευτική γεύση 

σοκολάτας- τρούφα.

five o’ clock
Το Five o’Clock tea  διακρίνεται από 

το άρωμα και τη λουλουδένια γεύση 

του. Αυτό το μείγμα γίνεται μόνο από 

φρέσκα φύλλα τσαγιού Darjeeling 

και Ceylon. Είναι ήπια αρωματικό 

χωρίς να είναι πολύ έντονο.

china’s rose
Η ντελικάτη μυρωδιά των 

τριαντάφυλλων εξευγενίζει την 

υπέροχη γεύση αυτού του τσαγιού. 

black russian
Απαλό μείγμα μαύρου τσαγιού. 

Εξαιρετικά αρωματικό & παράλληλα 

μαλακό τσάι αφήνοντας μια πολύ 

ελαφριά καπνιστή νότα. Κατάλληλο 

και για σαμοβάρι.

nougat 
Μαύρο τσάι με ψητό φαγόπυρο, 

καβουρντισμένα και ψιλοκομμένα 

αμύγδαλα και λευκά πέταλα 

καλαμποκιού. Γλυκιά και κρεμώδες 

γεύση μαντολάτου και αμυγδάλου.

mr. grey 
Μαύρο τσάι με φρέσκια γεύση 

από περγαμόντο και lime. Μία νέα 

εκδοχή του κλασικού Earl Grey!

T3-8104-R

T3-3143-RT3-4152-R T3-3141-R

T3-8350-RT3-8761-R

Acces
sories



Ξέρεις ότι...

Το πράσινο τσάι Mate είναι πολύ 
δημοφιλές στη Νότια Αμερική και 
φτιάχνεται από τα ξερά φύλλα του 
φυτού Yerba Mate. Eχει την ιδιότητα 
να μειώνει την όρεξη, δίνοντας 
παράλληλα στον οργανισμό σας 
βιταμίνη C, σίδηρο και μαγνήσιο. 
Είναι ιδιαίτερα διεγερτικό καθώς 
περιέχει καφεΐνη, αλλά λιγότερο 
δυνατό από τον καφέ και πιο μαλακό 
για το στομάχι. Η κατανάλωση 
Mate είναι πραγματικά ωφέλιμη 
σε περιόδους έντονης σωματικής 
αδυναμίας και κόπωσης καθώς 
και σε περιόδους κατά τις οποίες 
αισθανόμαστε κουρασμένοι 
πνευματικά.

MATE
TEA

No2No1

lemon 
Τσάϊ mate με λεμόνι.
Το χαρακτηριστικό δυνατό άρωμα 
του λεμονιού είναι μια επιλογή που 
ξυπνάει και τονώνει!

caramel 
Τσάϊ mate με πρωταγωνιστή το 
ακαταμάχητα χαρακτηριστικό 
άρωμα της καραμέλας. 

T3-0946-RT3-1530-R



Ξέρεις ότι...

Το τσάι Rooibos το ονομάζουν και κόκκινο τσάι, 
έχει καταγωγή από τη Νότιο Αφρική, δεν περιέχει 
καφεΐνη και το ρόφημα που δίνει έχει γλυκιά 
γεύση. 
Επίσης έχει υψηλό βαθμό αντιοξειδωτικών και 
πολύ χαμηλό επίπεδο τανίνης που το κάνει πολύ 
δημοφιλές σε όλους όσους προσέχουν την υγεία 
τους. Βοηθά τον μεταβολισμό και το αδυνάτισμα.

ROOIBOS
TEA

No2

No4 No8 No9

No3No1

chocolate cream-truffles  
Με κομμάτια σοκολάτας και saf-
flower. Μια γλυκιά απόλαυση χωρίς 
ενοχές!

strawberry 
Τσάι Rooibos με κομμάτια 
φράουλας, Αγαπημένο φρούτο 
μικρών και μεγάλων!

roasted almond 
Τσάι Rooibos με καβουρδισμένα 
κομματάκια αμύγδαλου και λευκές 
καρδιές σοκολάτας. 

mocca 
Τσάι Rooibos, τσάι Honeybush, 
ολόκληροι κόκκοι καφέ, σπόροι 
γκουαρανά, ψημένο Mate τσάι, 
κομματάκια λευκής σοκολάτας και 
κομμάτια βανίλιας.

earl grey
Τσάι Rooibos με το αγαπημένο 
άρωμα του περγαμόντου. Μπορείτε 
να το απολαύσετε ζεστό ή κρύο. 

lemon spice
Περιέχει λεμονόχορτο, φλούδα 
πορτοκαλιού, κανέλα, ροζ πιπέρι, 
κάρδαμο και καρπό φραγκοστάφυλου. 

T3-1959-R

T3-1375-R T3-5117-R T3-5209-R

T3-0972-RT3-2070-R



Ξέρεις ότι...

Το Oolong είναι παραδοσιακό κινεζικό τσάι. 

Διαθέτει ελαφρώς λιγότερη καφεΐνη από το 
μαύρο τσάι ενώ μερικές από τις ευεργετικές του 
δράσεις είναι η ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
συστήματος και του μεταβολισμού. 

Δρά ενάντια σε ιούς και βακτήρια, ανακουφίζει  
τις  περιπτώσεις διαβήτη, εκζεμάτων και 
αλλεργιών και βοηθά στην απώλεια βάρους, 
περισσότερο και από το πράσινο τσάι.

OOLONG
TEA

No1

ginseng 
Με άνθη καλέντουλας και 
τζινσενγκ.  

T3-1415-R



Ξέρεις ότι...

Το βοτανικό τσάι προσφέρει 
πολλά οφέλη για την υγεία 
μας. Κάθε βότανο, καρπός, 
μπαχαρικό ή φρούτο  έχει 
πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία 
και βιταμίνες που κάνουν καλό 
σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας. 
Φανταστείτε λοιπόν οι μίξεις 
αυτών πως μπορούν να τονώσουν 
σώμα και πνεύμα.

HERBAL
ΤEA

No1 No3No2

be fit 
Μείγμα βοτανικού τσαγιού που σας 
βοηθάει να μένετε fit. Τσάι Rooi-
bos, μέλισσα, λουίζα, γλυκόριζα, 
λεμονόχορτο, βάτος, κυνόροδο, 
ηλίανθος και κενταύριο.

be quite  
Μείγμα βοτανικού τσαγιού που 
περιέχει ρίζα βαλεριάνας, φύλλα 
πασιφλόρας, λουίζα, δυόσμο και 
δενδρολίβανο, άνθη καλέντουλας, 
σπόρους μάραθου, γλυκάνισου και 
κυνόροδο. 

be calm  
Μείγμα βοτανικού τσαγιού που 
σε χαλαρώνει τις δύσκολες και 
κουραστικές μέρες. Με βάλσαμο,  
σπόρους τσουκνίδας, κομμάτια  
λεμονόχορτου (lemongrass), φύλλα 
πασιφλόρας  και μπετούλας, τήλιο, 
άνθη ελίχρυσου και κυνόροδο.

T3-0840-R T3-1458-RT3-1459-R



No5

be slim  
Περιέχει πράσινο τσάι Ματέ (Yerba
Mate) και μπλε τσάι Pu erh Κίνας. 
Το μείγμα συμπληρώνεται με 
σπόρους τσουκνίδας, κομμάτια 
καρότου και φρούτων, όπως ανανά, 
ροδάκινο, μάνγκο και παπάγια, 
άνθη λεβάντας, ιβίσκου και 
ηλίανθου, μπλε πέταλα κενταύριου, 
σπόρους κυνόροδου και τέλος 
φύλλα αλόης.

T3-0956-R

No4 No6

No9No8No7

be young 
Με κομμάτια μήλου, κυνόροδου,
καλέντουλα, μολόχα, πορτοκάλι,
cranberry και ροδοπέταλα. 
Κάντε έκπληξη σε παιδικό πάρτι 
προσφέροντάς το σαν ice tea 
στους μικρούς σας καλεσμένους. 

ginger lemon 
Περιέχει τσάι Honeybush και τσάι 
Rooibos. Το μείγμα συμπληρώνεται 
από κομμάτια μήλου, φλούδες 
εσπεριδοειδών όπως λεμονιού, 
πορτοκαλιού και νεραντζιού, 
λεμονόχορτο, πιπερόριζα, ηλίανθο 
και καλέντουλα.

be alive  
Ένα πραγματικό τσάι υγείας 
(wellness tea). Περιέχει φλούδες 
πορτοκαλιού, κομμάτια κανέλας, 
μάραθο, ρίζες γλυκόριζας, 
Κάρδαμο, Τζίντζερ αγγελική, 
ρίζες από πικραλίδα (ταραξάκο). 
Συμπληρώνεται με άνθη αρκεύθου 
και γαρύφαλλο. 

be active  
Ένα πραγματικό τσάι υγείας 
(wellness tea). Περιέχει κομμάτια 
κανέλας, Μάραθο, κομμάτια 
τζίντζερ, Δενδρολίβανο, μέντα, 
κάρδαμο, Σμίλαξ, φύλλα dami-
ana, Ρίζες γλυκόριζας, Φύλλα 
φασκόμηλου και τέλος μαύρο 
πιπέρι και γαρύφαλλο.

almond 
Για τους λάτρεις του αμύγδαλου, 
ένα ιδιαίτερο βοτανικό μείγμα που 
θα σας εκπλήξει!

T3-1451-R T3-0914-R

T3-2065-RT3-2076-RT3-2034-R



No11

yogi power 
Κανέλα, τζίντζερ, πιπέρι, κάρδαμο 

και γαρίφαλο.

T3-4209-R T3-2143R

No10 No12

No14No13

bad weather blend 
Φύλλα blackberry, φύλλα 

γλυκάνισου, μάραθο, βατόμουρο, 

φύλλα φράουλας, κυνόροδο, φύλλα 

φουντουκιάς, λουλούδια κατιφέ, 

ηλίανθος, ροδοπέταλα, κομμάτια 

μήλου, μελισσόχορτο και μέντα.

black forest
Ιβίσκος, φραγκοστάφυλο, σταφύλι, 

καρποί κουφοξυλιάς, ψιλοκομμένα 

αμύγδαλα, κάρδαμο και κομμάτια 

κεράσι. 

good night 
Μελισσόχορτο, ερείκη, μέντα, 

χαμομήλι, άνθη πορτοκαλιού και 

φύλλα μαύρης σταφίδας.

cherry - marzipan
Ιβίσκος, κυνόροδο, κομμάτια 

μήλου, φλούδες πορτοκαλιού, 

κομμάτια καρύδας, φιλέ 

αμυγδάλου, κομμάτια ανανά και 

κάρδαμο.

T3-3121-R

T3-3205RT3-0347-R



Ο γλυκάνισος, ο μάραθος, το κύμινο και τα φύλλα τσουκνίδας προάγουν την παραγωγή γάλακτος. 
Ο γλυκάνισος είναι ένα από τα κυριότερα βότανα κατά των αερίων, του τυμπανισμού και της 
διευκόλυνσης της διαδικασίας της πέψης. Ο μάραθος έχει τις ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες με τον 
γλυκάνισο και υποβοηθά στην απώλεια βάρους. Τα φύλλα τσουκνίδας επίσης δυναμώνουν και τονώνουν 
την μήτρα και συμβάλουν στον εμπλουτισμό του μητρικού γάλακτος με θρεπτικά συστατικά.

Προσοχή!
Το ρόφημα αύξησης της γαλουχίας πρέπει να χρησιμοποιείται με πολλή προσοχή γιατί υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει 
υπερπαραγωγή που η μητέρα θα είναι δύσκολο να τη διαχειριστεί. Συμβουλευτείτε το γιατρός σας ή επαγγελματία 
σύμβουλο θηλασμού.

Mommy
Breastfeeding
Herbal Blend

Προϊόν
Βιολογικής
Γεωργίας



Η σειρά προϊόντων BE COOL 
δημιουργήθηκε από την TASTE3 TEA 
προσφέροντας την εναλλακτική λύση 
σε παγωμενο τσάι για όσους θέλουν 
να απολαύσουν αληθινό κρύο τσάι.  
Τα προϊόντα της σειράς
απολαμβάνονται και ως ζεστό ρόφημα.

ICE
TEA

No7

No13 No6No5

summer breeze  
Περιέχει μαύρο τσάι, περιβλήματα 
κυνόροδου, κομμάτια ανανά, άνθη 
υβίσκου, πέταλα κενταύριου, 
λεμονόχορτο, φραγκοστάφυλλο, 
μέντας και άνθη καλέντουλας.

strawberry  
Το μείγμα περιέχει μαύρο τσάι, 
φράουλα, φραγκάρια, κομμάτια 
μήλου, περιβλήματα κυνόροδου, 
πορτοκάλι, άνθη ιβίσκου, ζαμπούκο 
και ροδοπέταλα.

lemon 
Περιέχει πράσινο τσάι, μαύρο 
τσάι, τσάι Rooibos, κομμάτια 
μήλου και λεμονιού, άνθη ιβίσκου, 
ακακία, λεμονόχορτο και ηλίανθο.

summer fruits 
Με Τσάι Rooibos, παπάγια, 
καρότο, ανανά, λουίζα, μάνγκο, 
βάτο, καρπό φραγκοστάφυλλου, 
πιπερόριζα και ηλίανθο.

T3-1229-R

T3-1228-R T3-1050-RT3-1053-R

Black 
Tea

Black 
Tea

Rooibos
Tea

Rooibos
Tea

Η διαδικασία παρασκευής παραμένη η ίδια, 
αλλά σίγουρα όταν ετοιμάσεις το δικό σου 
παγωμένο αληθινό τσάι, θα ξεχάσεις 
οτιδήποτε έχεις δοκιμάσει μεχρί τώρα.



No15

No14

No16

No18 No19 No21

No14

No7

No13

strawberry-orange  
Αναδεικνύονται οι φρέσκες 
γεύσεις της ώριμης φράουλας, του 
αναζωογονητικού πορτοκαλιού και 
του εξωτικού ανανά. Η σύνθεση 
ολοκληρώνεται με μία βάση 
πράσινου τσαγιού. 

peach  
Με μαύρο και πράσινο τσάι, 
κομμάτια ροδάκινου και άνθη 
ιβίσκου, σταφίδα,  τριανταφυλλάκι 
και ροδοπέταλα.

Spearmint  
Το πράσινο τσάι και η φρέσκια 
γεύση του δυόσμου αναζωογονεί 
το πνεύμα σας. Προσθέστε μπόλικο 
πάγο και φέτες λεμονιού, ο ιδανικός 
συνδυασμός. Καλή σας απόλαυση….

caipirinha 
Πράσινο τσάι με φέτες 

γλυκολέμονου, κομμάτια πεπόνι, 

κίτρινα μπουμπούκια, φύλλα 

βατόμουρου και λεμόνι. Δροσιστική 

και καλοκαιρινή γεύση Caipirinha.

pina colada 
Πράσινο τσάι με κομμάτια ανανά 

και καρύδα. Κρεμώδης γεύση ανανά-

καρύδα.

green apple 
Πράσινο τσάι με κομμάτια μήλου 

και φύλλα μέντας. Δροσιστικό, με 

γεμάτη γεύση πράσινου μήλου.

cranberry-rose  
Πράσινο τσάι με μοναδική 
γεύση φρέσκων βατόμουρων και  
γλυκών σμέουρων Περιέχει φέτες 
cranberry, κομμάτια  βατόμουρου  
και λεπτεπίλεπτα μπουμπούκια 
τριαντάφυλλου. 

bloody orange  
Το άρωμα του τσαγιού σου θυμίζει 
φρεσκοστημένα σαγκουίνια και 
σε συνδυασμό με το γλυκό τσάι 
Rooibos, σου αφήνει μια φρουτώδη 
επίγευση. 

cherry  
Το μείγμα περιέχει κομμάτια 
μήλου και κερασιού, άνθη ιβίσκου, 
περιβλήματα κυνόροδου, φλούδα 
λεμονιού, τσάι Rooibos Αφρικής, 
πράσινο και μαύρο τσάι.

T3-2075-R

T3-1051-R

T3-2068-R

T3-8105-R T3-81??-R T3-81??-R

T3-2071-R

T3-2073-R

T3-1052-R

Green 
Tea

Green 
Tea

Green 
Tea

Green 
Tea

Green 
Tea

Green 
Tea

Green 
Tea

Black 
Tea

Rooibos
Tea



HERBS

No2

φασκόμηλο 
Το φασκόμηλο είναι ένα 
βότανο προικισμένο με πολλές 
θεραπευτικές ουσίες και ιδιότητες, 
ιδιαιτέρως χρήσιμες στην 
ιατρική, όπως αντιβακτηριδιακές, 
αντισηπτικές, καρδιοτονωτικές και 
σπασμολυτικές.

T3-0405-C

No4

φλισκούνι-άγρια μέντα 
Το φλισκούνι δρα ως 
καταπραϋντικό σε κολικούς 
στομάχου-εντέρου, δυσπεψίες,  
μετεωρισμό. Είναι πλούσιο σε 
ιχνοστοιχεία και μέταλλα ενώ 
ταυτόχρονα ευεργετικό για το 
αναπνευστικό.

T3-1110-C

No3

ελληνική φύση 
Όλη η ελληνική φύση σττην 

κούπα σας. Με τσάι του βουνού, 
φασκόμηλο, χαμομήλι, μολόχα, 
δίκταμο και κενταύριο. 

T3-1537-C

No1

ελληνικά βουνά 
Ένα εκπληκτικό μείγμα που σε 
ταξιδεύει στα ελληνικά βουνά. 
Αποτελείται από τσάι του βουνού, 
θυμάρι, φασκόμηλο, άνθη ακακίας 
και ροζ ροδοπέταλα.

T3-1535-C

No5

τσάι του βουνού
Το τσάϊ του βουνού βοηθά το 
πεπτικό σύστημα και δρα κατά 
των κρυολογημάτων, καθώς 
είναι τονωτικό, αποτοξινωτικό, 
με υψηλά ποσοστά σιδήρου που 
προλαμβάνουν την αναιμία. 

Τ3-0302-C



No7

τήλιο 
Γνωστό και ως φλαμούρι, είναι ένα 
βότανο αποτελεσματικό για τα 
κρυολογήματα, το βήχα και  τον 
πονοκέφαλο. 

T3-0076-C

No6

χαμομήλι
Ενα θαυμάσιο μαλακτικό για τις 
έντονες ενοχλήσεις στομάχου. Είναι 
ιδιαίτερα καταπραϋντικό για την 
περίοδο  των πρώτων δοντιών των 
μωρών. Επιπλέον, βοηθά στην αϋπνία, 
στο άσθμα και είναι αντιπυρετικό.

T3-0003-C

No12

τριαντάφυλλο 
Πλούσιο σε βιταμίνη C. 
Ανακουφίζει από ενοχλήσεις 
στομάχου, δυσπεψίες, εντερίτιδα. 
Κρατάει το ζάχαρο και τη 
χοληστερίνη σε χαμηλά επίπεδα.

Τ3-1730-C

No14

μελισσόχορτο
Xαλαρώνει το νευρικό σύστημα, 
ηρεμεί τον οργανισμό από 
ταχυκαρδίες, υψηλή πίεση και είναι 
ιδανικό για την εμμηνόπαυση. 
Είναι χωνευτικό, ανακουφίζει από 
άσθμα και βρογχίτιδα. 

Τ3-1595-C

No15

herbs bouquet
Φύλλα μέντας, φύλλα σμέουρου 

και βατόμουρου, μάραθος, άγριο 

θυμάρι, λεβάντα, μαντζουράνα και 

φύλλα φασκόμηλου.

Τ3-3181-C

No13

βάλσαμο
Ένα από τα  βότανα της Ελληνικής 
υπαίθρου που οι χρήσεις του είχαν 
εκθειαστεί από τον Ιπποκράτη.
Εγχύματά του πίνονται για την 
αντιμετώπιση του  άγχους και της 
ήπιας κατάθλιψης, της αϋπνίας, του 
έλκους στομάχου και του άσθματος.

T3-0447-C

No8

δίκταμο 
Ένα από τα πιο δυσεύρετα βότανα που 
αυτοφύεται  σε πολύ ξερικά εδάφη, 
κυρίως στην Κρήτη. Εχει άριστη δράση 
στην αντιμετώπιση προβλημάτων 
του πεπτικού συστήματος, ενισχύει 
το ανοσοποιητικό, ηρεμεί από τον 
πονοκέφαλο και τον πονόδοντο.

T3-0006-C

No10

μαντζουράνα
Ανακουφίζει από πονοκεφάλους, 
αϋπνίες, ερεθισμένο λαιμό και 
αμυγδαλές, και βοηθά στην 
απόχρεμψη. Είναι αντιδιαβητικό 
και αποτοξινωτικό και μαλακτικό 
για ενοχλήσεις στομάχου.

T3-0279-C

No9

λουίζα 
Από τα πιο γνωστά βότανα για την 
αποτοξίνωση του οργανισμού. Λόγω 
της διουρητικής και εφιδρωτικής 
της δράσης, βοηθά στην απώλεια 
περιττών υγρών και την καύση. Έχει 
αντιπυρετική και αντιδιαβητική 
δράση. Κατά τη διάρκεια του 
θηλασμού βοηθά ως γαλακτογόνο.

T3-0129-C



TEA
GIFTS
Tea 
experience 

1 χ Τσάι της επιλογής σας 
     σε μεταλλική συσκευασία Premium Tin
1 χ Πορσελάνινο Φλιτζάνι 210 ml
     Scandinavian Design διπλού τοιχώματος
1 x Ανοξείδωτη μεταλλική λαβίδα με φίλτρο

Teason
Greetings

Jack Frost - Μάυρο Τσάι
Spirit.ea - Πράσινο Τσάι Νο12
Spice Blends - Μάυρο Τσάι Νο4
Be Spicy - Πράσινο Τσάι Νο11
1 x Ανοξείδωτη μεταλλική λαβίδα με φίλτρο

Starters
Kit

Earl Gray - Πράσινο Τσάι No1
Cranberry Rose - Πράσινο Τσάι Νο14
Honey & Orange - Μάυρο Τσάι Νο2
Be Oriental - Μάυρο Τσάι Νο12
Apple Orange - Άσπρο Τσάι Νο1
Chocolate cream truffles - Τσάι Rooibos No2
Lemon - Τσάι Mate No2
Be Young - Βοτανικό Τσάι Νο4
Φίλτρο Τσαγιού με ανοξείδωτο πλέγμα

Tea 
experience
2xflavors 

2 χ Τσάι της επιλογής σας 
     σε μεταλλικές συσκευασία Premium Tin
1 x Ανοξείδωτη μεταλλική λαβίδα με φίλτρο



* Συλλεκτικές συσκευασίες 
περιορισμένης κυκλοφορίας

Winter
Teason

Mr. Gray - Μάυρο Τσάι No16
Belgian Chocolate - Μάυρο Τσάι No18
Temple of Heaven - Πράσινο Τσάι Νο17
Black Forest - Βοτανικό Τσάι Νο12
Φίλτρο Τσαγιού με ανοξείδωτο πλέγμα

Detox
Kit

Yogi Power - Βοτανικό Τσάι Νο11
Lime & Ginger - Πράσινο Τσάι Νο7
Temple of Heaven - Πράσινο Τσάι Νο17
Be Fit - Βοτανικό Τσάι Νο1
Be Slim - Βοτανικό Τσάι Νο5
Be Active - Βοτανικό Τσάι Νο8
Lemon - Τσάι Mate No2
Earl Grey - Τσάι Rooibos No3
Φίλτρο Τσαγιού με ανοξείδωτο πλέγμα



H T CUBE είναι 100% Ελληνική επιχείρηση με μοναδικό αντικείμενο την εισαγωγή, τυποποίηση και 
διάθεση φυσικών φύλλων τσαγιου, βοτάνων και αξεσουάρ τσαγιού. 

Είμαστε στη διαθεσή σας για να σχεδιάσουμε μαζί την μελλοντική συνεργασία μας.

Ο παρόν κατάλογος ενημερώνεται και επανατυπώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα αλλά περιέχει μόνο ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα της ποικιλίας των προϊόντων μας. Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε συνεχώς νέα προϊόντα στη 
συλλογή μας. Για πλήρη ενημέρωση σας σχετικά με το σύνολο των διαθέσιμων προϊόντων μας παρακαλούμε επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας.


