
OBUDŹ SWOJE ZMYSŁY



Ajurweda opiera się na jednej z najstarszych mądrości człowie-
ka (Veda) – wiedzy o cudzie, który nazywamy życiem (Ayur). Świat 
poznał indyjską jogę i tradycje ajurwedyjskie dopiero w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Yogi Bhajan, mistrz Jogi Kundalini, był pionierem tego holi-
stycznego, jogińskiego stylu życia, który zachęca ludzi do szczę-
śliwego, zdrowego i świadomego stylu życia. Dzielił się swoją 
mądrością i wiedzą o zdrowym stylu życia i zastosowaniu mie-
szanek ziół i przypraw z uczniami, serwując im pokrzepiającą i 
aromatyczną herbatę – mieszankę ziół i przypraw, którą ucznio-
wie pieszczotliwie nazywali „Yogi Tea” czyli „Herbatą Jogina”.

W 1986 roku marka YOGI TEA® została wprowadzona na euro-
pejski rynek jako pionier wśród herbat o właściwościach zdrowot-
nych i od tego czasu jest jedną z najbardziej popularnych marek 
herbat ziołowo-korzennych w Europie.

NASZA FILOZOFIA
 • Służymy – oferując naszym konsumentom oryginalny produkt wysokiej 

jakości i dbając o interesy wszystkich zainteresowanych stron.

 • Jesteśmy autentyczni, pełni szacunku i uczciwi. Nasze produkty zawsze 
będą zakorzenione w Ajurwedzie i zapewniającej zdrowie mocy ziół.

 • Jesteśmy pasjonatami tego, co robimy – dążymy do doskonałości i do 
pełnego zdyscyplinowania w kwestii robienia tego, co trzeba tak, jak należy.

 • Tworzymy tylko zdrowe produkty – dbamy o zrównoważony rozwój i bie-
rzemy odpowiedzialność za nasz wpływ na środowisko.

 • Wciąż się doskonalimy – tworząc środowisko do nauki, zwiększając rolę 
członków naszego zespołu, zapewniając szkolenia i rozwój pracowników 
oraz wykorzystując w pełni ich potencjał w bezpiecznym i przyjemnym 
miejscu pracy.

 • Działamy uczciwie – to podstawa wszelkich aspektów naszego postę-
powania w relacjach z osobami i instytucjami związanymi z naszą dzia-
łalnością.

NASZA HISTORIA

Serve your spirit.



NASZA JAKOŚĆ EKOLOGICZNA
Kuszący, tajemniczy zapach oraz wykwintny aromat wyselekcjonowanych liści 

i egzotycznych przypraw sprawiają, że każda herbata YOGI TEA® ma unikalny, 
bogaty smak, przynoszący wszechstronne korzyści dla ciała, ducha i umysłu.

W YOGI TEA® stosujemy najlepsze składniki pochodzące z certyfikowanego 
rolnictwa ekologicznego, dzięki czemu chronimy naturalne zasoby Ziemi. Wie-
loletnie wysiłki i nakłady doprowadziły nas do sytuacji, w której importujemy 
ponad 90 częściowo egzotycznych ziół i przypraw z wszystkich zakątków świata 
z gwarancją ekologicznej jakości.

Wszystkie nasze produkty są opatrzone oficjalnym logo żywności ekologicz-
nej UE i stanowią wysokiej jakości herbaty ziołowo-korzenne, produkowane 
przy użyciu ściśle określonych metod ekologicznego rolnictwa, przetwarzania 
i przechowywania. 

Dostawcami naszych produktów organicznych są również certyfikowane firmy 
ekologiczne akredytowane przez oficjalne organy kontroli. Oprócz ekologicznego 
logo UE, mieszanki ziół i przypraw YOGI TEA® posiadają różne krajowe znaki eko-
logiczne.

KRAJE POCHODZENIA NASZYCH SKŁADNIKÓW*

*Ze względu na nieprzewidywalny klimat i warunki zbiorów, możliwe jest inne pochodzenie poszczególnych składników.



*Składniki pochodzące z kontrolowanego rolnictwa ekologicznego.

Moc, ciepło, Indie.

YOGI TEA® Klasyczna to ta herbata, 
którą Jogin Bhajan rzeczywiście ser-
wował swoim uczniom jogi. Ta unikal-
na mieszanka jest połączeniem tra-
dycyjnych ajurwedyjskich przypraw, 
takich jak cynamon, kardamon, imbir, 
goździki i czarny pieprz. To wspania-
ły, poprawiający nastrój, relaksujący, 
wyborny, korzenny napój. Zgodnie 
z indyjską tradycją najlepiej smakuje 
osłodzona, z odrobiną mleka lub sub-
stytutu mleka.

Składniki: cynamon*, kardamon*, imbir*, goździki*,
pieprz czarny*, olejek cynamonowy*

Medytacyjna, harmonijna, przyjemma.

YOGI TEA® Z Himalajów to herbata 
o bardzo starej recepturze, w której 
uchwycono medytacyjną energię ma-
jestatycznych Himalajów. Koper włoski 
i pikantny imbir nadają tej klasycznej 
herbacie intrygujący smak i bogaty aro-
mat. Dodatek rozgrzewającego słodkie-
go cynamonu, anyżu i kolendry jeszcze 
bardziej podnosi jej walory smakowe. 
Rozkoszuj się indyjską tradycją, pijąc tę 
herbatę osłodzoną, z dodatkiem odrobi-
ny mleka lub substytutu mleka.

Składniki: imbir*, koper włoski*, cynamon*, anyż*, 
kolendra*, olejek cynamonowy*, olejek imbirowy*, 
lukrecja*

Daj się zainspirować zachwycającym smakiem i intensywnym aromatem naszych 
unikalnych, ajurwedyjskich herbacianych mieszanek ziołowych.

Możesz się delektować ich smakiem spożywając je na gorąco lub na zimno.

Słodka, przywracająca równowagę, 
satysfakcjonująca.

Wielcy egipscy faraonowie przez wieki 
uważali korzeń lukrecji za prawdziwy 
skarb, ceniąc sobie jego naturalną sło-
dycz, bogaty smak i właściwości rege-
neracyjne. Dzięki dodatkowi pikantnego 
imbiru, skórki pomarańczowej, cynamo-
nu, czarnego pieprzu i odrobiny wanilii 
uzyskano unikalną, ekscytującą kompo-
zycję smakową.**

Składniki: lukrecja*, cynamon*, skórka pomarańczy*, 
imbir*, kardamon*, prażona cykoria*, goździki*, olejek 
pomarańczowy*, pieprz czarny*, ekstrakt z wanilii*

ODKRYJ NASZE
AJURWEDYJSKIE HERBATY ZIOŁOWO-KORZENNE

Pyszna, korzenna, kojąca.

Herbata Czekoladowa to wyborna, roz-
grzewająca mieszanka przypraw trady-
cyjnie używanych w herbatach czaj i 
łuski kakaowej, od lat jedna z najpopu-
larniejszych herbat YOGI TEA®. Smak 
kakao łączy się w niej ze słodyczą lukre-
cji i cynamonu oraz ostrością imbiru i 
kardamonu.**

Składniki: łuski kakao*, cynamon*, lukrecja*, 
karob*, słód jęczmienny*, kakao o obniżonej 
zawartości tłuszczu*, kardamon*, imbir*, goździki*, 
olejek imbirowy*, pieprz czarny*, ekstrakt z wanilii*, 
olejek cynamonowy*, wanilia* 

**Nasza wskazówka: herbata szczególnie pyszna z mlekiem (lub jego substytutem).



*Składniki pochodzące z kontrolowanego rolnictwa ekologicznego.*Składniki pochodzące z kontrolowanego rolnictwa ekologicznego. *Składniki pochodzące z kontrolowanego rolnictwa ekologicznego.

Ziemista, słodka, afrykańska. 

Słodka, rozgrzewająca, słoneczna 
herbata rooibos promieniuje boga-
tym afrykańskim folklorem. Dodatek 
przypraw tradycyjnie dodawanych do 
YOGI TEA® – cynamonu, imbiru, karda-
monu, goździków i szczypty czarnego 
pieprzu ożywia łagodny, ziemisty aro-
mat rooibosu, zaś chleb świętojański 
i wanilia doskonale uzupełniają smak 
tej słodkiej, przyjemnej herbaty.** 

Składniki: rooibos*, cynamon*, imbir*, chleb 
świętojański*, prażona cykoria*, kardamon*, goździki*, 
pieprz czarny*, olejek cynamonowy*, olejek imbirowy*, 
olejek kardamonowy*, ekstrakt waniliowy* 

Korzenna, zmysłowa, ekscytująca.

Herbata Czekoladowa chili inspirowana 
jest tradycyjnym azteckim „napojem bo-
gów” zwanym „Xocoatl”. W Meksyku ka-
kao nadal pija się cynamonem, wanilią i 
odrobiną chili. Czerpiąc z tej azteckiej tra-
dycji herbata YOGI TEA® Czekoladowa 
chili raczy nas pysznym czekoladowym 
smakiem wzbogaconym szczyptą chili 
oraz korzennymi przyprawami tradycyj-
nie dodawanymi do herbaty czaj, takimi 
jak imbir, pieprz i kardamon.** 

Składniki: łuski kakao*, cynamon*, lukrecja*, im-
bir*, pieprz czarny*, chleb świętojański*, anyż*, 
papryczka chili*, słód jęczmienny*, goździki*, kar-
damon*, olejek imbirowy*, ekstrakt waniliowy*, 
ziarenka wanilii* 

Słodka, korzenna, aromatyczna.

Zainspirowany meksykańską tradycją 
ciepły, stopniowo rozwijający się cze-
koladowy smak tej herbaty koi obecne 
w nas wewnętrzne dziecko. Jej świeża 
miętowa słodycz pomaga się odprężyć. 
Szczypta chili wyostrza zmysły. To intry-
gująca, odświeżająca herbata, którą moż-
na rozkoszować się o każdej porze dnia.**

Składniki: lukrecja*, łuski kakao*, mięta zielona*, 
koper włoski*, anyż*, imbir*, mięta pieprzowa*, 
pokrzywa*, cynamon*, papryczka chili*, kardamon*, 
goździki*, pieprz czarny* 

Aktywująca, stymulująca, 
wzmacniająca.

YOGI TEA® Żeńszeń pomaga się wypo-
środkować, uspokaja i wspiera wewnętrz-
ną siłę. Starannie wyważona mieszanka 
korzenia żeńszenia, pachnącej owocowo 
trawy cytrynowej, skórki pomarańczowej 
i świeżej mięty pozwoliła uzyskać wybor-
ną, kompleksową herbatę, którą można 
delektować się o każdej porze dnia.

Składniki: trawa cytrynowa*, mięta pieprzowa*, 
dzika róża*, skórka pomarańczowa*, lukrecja*, kar-
damon*, korzeń żeńszenia*, cynamon*, imbir*, olejek 
cytrynowy*, pokrzywa*, lucerna*, pieprz czarny*, na-
siona selera*, goździki*, napój z kombuchy w proszku* 

Lekka, aromatyczna, czarująca.

Wspaniały kwiatowy zapach płatków 
róży jest zniewalający. Wdychaj pełną 
piersią ten piękny aromat. Pij tę herba-
tę powoli, małymi łyczkami, zanurza-
jąc się w wybornym smaku kwiatowej 
mieszanki rumianku, hibiskusa, bzu 
czarnego i lawendy.

Składniki: hibiskus*, kwiat rumianku*, kwiat czarnego 
bzu*, kwiat lipy*, płatki róży*, cynamon*, kwiat lawen-
dy*, krwawnik*, imbir*, pieprz czarny*, koper włoski*, 
korzeń kurkumy*, naturalny aromat, płatki słonecznika*, 
lucerna*, babka lancetowata*, kardamon*, goździki*, 
napój z kombuchy w proszku* 

Owocowa, zmysłowa, relaksująca.

Cierpka cytryna, aromatyczna mięta, 
kardamon i słodka lukrecja. Aromat tej 
jasnej, orzeźwiającej herbaty odświe-
ża umysł jak chłodny powiew wiatru. 
Herbata YOGI TEA® Limonka z miętą, 
doskonała jako napój zimny i gorący, 
zaprasza do cieszenia się przyjemno-
ściami relaksującego dnia, pełnego 
harmonii i dobroczynnego spokoju.

Składniki: lukrecja*, limonka*, mięta zielona*, mięta 
pieprzowa*, kardamon*, suszony sok z cytryny*, korzeń 
kurkumy*, imbir*, cynamon*, goździki*, pieprz czarny* 

Wyborna, słodka, ekscytująca.

Odświeżający chłód mięty, rozgrzewa-
jące właściwości cynamonu, imbiru 
i goździków oraz słodycz lukrecji. Prze-
ciwieństwa się przyciągają. Unikalne 
połączenie smaków sprawia, że ta uro-
cza herbata jest znakomitym, intrygu-
jącym napojem. To słodkie orzeźwienie.

Składniki: mięta pieprzowa*, lukrecja*, cynamon*, 
kardamon*, imbir*, goździki*, pieprz czarny*, olejek 
cynamonowy*, olejek kardamonowy*, olejek imbirowy*

**Nasza wskazówka: herbata szczególnie pyszna z mlekiem (lub jego substytutem).**Nasza wskazówka: herbata szczególnie pyszna z mlekiem (lub jego substytutem).



*Składniki pochodzące z kontrolowanego rolnictwa ekologicznego.

Swobodny, głęboki oddech.

Oddech to podstawa życia. Eukaliptus 
w herbacie YOGI TEA® Swobodny oddech 
pozwala poczuć, jakby cała nasza klat-
ka piersiowa szeroko się otwierała, 
umożliwiając coraz głębsze wnikanie 
w nas prany (energii życiowej). Może-
my znów odetchnąć. Tymianek i ba-
zylia w połączeniu z rozgrzewającymi 
przyprawami – cynamonem i imbirem 
– działają stymulująco i nadają tej her-
bacie wybornego smaku.

Składniki: eukaliptus*, lukrecja*, imbir*, bazylia*, 
kardamon*, cynamon*, dziewanna*, lucerna*, koper 
włoski*, tymianek*, oman wielki*, ekstrakt wani-
liowy*, goździki*, pieprz czarny*, ziarenka wanilii* 

Wyborna, słodka, kojąca.

W herbacie YOGI TEA® Na trawienie 
zioła takie, jak koper włoski, lukrecja 
i mięta połączono z rozgrzewającymi 
przyprawami korzennymi: kardamo-
nem, kolendrą, imbirem i czarnym 
pieprzem, uzyskując wyborną herba-
tę, którą można pić do posiłków oraz 
o każdej porze dnia. 

Składniki: kardamon*, koper włoski*, kolendra*, 
słód jęczmienny*, lukrecja*, mięta pieprzowa*, im-
bir*, cynamon*, pieprz czarny*, goździki* 

Delikatna, łagodna, uspokajająca. 

Ciszę i spokój można znaleźć także 
w naszych turbulentnych czasach. Za-
trzymaj na chwilę rumor świata. Kwiat 
rumianku ze spokojem wita nas na łące. 
Kwiat lipy łagodnie kołysze się na drze-
wie. W pełnej spokoju harmonii rosną 
owoce kopru włoskiego i dojrzewają 
słodko pachnące nasiona kardamonu. 
Owoce dzikiej róży, skórka pomarań-
czowa i liście maliny nadają tej delikat-
nej herbacie wspaniałej miękkości.

Składniki: kwiat rumianku*, koper włoski*, kwiat lipy*, 
kardamon*, słód jęczmienny*, hibiskus*, lukrecja*, 
lucerna*, liść maliny*, skórka pomarańczowa*, dzika 
róża*, cynamon*, imbir*, goździki*, pieprz czarny* 

Celem Ajurwedy jest równowaga w życiu.
Ciesz się naszymi unikalnymi herbatami ajurwedyjskimi w szczególnych chwilach.

Doskonałe składniki ekologiczne zostały dobrane tak, aby zaspokajać 
różne potrzeby naszych czasów.

ODKRYJ NASZE
AJURWEDYJSKIE HERBATY ZIOŁOWE

Kojąca, rozgrzewająca i chroniąca.

Śpiewanie, mówienie, przełykanie, od-
czuwanie smaku – nasze gardło musi 
radzić sobie z wypełnianiem wielu za-
dań. Ta kojąca, słodka herbata to podzię-
kowanie dla naszych gardeł za ich pracę. 
Lukrecja i dziewanna w połączeniu ze 
słodkim cynamonem, skórką pomarań-
czową i koprem włoskim nadają wybor-
nego smaku tej kojącej herbacie, którą 
można rozkoszować się przez cały dzień.

Składniki: lukrecja*, koper włoski*, cynamon*, skór-
ka pomarańczowa*, imbir*, tymianek*, dziewanna*, 
olejek cytrynowy*, olejek pomarańczowy*, karda-
mon*, pieprz czarny*, goździki*, korzeń kurkumy*



*Składniki pochodzące z kontrolowanego rolnictwa ekologicznego.*Składniki pochodzące z kontrolowanego rolnictwa ekologicznego.

Ożywcza, witalna, inspirująca.

Pikantny smak imbiru rozgrzewa i pod-
nosi na duchu. Owocowy, cierpki smak 
cytryny odświeża umysł i ożywia duszę. 
Akcenty smakowe uzyskane dzięki 
dodatkowi trawy cytrynowej, lukrecji 
i czarnego pieprzu nadają tej mie-
szance lekkiej, korzennej słodyczy. Ta 
zawsze wybornie smakująca herbata 
odświeża w lecie i rozgrzewa w zimie.

Składniki: imbir*, lukrecja*, trawa cytrynowa*, 
pieprz czarny*, skórka cytrynowa*, mięta pieprzowa*, 
olejek cytrynowy*, hibiskus*, suszony sok z cytryny* 

Relaks, równowaga, spokój.

Chwila relaksu z filiżanką pysznej, go-
rącej herbaty YOGI TEA® Na sen to wy-
śmienity sposób, by wyciszyć się przed 
wieczornym spoczynkiem. Rumianek, 
lawenda, gałka muszkatołowa i korzeń 
kozłka ułatwiają pozostawienie za sobą 
zmartwień mijającego dnia i zmęcze-
nia. Słodycz kopru włoskiego działa 
kojąco, pomagając przywrócić równo-
wagę ciała i ducha. W takim nastroju ła-
twiej kierujemy naszą uwagę ku temu, 
co piękne w naszym życiu.

Składniki: koper włoski*, kwiat rumianku*, mięta 
pieprzowa*, kardamon*, melisa*, trawa cytrynowa*, 
korzeń kozłka lekarskiego*, szałwia*, kwiat lawendy*, 
gałka muszkatołowa* 

Mocna, słodka, korzenna.

Stres, wyczerpanie i spożywanie nad-
miernych ilości żywności mogą nega-
tywnie wpływać na męską siłę i ener-
gię. Przywrócenie równowagi można 
osiągnąć poprzez ćwiczenia fizyczne, 
zapewnienie należytego wypoczynku 
i zdrową dietę. Umożliwiają one męż-
czyznom realizowanie ich ideałów i ich 
potencjału. YOGI TEA® Dla mężczyzny, 
herbata dla mężczyzn zawierająca imbir, 
prażoną cykorię, żeńszeń i paprykę chi-
li, jest wybornie smakującym napojem, 
którym można raczyć się o każdej porze.

Składniki: imbir*, kardamon*, lukrecja*, chleb 
świętojański*, cynamon*, słód jęczmienny*, 
prażona cykoria*, mięta pieprzowa*, kozieradka*, 
koper włoski*, kwiat muszkatołowy*, anyż*, korzeń 
żeńszenia*, traganek*, korzeń kurkumy*, papryczka 
chili*, olejek cynamon*, pieprz czarny* 

Regeneracja, odmładzanie, 
nowy początek.  

Natura po deszczu wygląda i pachnie 
olśniewająco czysto i świeżo. Nasza 
własna natura ma podobną zdolność 
odnawiania się regularnie, w czym po-
mocne mogą okazać się zioła. Herbata 
YOGI TEA® Detox jest harmonijną mie-
szanką słodyczy lukrecji i ostrości imbi-
ru w połączeniu z cenionym od dawien 
dawna mniszkiem i korzeniem łopianu. 
Kardamon, kolendra, szałwia i koper 
włoski znakomicie dopełniają smak tej 
wybornej i popularnej herbaty.

Składniki: lukrecja*, cynamon*, korzeń łopianu*, im-
bir*, mniszek*, koper włoski*, anyż*, owoc jałowca*, 
kolendra*, kardamon*, pieprz czarny*, pietruszka*, 
szałwia*, goździki*, korzeń kurkumy* 

Ochrona, wsparcie, wzmocnienie. 

Ta intensywna mieszanka herbaciana 
o korzennie słodkim smaku wspiera 
naszą równowagę fizyczną i dobre sa-
mopoczucie. Połączenie powszechnie 
cenionej jeżówki (echinacea) ze słod-
kim koprem włoskim, ostrym imbirem 
i kardamonem zaowocowało powsta-
niem doskonale zharmonizowanej, 
ajurwedyjskiej mieszanki.

Składniki: cynamon*, echinacea*, imbir*, koper 
włoski*, rooibos*, prażona cykoria*, chleb święto-
jański*, kardamon*, bazylia*, korzeń łopianu*, ko-
rzeń kurkumy*, pieprz czarny*, traganek*, ziarenka 
wanilii*

Świeżość, jasność umysłu, relaks. 

Czasem, po długim wyczerpującym 
dniu, nasze myśli po prostu nie dają nam 
odpocząć, nieustannie krążąc w głowie. 
Słodkie łupiny kakaowe w herbacie Cze-
koladowo-miętowej  YOGI TEA® pachną 
pyszną czekoladą, co pozwala wyciszyć 
się w sposób całkowicie naturalny. Od-
świeżająca, chłodząca mięta doskonale 
uzupełnia kakao, uwalniając olejki ete-
ryczne, które koją zmysły i uwalniają od 
zbędnego balastu myśli. 

Składniki: łuski kakao*, lukrecja*, mięta pieprzowa*, 
anyż*, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu*, cy-
namon*, pieprz czarny*, karob*, kardamon*, imbir*, 
olejek z mięty pieprzowej*, ekstrakt z wanilii*, słód 
jęczmienny*, goździki*, wanilia*
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Rozgrzewająca, energetyzująca, 
podnosząca na duchu.

Pikantny imbir i słodka pomarańcza na-
dają tej herbacie wybornego, słonecz-
nego smaku, wprawiając nas w nastrój 
typowy dla pięknego letniego dnia. Im-
bir zapewnia pikantny smak i witalność. 
Gdy dodamy do niego owocowy smak 
pomarańczy z odrobiną wanilii, w na-
szym sercu znowu zapanuje lato.

Składniki:  imbir*, lukrecja*, trawa cytrynowa*, skór-
ka pomarańczowa*, pieprz czarny*, ekstrakt z wanilii*, 
olejek pomarańczowy*, mięta pieprzowa*, anyż*

Śródziemnomorski ogród ziołowy, 
słoneczny i relaksujący.

Herbata YOGI TEA® Pełnia życia zawie-
rająca aromatyczną szałwię i rozgrze-
wający cynamon przypomina nam o 
odwiecznej śródziemnomorskiej trady-
cji raczenia się herbatą z szałwii. Trawa 
cytrynowa, kardamon i lukrecja nadają 
tej unikalnej herbacie niepowtarzalne-
go smaku. Zrelaksuj się, rozkoszując się 
filiżanką YOGI TEA® Pełnia życia i pa-
miętaj, by dobrze troszczyć się o siebie.

Składniki: cynamon*, szałwia*, lukrecja*, oregano*, 
kardamon*, trawa cytrynowa*, imbir*, goździki*, 
werbena cytrynowa*, pieprz czarny*, olejek cyna-
monowy*, olejek imbirowy*, kozieradka*, kolendra*

Odmładzająca, świeża, 
wyzwalająca.

Podobnie jak regularnie czyścimy i po-
rządkujemy nasze domy i ozdabiamy je 
kwiatami, powinniśmy również regular-
nie oczyszczać nasze ciało. YOGI TEA® 
Detox z cytryną jest unikalną herbatą, 
łącząca łagodną gorycz mniszka ze sło-
dyczą lukrecji i ostrością imbiru. Dzięki 
niej możemy witać każdy nowy dzień 
odnowieni i odświeżeni. Soczysta cytry-
na nadaje tej herbacie znakomity, lekko 
cierpki posmak.

Składniki: trawa cytrynowa*, mniszek*, cynamon*, 
imbir*, lukrecja*, skórka cytrynowa*, melisa lekar-
ska*, mięta pieprzowa*, olejek cytrynowy*

Owocowa, korzenna, stymulująca.

Imbir jest sam w sobie niezwykle roz-
grzewający. Dzięki swej naturalnej 
pikantności działa ożywiająco i wzmac-
niająco. Nie jest zatem niespodzianką, że 
medycyna arjuwedyjska przypisuje mu 
jako specjalnemu składnikowi tak wiele 
korzystnych właściwości. YOGI TEA® Im-
birowa to wyborna rozgrzewająca her-
bata łącząca w sobie ten magiczny ko-
rzeń oraz mieszankę trawy cytrynowej, 
lukrecji, mięty i pieprzu czarnego.

Składniki: imbir*, trawa cytrynowa*, lukrecja*, mięta 
pieprzowa*, pieprz czarny* 

Wzmacniająca, stymulująca, 
inspirująca. 

Bazylia, intensywnie pachnąca królowa 
kulinarnych ziół postanowiła celebrować 
życie i zaprosiła do herbacianego tańca 
wschodnich mistyków: cynamon, imbir 
i kardamon. Przybyli oni na jej zaprosze-
nie, przynosząc dary z ciepła i korzen-
nych smaków. Razem z chili i czarnym 
pieprzem, nadają jej zdecydowanego 
i wyrazistego smaku, rozprzestrzeniają 
się po całym ciele, rozgrzewając, wzmac-
niając i witalizując każdą komórkę.

Składniki: bazylia*, lukrecja*, suszony sok z cytryny*, 
skórka pomarańczowa*, cynamon*, imbir*, papryczka 
chili*, kardamon*, goździki*, pieprz czarny* 

Rozgrzewające, kojące 
zakończenie dnia. 

Zanim udamy się na spoczynek, powin-
niśmy się wyciszyć i „wyłączyć świa-
tło w dziale naszych myśli”. Rooibos 
i rumianek łagodnie ukoją Cię swoją 
słodyczą i ułożą do snu. Słodkie łupiny 
kakaowe i wanilia zanucą Ci kołysankę, 
a rozgrzewające przyprawy, takie jak 
goździki, imbir i czarny pieprz otulą Cię 
swoim ciepłem.

Składniki: rooibos*, kwiat rumianku*, łuski kakao*, 
lukrecja*, ekstrakt z wanilii*, cynamon*, kardamon*, 
ekstrakt z melisy lekarskiej*, gałka muszkatołowa*, 
imbir*, goździki*, pieprz czarny*

Podnosząca na duchu, ożywcza, 
stymulująca. 

Ta wyrazista, aromatyczna mieszanka 
ma właściwości energetyzujące i podno-
szące na duchu. Aby móc zachować na 
twarzy uśmiech, nawet w stresujących 
sytuacjach, usiądź wygodnie i uracz się 
filiżanką herbaty Positive Energy Cran-
berry Hibiscus. Ożywiająca zielona mate, 
guarana i czarna herbata Assam pomo-
gą Ci przetrwać dzień. Energetyzujący 
hibiskus, owoce żurawiny, dzikiej róży i 
trawa cytrynowa znakomicie dopełniają 
tę wyborną, intrygującą mieszankę.

Składniki: herbata czarna* (Assam), hibiskus*, zielo-
na mate*, lukrecja*, trawa cytrynowa*, suszony sok z 
cytryny*, dzika róża*, burak*, żurawina*, cynamon*, 
pieprz czarny*, skórka pomarańczy*, rozmaryn*, ole-
jek pomarańczowy*, imbir*, guarana*, korzeń żeń-
szenia*, kardamon*, goździki*
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ODKRYJ NASZE
AJURWEDYJSKIE HERBATY SYPANE

Sekret wyjątkowego, pełnego smaku naszych herbat sypanych polega na intensywnym 
procesie ich gotowania. Proces ten uwalnia z ziół i przypraw wszystkie te wspaniałe 
elementy, które składają się na ich pełny smak. Dodatek mleka (lub jego substytutu) 

sprawia, że herbaty te smakują jeszcze bardziej wyjątkowo.

Moc i ciepło Indii. 

YOGI TEA® Klasyczny czaj to ta herbata, 
którą Yogi Bhajan rzeczywiście serwo-
wał swoim uczniom jogi. Ta unikalna 
mieszanka jest połączeniem tradycyj-
nych ajurwedyjskich przypraw, takich 
jak cynamon, kardamon, imbir, goździki 
i czarny pieprz. To wspaniały, popra-
wiający nastrój, relaksujący, wyborny, 
korzenny napój. Zgodnie z indyjską 
tradycją najlepiej smakuje osłodzona, z 
odrobiną mleka lub substytutu mleka.

Składniki: cynamon*, kardamon*, imbir*, goździki*, 
pieprz czarny* 

Medytacyjna, harmonijna, 
przyjemna. 

YOGI TEA® Czaj z Himalajów to herba-
ta o bardzo starej recepturze, w której 
uchwycono medytacyjną energię ma-
jestatycznych Himalajów. Koper włoski 
i pikantny imbir nadają tej klasycznej 
herbacie intrygujący smak i bogaty aro-
mat. Dodatek rozgrzewającego słodkie-
go cynamonu, anyżu i kolendry jeszcze 
bardziej podnosi jej walory smakowe. 
Rozkoszuj się indyjską tradycją, pijąc tę 
herbatę osłodzoną, z dodatkiem odrobi-
ny mleka lub substytutu mleka.

Składniki: imbir*, cynamon*, koper włoski*, anyż*,  
lukrecja*, kolendra*

Wyborna, korzenna, kojąca. 

YOGI TEA® Czekoladowy czaj to wybor-
na, rozgrzewająca mieszanka przypraw 
tradycyjnie używanych w herbatach czaj 
i łuski kakaowej, już od lat należąca do 
najpopularniejszych herbat. Smak kakao 
w połączeniu ze słodką lukrecją i cynamo-
nem, pikantnym imbirem i kardamonem 
w mieszance herbacianej o niebiańskim 
smaku. Usiądź wygodnie i pij ją małymi 
łyczkami, wdychając wspaniały aromat 
czekolady. Najlepiej smakuje osłodzona, z 
odrobiną mleka lub substytutu mleka.

Składniki: łuski kakao*, cynamon*, kardamon*, im-
bir*, prażona cykoria*, goździki*, pieprz czarny* 

Ożywcza, witalna, inspirująca.

Pikantny smak imbiru rozgrzewa i pod-
nosi na duchu. Owocowy, cierpki smak 
cytryny odświeża umysł i ożywia du-
szę. Akcenty smakowe uzyskane dzięki 
dodatkowi trawy cytrynowej, lukrecji 
i czarnego pieprzu nadają tej mie-
szance lekkiej, korzennej słodyczy. Ta 
zawsze wybornie smakująca herbata 
odświeża w lecie i rozgrzewa w zimie.

Składniki: imbir*, lukrecja*, trawa cytrynowa*, 
mięta pieprzowa*, pieprz czarny*, hibiskus*, olejek 
cytrynowy*, suszony sok z cytryny*, skórka cytrynowa*
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Magiczna, mocna, ożywcza. 

Ta mocna, stymulująca herbata 
YOGI TEA® zawiera połączenie klasycz-
nych przypraw dodawanych do herbaty 
czaj, takich jak cynamon, ognisty imbir 
i anyż oraz herbaty Assam. Rooibos do-
daje jej łagodnej słodyczy. Rozkoszuj się 
tradycyjnymi, indyjskimi smakami, pijąc 
Czarny Czaj osłodzony, z dodatkiem 
odrobiny mleka lub substytutu mleka.

Składniki: czarna herbata*, cynamon*, imbir*, anyż*, 
rooibos*, prażona cykoria*, pieprz czarny*, goździki*, 
ekstrakt cynamonowy, olejek imbirowy* 

Słodka, satysfakcjonująca, lekka. 

Herbata YOGI TEA® Słodki czaj o na-
turalnej, korzennej słodyczy jest na-
pojem, w którym można się naprawdę 
zakochać. Połączenie anyżu, kopru wło-
skiego, lukrecji i goździków nadaje jej 
wybornego, intrygującego smaku. Aby 
nie tracić gruntu pod nogami, a jedno-
cześnie pozostawać w kontakcie z naszą 
duszą potrzebujemy w naszym życiu 
słodyczy, ponieważ słodycz reprezentu-
je Ziemię. Usiądź wygodnie i rozkoszuj 
się filiżanką herbaty YOGI TEA® Sweet 
Chai, pełnej naturalnej słodyczy.**

Składniki: anyż*, koper włoski*, lukrecja*, karda-
mon*, pieprz czarny*, cynamon*, imbir*, goździki* 

Wyborna, relaksująca, unikalna.

Połączenie zielonej herbaty i mieszanki 
mięty zielonej, kardamonu i słodkiego 
cynamonu to sekret wyjątkowego sma-
ku tej niezwykłej zielonej herbaty czaj. 
Wybornym, łagodnym smakiem tej zna-
komitej herbaty można delektować się 
zarówno na zimno, jak i na gorąco. Zgod-
nie z indyjską tradycją ta relaksująca her-
bata czaj najlepiej smakuje osłodzona, 
z odrobiną mleka lub substytutu mleka.

Składniki: cynamon*, mięta zielona*, zielona 
herbata*, imbir*, kardamon*, goździki*, pieprz 
czarny*, olejek cynamonowy*

ODKRYJ NASZE
AJURWEDYJSKIE HERBATY TYPU CZAJ

W wielu krajach orientu „Czaj” jest tradycyjnie podawany jako słodka herbata z mlekiem.
Ty również możesz cieszyć się naszymi pysznymi, aromatycznymi mieszankami 

herbacianymi typu Czaj z mlekiem (lub jego substytutem) i dać się 
porwać ich orientalnemu aromatowi.

**Nasza wskazówka: herbata szczególnie pyszna z mlekiem (lub jego substytutem).
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ODKRYJ NASZE
AJURWEDYJSKIE HERBATY ZIELONE

Herbata zielona jest ceniona ze względu na swoje dobroczynne właściwości od V wieku. 
W YOGI TEA® łączymy tę ponadczasową herbatę z  nutami słodkimi, kwiatowymi i 
cytrynowymi. Teraz możemy zaoferować Ci całą gamę dodających energii herbat. 

Są one smacznym i delikatnym orzeźwieniem.

Harmonia, czujność, lekkość.

YOGI TEA® Zielona harmonia zawierająca 
zieloną herbatę i kombuchę reprezentuje 
szlachetną azjatycką tradycję zrówno-
ważonego trybu życia, zapewniającego 
harmonię ciała i umysłu. Herbata ta to 
połączenie prastarej tradycji picia zielo-
nej herbaty i wzbogacającej ją mieszanki 
trawy cytrynowej, czarnego bzu i świeżej 
mięty pieprzowej, które nadają tej mie-
szance znakomity, niepowtarzalny smak.

Składniki: zielona herbata*, kwiat czarnego bzu*, 
trawa cytrynowa*, mięta pieprzowa*, naturalny 
aromat, napój z kombuchy w proszku*, werbena 
cytrynowa* 

Energetyzująca, wspomagająca 
koncentrację, owocowa.

Zielona herbata zwiększa naszą we-
wnętrzną czujność i poprawia koncentra-
cję. Bycie świadomym i czujnym zapew-
nia nam lepszą perspektywę umożliwia 
nam skupioną obecność. Rozkoszuj się 
walorami tej herbaty YOGI TEA® zawiera-
jącej mieszankę tradycyjnie zastosowanej 
guarany z lasów tropikalnych i łagodnej 
zielonej herbaty. Mięta, trawa cytrynowa 
i czarny bez nadają tej wybornej mieszan-
ce świeżego, owocowego smaku.

Składniki: herbata zielona*, trawa cytrynowa*, gu-
arana*, mięta pieprzowa*, imbir*, kwiat czarnego bzu*, 
pieprz czarny*, aromat naturalny, suszony napój z kom-
buczy*, olejek z bergamotki*, werbena cytrynowa*

Świeża, stymulująca, inspirująca.

To herbata, która nas budzi. Zielona her-
bata wyostrza naszą świadomość. Imbir 
pobudza zmysły. Słodki smak lukrecji 
daje nam oparcie. Trawa cytrynowa i czar-
ny pieprz zapewniają świeży, ekscytują-
cy, korzenny smak. Akcenty zapachowe 
kwiatu jaśminu pozwalają nam trochę 
pomarzyć przed rozpoczęciem dnia.

Składniki: herbata zielona jaśminowa* (herbata 
zielona*, kwiat jaśminu*), imbir*, lukrecja*, trawa 
cytrynowa*, skórka cytrynowa*, pieprz czarny*, wer-
bena cytrynowa*

Ożywcza, łagodna, medytacyjna.

Łagodna zielona herbata dodaje pi-
kantnemu smakowi imbiru medytacyj-
nej miękkości. Słodki, owocowy smak 
cytrynowy i trawy cytrynowej w połą-
czeniu ze świeżością mięty nadają tej 
zielonej herbacie wybitnych walorów 
smakowych i delikatnie odświeżają-
cych właściwości.

Składniki: herbata zielona*, imbir*, lukrecja*, trawa 
cytrynowa*, olejek cytrynowy*, skórka cytrynowa*, 
mięta pieprzowa*, pieprz czarny*, olejek imbirowy*
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ODKRYJ NASZE
AJURWEDYJSKIE HERBATY DLA KOBIET

Nasze herbaty YOGI TEA® dla kobiety są czymś, na czym możesz polegać w każdej 
sytuacji życiowej. Herbaty te zostały specjalnie opracowane tak, aby wspierać dobre 

samopoczucie kobiet w każdym wieku.

Przywracająca równowagę, lekka, 
wspomagająca kreatywność.

Zapisy prastarych tekstów joginów gło-
szą, że dla kobiety bardzo ważne jest 
odprężenie ciała i umysłu. Ta wspaniała, 
aromatyczna ziołowo-korzenna herba-
ta wspiera kobiecą kreatywność i we-
wnętrzną równowagę. Ta unikalna her-
bata, zawierająca wyborna mieszankę 
imbiru, skórki pomarańczowej, korze-
nia arcydzięgla lekarskiego oraz ajurwe-
dyjskich przypraw pomaga zachować 
równowagę i harmonię podczas kolej-
nych, naturalnych cyklów życia.

Składniki: imbir*, skórka pomarańczy*, cynamon*, 
koper włoski*, kwiat rumianku*, mniszek*, słód jęcz-
mienny*, lukrecja*, olejek pomarańczowy*, pieprz 
czarny*, jagoda jałowca*, kardamom*, goździki*, 
ekstrakt z arcydzięgla*

Przywracająca równowagę,
mocna, kobieca. 

W indyjskiej mitologii żeńskie bóstwa 
przedstawiane były jako istoty o tysiącu 
ramion. To dlatego, że kobiety potrafią 
robić tysiąc rzeczy na raz, zachowując 
jednocześnie równowagę i naturalny 
rytm życia. Ta wyborna herbata, za-
wierająca mieszankę tymianku, lukrecji, 
lawendy i liści maliny pomaga, nieco 
ułatwiając to przywracanie równowagi.

Składniki: liść maliny*, lukrecja*, werbena cytrynowa*, 
cynamon*, melisa*, imbir*, tymianek*, kwiat lawendy*, 
oregano*, kardamon*, pieprz czarny*, goździki* 

Owocowa, mocna, inspirująca.

Kobiety mają zdolność noszenia w 
sobie całego świata. Czy możliwa jest 
większa moc? Siła kobiet jest subtelna, 
jest powiązana z ich naturalnym pięk-
nem i z kobiecą intuicją. YOGI TEA® 

Dla kobiety: energia to entuzjastycz-
na i znakomicie ożywiająca herbata, 
która zawdzięcza swe walory hibisku-
sowi, liściom maliny i wyciągowi z ko-
rzenia arcydzięgla lekarskiego.

Składniki: hibiskus*, lukrecja*, mięta pieprzowa*, 
liść maliny*, pieprz czarny*, ekstrakt korzenia arcy-
dzięgla*, cynamon*, imbir*, kardamon*, goździki* 
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NEW! 
NEW! 

Wyborny zestaw YOGI TEA® – po 2 torebki każdej  z  następujących 
herbat: Classic  ·  Ginger Lemon  ·  Licorice  ·  Sweet Chai  ·  
Women’s Tea  ·  Sweet Chili  ·  Throat Comfort  ·  Choco  ·  Green 
Tea Ginger Lemon
Składniki: lukrecja*, cynamon*, imbir*, łuski kakao*, koper włoski*, herbata zielona*, 
kardamon*, anyż*, skórka pomarańczy*, pieprz czarny*, trawa cytrynowa*, goździki*, 
mięta pieprzowa*, mięta zielona*, kwiat rumianku*, słód jęczmienny*, olejek 
cytrynowy*, olejek pomarańczowy*, karob*, mniszek*, skórka cytrynowa*, pokrzywa*, 
tymianek*, jagoda jałowca*, dziewanna*, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu*, 
hibiskus*, suszony sok z cytryny*, olejek cynamonowy*, prażona cykoria*, papryczka 
chili*, korzeń kurkumy*, olejek imbirowy*, ekstrakt z wanilii*, ekstrakt z arcydzięgla 
lekarskiego*, wanilia*.

Energetyzująca, wartościowa, 
orzeżwiająca. 

YOGI TEA® Delikatne zielone czubki 
herbaty tencha, które były zacieniane 
przez ostatnie tygodnie przed zbiorem 
zachowując w ten sposób swój delikatny, 
świeży i łagodny smak, zostały uszlachet-
nione wartościową herbatą matcha, która 
działała pobudzająco w czasie długich 
medytacji tradycyjnych buddyjskich mni-
chów. Owocowy smak trawy cytrynowej 
oraz pobudzająca cytryna dopełniają tę 
cudowną herbacianą kompozycję. 

Składniki: herbata zielona* (Tencha*, Sencha*, Matcha*),
limonka*, lukrecja*, trawa cytrynowa*, mięta pieprzowa*,
pieprz czarny*, suszony sok z cytryny*, guarana*, olejek
cytrynowy*, werbena cytrynowa*, skórka cytrynowa*, imbir*

Powrót do równowagi, 
harmonii i błogiego stanu.

Skóra jest zwierciadłem naszej duszy. Ta 
niezwykła mieszanka YOGI TEA® powsta-
ła jako kompozycja starannie dobranej 
białej herbaty z  aloesem, lekko aromatycz-
ną kurkumą oraz delikatnie pachnącymi 
kwiatami stokrotki pospolitej. Rozgrzewa-
jący cynamon nadaje tej mieszance her-
baty subtelny, lekko słodki smak.

Składniki: bazylia*, herbata biała*, werbena 
cytrynowa*, lukrecja*, stokrotka pospolita*, herbata 
zielona jaśminowa* (herbata zielona*, kwiat jaśminu*), 
cynamon*, rozmaryn*, szałwia*, korzeń kurkumy*, koper 
włoski*, łuski kakao*, korzeń prawoślazu*, jagoda cytryńca 
chińskiego*, skoncetrowany 200-krotnie miąższ z aloesu*

Odżywcza, rozgrzewająca, zawiera 
naturalną witaminę C.

Nasz wystawiony na zmienną pogodę 
pór roku system odpornościowy, nie-
kiedy również potrzebuje wzmocnienia. 
Subtelnie cierpki smak Echinacei tworzy 
doskonałą kompozycję z owocowym 
smakiem czarnego bzu i aromatyczną 
bazylią. Zawarta w aceroli wartościowa 
naturalna witamina C wzmacnia w natu-
ralny sposób naszą odporność.

Składniki: echinacea*, dzika róża*, suszony sok z 
aceroli*, bazylia*, cynamon*, imbir*, kardamon*, 
owoc czarnego bzu*, pieprz czarny*, moringa*, hi-
biskus*, łuski kakao*, lukrecja*, koper włoski* 

Rozluźnienie, łagodność, spokój.

Szybkie tempo w ciągu dnia sprawia, że 
czasami tracimy naszą wewnętrzną rów-
nowagę – szczególnie wtedy, gdy czeka 
nas dużo spraw do załatwienia. Herbata 
YOGI TEA® Wewnętrzna harmonia została 
skomponowana, aby ze spokojem wyjść 
naprzeciw szybkiemu rytmowi dnia. Spo-
żywając kojące składniki takie jak melisa 
lekarska, pachnący kwiat lawendy oraz 
przyjemny cynamon  pozwalasz sobie 
na małą przerwę – o każdej porze dnia. 

Składniki: melisa lekarska*, rooibos*, lukrecja*, 
cynamon*, łuski kakao*, bazylia*, mięta pieprzowa*, 
kwiat rumianku*, rozmaryn*, pieprz czarny*, koper 
włoski*, kwiat lawendy*

Odkryj różnorodność herbat YOGI TEA® – w jednym opakowaniu



NASZE ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
Od czasu założenia YOGI TEA® w latach siedemdziesiątych, bierzemy odpowie-

dzialność społeczną i ekologiczną za ludzi, środowisko i przyrodę. 
Nasze ajurwedyjskie herbaty ziołowo-korzenne promują harmonię między cia-

łem, umysłem i duchem. Nie byłoby to możliwe bez wysokiej jakości ekologicz-
nych składników wytwarzanych przez certyfikowane ekologiczne gospodarstwa 
rolne na całym świecie. Z tego powodu wspieramy różnorodne zrównoważone 
projekty za pośrednictwem naszych partnerów lokalnych. Sprawdzamy to osobi-
ście, podróżując do niekiedy bardzo odległych regionów rolniczych oraz służąc 
lokalnym mieszkańcom radą i wsparciem. 

Kolejnym elementem naszego odpowiedzialnego podejścia do zrównowa-
żonego rozwoju jest nasze wsparcie dla osób potrzebujących na całym świecie. 
Osierocone dzieci, które są zbyt małe, aby się o siebie zatroszczyć, szczególnie 
potrzebują naszej pomocy. Z tego powodu YOGI TEA® wspiera również wie-
le projektów zapewniających dzieciom miłość i opiekę oraz długoterminowe 
wsparcie. Poza swoim zaangażowaniem w skali światowej, YOGI TEA® wspiera 
różne instytucje działające na rzecz ludzi „z sąsiedztwa” w potrzebie, zapewniając 
im potrzebną pomoc materialną.

PROJEKT MEDADUMBARA 
– SRI LANKA

Większa część rejonu Medadumbara leży w central-
nym obszarze górskim Sri Lanki i jest znacznie oddalona 
od szkół publicznych. Dlatego droga do szkoły stanowi 
dla wielu rodzin rolniczych przeszkodę finansową ledwie 
możliwą do przezwyciężenia. Aby umożliwić dzieciom 
z tego rejonu uczęszczanie do szkoły, przedsiębiorstwo 
gospodarcze EOAS ORGANICS PVT LTD. powołało do życia 
program stypendialny. Również YOGI TEA®  zdecydowała 
się pomóc szczęściu tych rodzin i zgłosiła się do programu 
edukacyjnego jako sponsor. W tym roku wybrano po raz 
pierwszy 15 potrzebujących dzieci spośród rodzin rolni-
czych i przekazano im środki finansowe.

PROJEKT KUMARI – NEPAL
10-letnia wojna domowa pozostawiła w Nepalu ponad 

10 000 osieroconych dzieci. Projekt Kumari został stwo-
rzony, aby zapobiec życiu dzieci na ulicy i zapewnić im 
bezpieczne miejsce pobytu. Ten projekt jest dla nas szcze-
gólnie ważny, ponieważ został założony przez rodowitą 
nepalską kobietę, adoptowaną w wieku siedmiu lat przez 
byłego pracownika YOGI TEA®.

www.thekumariproject.org

PROJEKT NEVANDRA – INDIE
Społeczne zaangażowanie w Indiach ma dla nas 

szczególne znaczenie, ponieważ przyprawy używane w 
YOGI TEA® są uprawiane w Indiach, a wiele z tych wy-
bornych ajurwedyjskich ziół i przypraw, będących skład-
nikami naszych herbat, właśnie stamtąd się wywodzi. 

W drugim na świecie pod względem zaludnienia 
kraju, ubóstwo i głód są powszechne, a dzieci, zwłasz-
cza dziewczęta, najbardziej potrzebują wsparcia. Przez 
Stowarzyszenie Nevandra wspieramy dwa projekty, aby 
zapewnić dzieciom w Hajdarabadzie nadzieję na przy-
szłość poprzez wspieranie inicjatyw samopomocowych 
oraz otaczanie ich miłością i poświęcanie im uwagi.

www.nevandra.ch



Dowiedz się więcej o świecie YOGI TEA® 
i o naszym zaangażowaniu na naszej stronie internetowej.

YOGI TEA GmbH · Burchardstraße 24 · D-20095 Hamburg

www.yogitea .com/pl
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