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șI LĂMÂIE
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GHIMBIR șI LĂMÂIE
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„RESPIRAȚIE PROFUNDĂ”

Ceai Bio 
„DETOX” CU LĂMÂIE
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„CHOCO”

Ceai Bio 
CALMANT „RELAX”

Ceai Bio
vERDE CU MATCHA 

șI LĂMÂIE

Ceai Bio 
„PENTRU BĂRBAȚI”

... 

descoperã 
în magazine

toate cele
4 7 

de sortimente

Dacă trăiești atent la ce se întâmplă în jur, vei descoperi lucruri mărețe chiar și în lucrurile 
mici. Credem că toată lumea poate obține o mulțime de lucruri bune dacă trăieşte o viață 
echilibrată - chiar și o ceașcă de ceai, conține o cantitate incredibilă de inspirație!
 
Cu ceaiurile noastre, înțelepciunea yoghină de pe fiecare pliculeţ și un exercițiu de yoga de 
pe fiecare cutie, poate fi o inspirație pentru tine în fiecare zi și să contribuim astfel la o lume 
pașnică și sănătoasă, plină de atenție și fericire.

Serviți-vă spiritul!
100% organic - 100% gust!

 GaMa „17 PLiCURi” GaMa „PeNTRU SiMȚURi” (FoR SeNSeS) CU ULeiURi eSeNȚiaLe

GaMa „VRaC”, 90 GR.

GaMa „CoLD TeaS”
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Simplu, feminin, bogat în plante.

Energizant, prețios, răcoritor.

Fructat, proaspăt, relaxant.

Mitologia indiană o reprezintă pe femeie cu o 
mie de brațe, pentru că femeile au capacitatea 
de a face o mie de lucruri deodată - nu numai 
când vine vorba de copii și gospodărie, bărbați 
și finanțe, cât și perpetuarea ritmurilor naturale 
ce trebuiesc respectate, ca și cum toate aces- 
tea ar fi adunate într-o ceașcă de ceai. Acest 
amestec ușor - mediteranean de ceai cu cimbru, 
lavandă și frunze de zmeură ajută la acest act de 
echilibrare.

Frunzele verzi și delicate de Tencha,  care au 
fost umbrite cu câteva săptămâni înainte de 
recoltare, și-au păstrat în acest fel aroma fină, 
proaspătă, și blândă, fiind rafinate în Matcha 
prețioasă, cea care acompaniază călugării 
budiști tradiționali în meditațiile lor îndelun-
gate. Lemongrass-ul fructat și lămâia verde 
completează acest amestec minunat de ceai. 

Așa cum ne îngrijim, întreținem și decorăm că-
minul, în același fel ar trebui să procedăm și cu 
propriul nostru corp. Păpădia ușor amară, în 
combinație cu lemnul dulce și ghimbirul iute, 
ne oferă echilibrul yogin care ne ajută, zi de zi, 
să o luăm de la capăt. Abundența de arome 
fructate și proaspete fac ca acest ceai să fie in-
credibil de gustos. 

Ingrediente: frunze de zmeur*, lemn dulce*, lă-
mâiță*, scorțișoară*, roiniță*, ghimbir*, cimbru*, 
flori de lavandă*, oregano*, cardamom*, piper 
negru*, cuișoare*.

Ingrediente: ceai verde*(tencha*, sencha*, mat-
cha*), lămâie verde*, lemn dulce*, lemon grass*, 
mirt de lămâie*, mentă*, piper negru*, suc 
de lămâie uscat*, guarana*, ulei de lâmâie*, 
lămâiță*, coajă de lămâie*, ghimbir*.

Ingrediente: lemongrass*, păpădie*, ghimbir*, 
scorțișoară*, lemn dulce*, mirt lămâios*, coajă de 
lămâie*, mentă*.

*din culturi certificate ecologic

*din culturi certificate ecologic

INGREDIENTE 

100 ml băutură de orez, ovăz sau soia,
½ banană, ½ măr (mare),
1 linguriță miere sau sirop de agave,
175 ml suc de portocale,
1 cană de  YOGI TEA® „Echilibrul Femeilor”

PREPARARE 

Mai întâi, preparați o cană de YOGI TEA® 
„Echilibrul Femeilor” și lăsați să se răcească. 
Apoi, tăiați fructele în bucăți, după care le 
mixați împreună cu jumate de cană de ceai. 
Mixați 2 minute la viteză medie. Pentru a 
obține consistența și gustul dorit, adăugați 
restul de ceai și/sau apă. Mixați 10 secunde 
la viteză maximă. 

5-10 minute / Rezultă cel puțin 2 pahare

INGREDIENTE 

200 ml lapte de migdale, ovăz sau orez,
¼ linguriță extract de vanilie, 2 banane,
aproximativ 150 g baby spanac,
1 cană de ceai verde YOGI TEA® cu „Matcha 
și Lămâie”.

PREPARARE 

Mai întâi, preparați o cană de ceai verde 
YOGI TEA® cu „Matcha și Lămâie” și lăsați să 
se răcească. Apoi, tăiați fructele în bucăți, 
după care le mixați împreună cu jumate 
de cană de ceai. Mixați 2 minute la viteză 
medie. Pentru a obține consistența și gustul 
dorit, adăugați restul de ceai și/sau apă. 
Mixați 10 secunde la viteză maximă. 

5-10 minute / Rezultă cel puțin 2 pahare

SMOOTHIE 
DE BANANE
ȘI MERE  

SMOOTHIE 
MATCHA

cu YOGI TEA®

„Echilibrul Femeilor”

cu YOGI TEA®

„Matcha și Lămâie”

Cu plante fine, inspirant, gust intens.

Mesajele sale despre plante ne amintesc de starea 
lui de relaxare și liniște plină de seninătate și  bună-
dispoziție, care provin din propriul sine. Vedem 
iarăși soarele ieșind din spatele norilor și savurăm 
un ceai dulce ce se aseamănă cu o zi fericită de 
vară, inspirată de arome fine, de condimente 
intense la gust și în același timp fructate, precum 
coaja de portocală, cardamomul, și hameiul.

Ingrediente: scorțișoară*, ghimbir*, fenicul*, lemn 
dulce*, anason*, cardamom*, coajă de porto-
cale*, hamei*, busuioc*, ulei esențial de porto-
cale*, piper negru*, flori de lavandă*, schinduf*, 
coada șoricelului*, cuișoare*, ulei de scorțișoară*.



Fructat, vitalizant, calmant.

Fortifiant, stimulativ, inspirator.

Unii oameni au nevoie de mai multă energie decât 
alții ca să poată duce la îndeplinire sarcinile zilnice. 
Vestea bună că cea mai mare parte din energia 
necesară vine din interiorul tău. Ca să stimulezi și 
mai mult energia interioară, și pentru a-ți încărca 
bateriile, am creat ceaiul ”YOGI TEA  Energia fe-
meilor”: un mix inspirat de fructe de hibiscus, lemn 
dulce și frunze de zmeură, care energizează și 
ajută în timpul perioadei de menstruație.

Busuiocul, faimosul și aromatul Rege al ierburi-
lor culinare, încoronează acest ceai cu esențele 
sale. Ardeiul iute, ghimbirul și piperul negru 
se distribuie cu putere în tot corpul. Îl încăl-
zește, transformă, întărește, și aduce o nouă 
prospețime de energie în fiecare celulă. Un ceai 
delicios, ușor fructat.

Ingrediente: hibiscus*, lemn dulce*, mentă*, frun-
ze de zmeur*, piper negru*, extract din rădăcină 
de angelică, scorţişoară*, ghimbir*, cardamom*, 
cuişoare*.

Ingrediente: busuioc*, lemn dulce*, suc de lămâie 
uscat*, coajă de portocale*, scorţişoară*, ghim-
bir*, ardei iute*, cardamom*, cuişoare*, piper 
negru*.

*din culturi certificate ecologic

INGREDIENTE 

50 g zmeură, 125 g iaurt vegetal din caju, 
cocos, migdale sau soia,
Suc din ¾ portocală,
¼ pachet de zahăr vanilat bourbon,
1 linguriță miere sau sirop de agave,
1 cană  YOGI TEA® „Bucuria vieții”

PREPARARE 

Mai întâi, preparați o cană de YOGI TEA® 
„Bucuria vieții” și lăsați să se răcească. Apoi, 
tăiați fructele în bucăți, după care le mixați 
împreună cu jumate de cană de ceai. Mixați 
2 minute la viteză medie. Pentru a obține 
consistența și gustul dorit, adăugați restul 
de ceai și/sau apă. Mixați 10 secunde la 
viteză maximă.

5-10 minute / Rezultă cel puțin 2 pahare

SMOOTHIE
DE ZMEURĂ ȘI 
PORTOCALE 
cu YOGI TEA®

„Bucuria Vieții”

Revigorează, vitalizează, inspiră.

Însorit, aromat, fortifiant

Gustul iute al ghimbirului trezește simțurile, 
stimulează spiritul. Gustul acrișor de lămâie 
revigorează spiritul, creează un sentiment de 
ușurare. Adaosul de lemongrass, mentă, lemn 
dulce și piper negru, oferă ceaiului o aromă 
aparte, proaspătă, ușor dulceagă. Răcoritor pe 
timp de vară, emoționant iarna, mereu gustos. 

Turmericul fortifiant - ușor fructat - și vanilia de-
licioasă sunt combinate în acest ceai pentru a vă 
oferi o plăcere deosebită: acest ceai este lumi-
nos, ca aurul, și vă v-a răsfăța cu aroma sa dulce
și picantă. O experiență fastuoasă.

Ingrediente: ghimbir* , lemn dulce*, lemongrass*, 
piper negru*, extract de lămâie, coajă de lămâie*, 
mentă*, ulei de lămâie, hibiscus*, suc de lămâie 
uscat*.

Ingrediente: curcuma* (turmeric), lemn dulce*, 
scorțișoară*, coajă de portocală*, măr*, ghim-
bir*, piper negru*, cardamom*, ulei de portocale*, 
coajă de cacao*, boabe de vanilie*, hibiscus alb*, 
fenicul*, nucșoară*, cuișoare*.

*din culturi certificate ecologic

INGREDIENTE 

½ banană, 100 g iaurt simplu vegetal din 
caju, cocos, migdale sau soia,
60 ml băutură cu lapte sau soia, ¾ lămâi (suc),
1 linguriță sirop de miere / agave
1 cană de lămâie de ghimbir YOGI TEA® 
„Ghimbir și Lămâie”

PREPARARE 

Mai întâi, preparați o cană de YOGI TEA® 
„Ghimbir și Lămâie” și lăsați să se răcească. 
Apoi, tăiați fructele în bucăți, după care le 
mixați împreună cu jumate de cană de ceai. 
Mixați 2 minute la viteză medie. Pentru a 
obține consistența și gustul dorit, adăugați 
restul de ceai și/sau apă. Mixați 10 secunde 
la viteză maximă. 

5-10 minute / Rezultă cel puțin 2 pahare

SMOOTHIE 
DE GHIMBIR 
ȘI LĂMÂIE
cu YOGI TEA®

„Ghimbir și Lămâie”



Informatii ceaiuri Yogi Tea
COD 

PRODUS PRODUS CEAI 
VERDE

CEAI 
NEGRU

FARA 
COFEINA

CU LEMN 
DULCE VEGAN FARA GLUTEN FARA LACTOZA

CE
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N

D
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TE

YT410304 Choco X X X
YT410804 Choco Chili X X X
YT410004 Clasic X X X X
YT410104 Himalaya X X X X X
YT410404 Lemn dulce X X X X X
YT410704 Lemn dulce si menta X X X X X
YT410504 Rooibos X X X X
YT410604 Ardei dulce X X X X

CE
A

IU
RI

 D
IN

 P
LA

N
TE

YT482804 Plante alcaline X X X X
YT480608 Ceai de seara X X X X
YT482304 Ceai de seara cu rooibos si vanilie X X X X
YT480004 Respiratie profunda X X X X X
YT482404 Cacao si menta X X X
YT480708 Detox X X X X X
YT482204 Detox cu papadie si lamaie X X X X X
YT481304 Echinacea X X X X
YT482104 Ghimbir X X X X X
YT480804 Ghimbir si lamaie X X X X X
YT482004 Ghimbir, portocale si vanilie X X X X X
YT460404 Ginseng X X X X
YT481904 Bucuria vietii X X X X X
YT482504 Sprijin imunitar X X X X
YT482704 Armonie interioara X X X X
YT420004 Lamaie si menta X X X X X
YT480904 Ceai pentru barbati X X X X
YT411104 Energie pozitiva cu merisor si hibiscus 20% X X X X
YT480404 Relax X X X X
YT460008 Trandafiri X X X
YT480104 Digestiv X X X X
YT481004 Respira sanatos X X X X X
YT481404 Mereu tanar X X X X X
YT482904 Ceai alb cu aloe vera < 10% X X X X

CE
AI

 P
T.

 
FE

M
EI YT481604 Echilibrul femeilor X X X X X

YT481704 Energie pentru femei X X X X X
YT480204 Ceai pentru femei X X X X

CE
A

I V
ER

D
E YT485004 Echilibru verde 70% X X X

YT485104 Energie verde 68% X X X
YT485304 Ceai verde cu iasomie 47% X X X X
YT485404 Ceai verde cu ghimbir si lamaie 63% X X X X
YT485504 Ceai verde cu matcha si lamaie 55% X X X X

CE
A

IU
RI

 
“C

H
A

I”

YT450004 Chai negru 31% X X X
YT450204 Chai verde 20% X X X
YT450104 Chai dulce X X X X X
YT450300 Chai cu turmeric X X X X

CE
A

I L
A

 
VR

AC

YT110351 Chai choco X X X
YT110051 Chai clasic X X X X
YT180851 Chai cu ghimbir si lamaie X X X X X
YT110151 Chai Himalaya X X X X X


