
Új Lipton teák
Friss lendület a nap bármely szakaszában



Lipton tea:  
100% Rainforest Alliance™ tanusított

Alkossunk közösen egy jobb világot! Csészéről-
csészére, világszerte az egyik legtöbbször 
fogyasztott ital a tea.
A világ egyik legnagyobb teagyártó cégeként 
felelősséget érzünk azért, hogy az apró 
változásokat Mi hozzuk meg szerte a világban 
elsőként.
A Lipton teáknál nem csak a kíváló ízvilág elérése 
a cél, hanem a tea előállítása is fontos szerepet 
játszik, gondosan ügyelünk arra, hogy megfelelő 
körülmények között történjen a tea termesztése.

Honnan ered a kíváló minőség?
A teát több, mint 1000 ültetvényről és közel 
600 földművestől vásároljuk és saját Lipton 
teaültetvénnyel is rendelkezünk.
A Liptonnál szigorúan ügyelünk a tea minőségére, 
ami elsősorban a megfelelő körülmények 
között működő ültetvényektől és az ott dolgozó 
emberektől függ. 
A Rainforest Alliance egy nemzetközi szervezet, 
mellyel szorosan együttműködve azon dolgozunk, 
hogy a teaültetvényeken dolgozók életminőségét 
fejlesszük, és az élővilág védelmét biztosítsuk a 
fejlődő országokban.



EARL GREY ENGLISH BREAKFAST

FELOLDÓDÁS: 
2 perc

HŐMÉRSÉKLET: 
100 °CKlasszikus  

fekete teák

Itt az idő  
felpörögni!
Kezdd a reggelt Earl Grey vagy 
English Breakfast teával, mely  
élénkítő hatása garantáltan  
elűzi a fáradt, borús reggeleket.



A napfény, nyári esők, 
zamatos tealevél a kezdete 

mindennek… Élvezd a Lipton 
Zöld teáit ebéd után, a jobb 

közérzetért.

Frissítő zöld teák gyümölcsös ízzel

Itt az idő megtalálni a testi-lelki  
egyensúlyt!

FELOLDÓDÁS: 
2 perc

HŐMÉRSÉKLET: 
90 °C

ZÖLD TEA PIROS  
BOGYÓSGYÜMÖLCCSEL 

ÚJ

ZÖLD TEA CITRUSSAL



Kapcsolódj ki, töltődj fel a 
Lipton gyümölcsízű teáival, és 
ismerd meg az új ízeket! Élvezd 

a koffeinmentes gyümölcsízű 
teákat a nap bármely 

szakaszában.

NARANCS ÉS FAHÉJ CITROM ÉS GYÖMBÉR MÁLNA

CSIPKEBOGYÓ BORSMENTA EGZOTIKUS GYÜMÖLCS KAMILLA

FELOLDÓDÁS: 
4 perc

HŐMÉRSÉKLET: 
100 °C

ÚJ ÚJ

ÚJ

Gyümölcs- és herbateák  
széles választéka.

Itt az idő a  
kikapcsolódásra!



Élvezd a fekete teák intenzív 
gyümölcsös ízvilágát egy kis 

délutáni felfrissülésre.

FEKETERIBIZLI,  
ÁFONYA ÉS SZEDER FEKETERIBIZLI

Gyümölcsízű  
fekete teák 

Itt az idő a 
felfrissülésre!

ERDEI GYÜMÖLCS CITROM

EPER

FELOLDÓDÁS: 
2-3 perc

HŐMÉRSÉKLET: 
100 °C



 A Lipton teák széles körű 
választéka a nyugtató teákon át 

az igazán felfrissítő, ízletes  
teákig



Lipton Yellow Label
–a kiváló aromájú fekete tea
Sir Thomas Lipton több mint 100 évvel ezelőtt 
alkotta meg ezt a híres teakeveréket. Azóta 
a Lipton Yellow Label minőségét szakértőink 
garantálják, akik a világ legjobb teáit 
választják ki, hogy biztosítsák utánozhatatlan 
ízét.

Aromazáró 
borítékos 
filterek 
száma  

1 dobozban

Doboz 
karton Fekete tea Ízesített 

zöld tea
 Gyümölcs-

tea Herbatea

 Earl Grey tea 25 × 2,0g 25 6 ×
 English Breakfast 25 × 2,5g 25 6 ×
 Yellow Label tea 25 × 1,8g 25 6 ×
 Yellow Label boríték 100 × 1,8g 100 12 ×
 Erdei gyümölcs tea 25 × 1,6g 25 6 ×
 Citrom tea 25 × 1,6g 25 6 ×
 Feketeribizli tea 25 × 1,6g 25 6 ×
 Feketeribizli-áfonya-és szeder tea 25 × 1,6g 25 6 ×
 Eper tea 25 × 1,6 g 25 6 ×
 Zöldtea citrussal  25 × 1,3g 25 6 ×
 Zöld tea piros bogyósgyümölccsel 25 × 1,4g 25 6 ×
 Csipkebogyó tea 25 × 2,5g 25 6 ×
 Málna tea 25 × 2,5g 25 6 ×
 Narancs és fahéj tea 25 × 1,6g 25 6 ×
 Egzotikus gyümölcs tea 25 × 1,6g 25 6 ×
 Citrom gyömbér tea 25 × 1,6g 25 6 ×
 Kamilla 25 × 1g 25 6 ×
 Borsmenta 25 × 1,6 g 25 6 ×
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