
Nazwa składnika w 

języku polskim

Nazwa składnika  w 

języku angielskim

Herbaty zawierające poszczególne składniki

anyż* anise* Czaj z Himalajów (sypana), Czarny czaj, Czekoladowa z chili, Dla mężczyzny, Dobry nastrój, Koper włoski z różą, 

Oczyszczająca, Słodka chili, Słodki czaj, Z Himalajów 

babka 

lancetowata*

buckhorn* Róża

bazylia* basil* Dobry nastrój, Echinacea, Ginkgo, Jaśmin, Na chłodne dni, Radość życia, Swobodny oddech

burak czerwony* beetroot* Imbir z hibiskusem, Pozytywna energia Żurawina i hibiskus

chleb 

świętojański*

carob* Czekoladowa z chili, Czekoladowa, Dla mężczyzny, Echinacea, Wykwintny rooibos

chmiel* hops* Dobry nastrój, Lotos

cynamon* cinnamon* Czaj z Himalajów (sypana), Czarny czaj, Czekoladowa z chili, Czekoladowa, Czekoladowy czaj (sypana), Dla kobiety, 

Dla kobiety - Energia, Dla kobiety - Równowaga, Dla mężczyzny, Dobry nastrój, Echinacea,  Imbir z hibiskusem, 

Jaśmin, Klasyczna, Klasyczny czaj (sypana), Koper włoski z różą, Limonka z miętą, Lotos, Lukrecja z miętą, Na 

chłodne dni, Na podrażnione gardło, Oczyszczająca z cytryną, Oczyszczająca, Poranny czaj (sypana), Pozytywna 

energia Żurawina i hibiskus, Radość życia, Róża, Słodka chili, Słodka herbata miętowa z herbata Assam, Słodka z 

lukrecją, Słodki czaj, Spokojny sen Rooibos i wanilia, Swobodny oddech, Ułatwiająca trawienie, Uspokajająca, 

Wieczna młodość, Wykwintny rooibos, Z Himalajów, Zielony czaj, Żeńszeń

czarna herbata* black tea* Czarny czaj

czarna herbata* 

(Assam)

black tea* (Assam) Słodka herbata miętowa z herbatą Assam

czarny pieprz* black pepper* Czaj imbirowo-cytrynowy (sypana), Czarny czaj, Czekoladowa z chili, Czekoladowa, Czekoladowy czaj (sypana), Dla 

kobiety, Dla kobiety - Energia, Dla kobiety - Równowaga, Dla mężczyzny, Dobry nastrój, Echinacea, Ginkgo, Imbir z 

pomarańczą i wanilią, Jaśmin, Jaśminowy poranek, Klasyczna, Klasyczny czaj (sypana), Koper włoski z różą, Limonka 

z miętą, Lotos, Lukrecja z miętą, Na chłodne dni, Na podrażnione gardło, Oczyszczająca, Poranny czaj (sypana), 

Pozytywna energia Żurawina i hibiskus, Radość życia, Słodka chili, Słodka herbata miętowa z herbatą Assam, 

Słodka z lukrecją, Słodki czaj, Spokojny sen Rooibos i wanilia, Swobodny oddech, Ułatwiająca trawienie, 

Uspokajająca, Wieczna młodość, Wykwintny rooibos, Zielona Energia, Zielona herbata imbirowo-cytrynowa, 

Zielony czaj

dziewanna* mullein* Na podrażnione gardło, Swobodny oddech

echinacea 

(jeżówka)*

echinacea* Echinacea



ekstrakt 

cynamonowy 

(naturalny aromat)

cinnamon extract 

(natural flavour)

Czarny czaj, Czekoladowa, Dla mężczyzny,  Dobry nastrój, Klasyczna, Lukrecja z miętą, Wieczna młodość, 

Wykwintny rooibos, Z Himalajów, Zielony czaj

ekstrakt 

cytrusowy*

citrus extract* Czaj imbirowo-cytrynowy (sypana), Imbirowo-cytrynowa, Słodka zielona mate z zieloną herbatą, Zielona herbata 

imbirowo-cytrynowa, Żeńszeń 

ekstrakt korzenia 

dziegla (naturalny 

aromat)

angelica root extract 

(natural flavour)

Dla kobiety, Dla kobiety - Energia

ekstrakt 

pomarańczowy 

(naturalny aromat)

orange extract 

(natural flavour)

Dla kobiety, Dobry nastrój,  Imbir z pomarańczą i wanilią, Na podrażnione gardło, Słodka z lukrecją

ekstrakt 

waniliowy*

vanilla extract* Czekoladowa z chili, Czekoladowa, Imbir z pomarańczą i wanilią, Słodka z lukrecją, Spokojny sen Rooibos i wanilia, 

Swobodny oddech, Wykwintny rooibos

ekstrakt z lotosu* lotus extract* Dla Kobiety, Lotos, Oczyszczająca, Oczyszczająca z cytryną

estragon* tarragon* Słodka cytrynowa mate z zielona herbatą

eukaliptus* eucalyptus* Na chłodne dni, Swobodny oddech

gałka 

muszkatołowa*

mace* Dla mężczyzny

gałka 

muszkatołowa*

nutmeg*  Spokojny sen, Spokojny sen Rooibos i wanilia

ginkgo (miłorząb 

japoński)*

ginkgo* Ginkgo

goździki* cloves* Czarny czaj, Czekoladowa z chili, Czekoladowa, Czekoladowy czaj (sypana), Dla kobiety, Dla kobiety - Energia, Dla 

kobiety - Równowaga, Dobry nastrój, Imbir z hibiskusem, Jaśmin, Klasyczna, Klasyczny czaj (sypana), Koper włoski z 

różą, Limonka z miętą, Lotos, Lukrecja z miętą, Na chłodne dni, Na podrażnione gardło, Oczyszczająca, Pozytywna 

energia Żurawina i hibiskus, Radość życia, Róża, Słodka chili, Słodka herbata miętowa z herbata Assam, Słodka z 

lukrecją, Słodki czaj, Spokojny sen Rooibos i wanilia, Swobodny oddech, Ułatwiająca trawienie, Uspokajająca, 

Wieczna młodość, Wykwintny rooibos, Zielony czaj, Żeńszeń



guarana* guarana* Pozytywna energia Żurawina i hibiskus, Zielona energia

hibiskus* hibiscus* Czaj imbirowo-cytrynowy (sypana), Dla kobiety – Energia, Imbir z hibiskusem, Imbirowo-cytrynowa, Jaśmin, 

Pozytywna energia Żurawina i hibiskus, Róża, Uspokajająca

imbir* ginger* Czaj imbirowo-cytrynowy (sypana), Czaj z Himalajów (sypana), Czarny czaj, Czekoladowa z chili, Czekoladowa, 

Czekoladowy czaj (sypana), Dla kobiety, Dla kobiety - Energia, Dla kobiety - Równowaga, Dla mężczyzny, Dobry 

nastrój, Echinacea, Imbir z hibiskusem, Imbir z pomarańczą i wanilią, Imbirowa, Imbirowo-cytrynowa, Jaśmin, 

Jaśminowy poranek, Klasyczna, Klasyczny czaj (sypana), Koper włoski z różą, Limonka z miętą, Lotos, Lukrecja z 

miętą, Na chłodne dni, Na podrażnione gardło, Oczyszczająca z cytryną, Oczyszczająca, Pozytywna energia 

Żurawina i hibiskus, Radość życia, Róża, Słodka chili, Słodka herbata miętowa z herbata Assam, Słodka z lukrecją, 

Słodki czaj, Spokojny sen Rooibos i wanilia, Swobodny oddech, Ułatwiająca trawienie, Uspokajająca, Wieczna 

młodość, Wykwintny rooibos, Z Himalajów, Zielona energia, Zielona herbata imbirowo-cytrynowa, Zielony czaj, 

Żeńszeń

jagody cytryńca* schisandra berries* Słodka cytrynowa mate z zieloną herbatą, Słodka herbata miętowa z herbatą Assam

kardamon* cardamom* Czekoladowa z chili, Czekoladowa, Czekoladowy czaj (sypana), Dla kobiety, Dla kobiety - Energia, Dla kobiety - 

Równowaga, Dla mężczyzny, Dobry nastrój, Echinacea, Ginkgo, Imbir z hibiskusem, Jaśmin, Klasyczna, Klasyczny 

czaj (sypana), Koper włoski z różą, Limonka z miętą, Lotos, Lukrecja z miętą,Na chłodne dni, Na podrażnione gardło, 

Oczyszczająca, Poranny czaj (sypana), Pozytywna energia Żurawina i hibiskus, Radość życia, Róża, Słodka chili, 

Słodka herbata miętowa z herbata Assam, Słodka z lukrecją, Słodki czaj, Spokojny sen Rooibos i wanilia, Spokojny 

sen, Swobodny oddech, Ułatwiająca trawienie, Uspokajająca,Wieczna młodość, Wykwintny rooibos, Zielony czaj, 

Żeńszeń

kolendra* coriander* Czaj z Himalajów (sypana), Oczyszczająca, Ułatwiająca trawienie, Wieczna młodość, Z Himalajów

koper włoski 

(fenkuł)*

fennel* Czaj z Himalajów (sypana), Dla kobiety, Dla mężczyzny, Dobry nastrój, Echinacea, Koper włoski z różą, Na 

podrażnione gardło, Oczyszczająca, Róża, Słodka chili, Słodki czaj, Spokojny sen, Swobodny oddech, Ułatwiająca 

trawienie, Uspokajająca, Z Himalajów

korzen żeńszenia* ginseng root* Pozytywna energia Żurawina i hibiskus, Żeńszeń

korzeń kozłka 

lekarskiego 

(waleriany)*

valerian root* Spokojny sen

korzeń kurkumy* turmeric root* Dla mężczyzny, Echinacea, Imbir z hibiskusem, Limonka z miętą, Na podrażnione gardło, Oczyszczająca, Róża



korzeń łopianu* burdock root* Echinacea, Oczyszczająca

kozieradka* fenugreek*  Dla mężczyzny, Dobry nastrój, Wieczna młodość

krwawnik* yarrow* Dobry nastrój, Na chłodne dni, Róża, Ułatwiająca trawienie

kwiat bzu 

czarnego*

elderflower* Róża, Zielona energia, Zielona harmonia

kwiat lawendy* lavender flowers* Dla kobiety - Równowaga, Dobry nastrój, Róża, Spokojny sen

kwiat lipy* linden flowers* Róża, Uspokajająca

kwiat rumianku* chamomile flowers* Róża

kwiat słonecznika* sunflower petals* Róża

kwiat żeńszenia* ginseng flowers*  Dla mężczyzny, Lotos, Żeńszeń

limonka* lime* Limonka z miętą, Lotos, Na chłodne dni

liść maliny* raspberry leaves* Dla kobiety - Energia, Dla kobiety - Równowaga, Jaśmin, Uspokajająca

lucerna* alfalfa*  Jaśmin, Róża, Swobodny oddech, Uspokajająca, Żeńszeń

lukrecja* liquorice* Czaj imbirowo-cytrynowy (sypana),  Czaj z Himalajów (sypana), Czekoladowa z chili, Czekoladowa, Dla kobiety, Dla 

kobiety – Energia, Dla kobiety – Równowaga, Dla mężczyzny, Dobry nastrój, Ginkgo, Imbir z hibiskusem, Imbir z 

pomarańczą i wanilią, Imbirowa, Imbirowo-cytrynowa, Jaśmin, Jaśminowy poranek, Limonka z miętą, Lotos, 

Lukrecja z miętą, Na chłodne dni, Na podrażnione gardło, Oczyszczająca z cytryną, Oczyszczająca, Poranny czaj 

(sypana), Pozytywna energia Żurawina i hibiskus, Radość życia, Słodka chili, Słodka herbata miętowa z herbatą 

Assam, Słodka z lukrecją, Słodki czaj, Spokojny sen Rooibos i wanilia, Swobodny oddech, Ułatwiająca trawienie, 

Uspokajająca, Wieczna młodość, Z Himalajów, Zielona herbata imbirowo-cytrynowa, Żeńszeń

łupiny kakaowe* cocoa shells* Czekoladowa z chili, Czekoladowa, Czekoladowy czaj (sypana), Koper włoski z różą, Słodka chili, Spokojny sen 

Rooibos i wanilia

melisa* lemon balm* Dla kobiety,  Ginkgo, Spokojny sen

mięta pieprzowa* peppermint* Dla kobiety – Energia, Dla mężczyzny, Ginkgo, Imbir z hibiskusem, Imbir z pomarańczą i wanilią, Imbirowa, 

Imbirowo-cytrynowa, Jaśmin, Limonka z miętą, Lotos, Lukrecja z miętą, Na chłodne dni, Oczyszczająca z cytryną, 

Słodka chili, Słodka herbata miętowa z herbata Assam, Spokojny sen, Ułatwiająca trawienie, Zielona energia, 

Zielona harmonia, Zielona herbata imbirowo-cytrynowa, Żeńszeń

mięta zielona* spearmint* Imbir z hibiskusem, Limonka z miętą, Lotos, Słodka chili, Słodka cytrynowa mate z zielona herbatą, Słodka herbata 

miętowa z herbatą Assam, Zielony czaj



mirt cytrynowy* lemon myrtle* Koper włoski z różą, Oczyszczająca z cytryną, Pozytywna energia Żurawina i hibiskus, Słodka cytrynowa mate z 

zieloną herbatą, Zielona herbata imbirowo-cytrynowa

mniszek lekarski* dandelion* Dla Kobiety, Lotos, Oczyszczająca, Oczyszczająca z cytryną

napój z kombuchy 

w proszku*

dried kombucha 

drink*

Jaśminowy poranek, Lotos, Róża, Zielona energia, Zielona harmonia, Żeńszeń

nasiona selera* celery seeds* Na chłodne dni, Żeńszeń

naturalny aromat* natural flavour* Koper włoski z różą, Zielona energia, Zielona harmonia

olejek imbirowy* ginger oil* Czarny czaj, Czekoladowa z chili, Czekoladowa, Imbir z hibiskusem, Lukrecja z miętą, Wieczna młodość, Wykwintny 

rooibos, Z Himalajów, Zielona herbata imbirowo-cytrynowa, Zielony czaj

olejek 

kardamonowy*

cardamom oil* Lukrecja z mietą, Wykwintny rooibos

oman wielki* elecampane* Swobodny oddech

oregano* oregano* Dla kobiety - Równowaga, Na chłodne dni, Wieczna młodość

owoc dzikiej róży* rose hips* Jaśmin, Pozytywna energia Żurawina i hibiskus, Uspokajająca, Żeńszeń

owoc jałowca* juniper berries* Dla kobiety, Oczyszczająca

papryczka chili* chili pepper* Czekoladowa z chili, Dla mężczyzny, Radość życia, Słodka chili

pietruszka* parsley* Na chłodne dni, Oczyszczająca

płatki róży* rose petals* Jaśmin, Jaśminowy poranek, Koper włoski z różą, Róża, Spokojny sen Rooibos i wanilia

pokrzywa* nettle* Jaśmin, Lotos, Słodka chili, Żeńszeń

prażona cykoria* roasted chicory* Czarny czaj, Czekoladowy czaj (sypana), Dla mężczyzny, Echinacea, Poranny czaj (sypana), Słodka z lukrecją, 

Wykwintny rooibos

rooibos* rooibush* Czarny czaj, Spokojny sen Rooibos i wanilia, Wykwintny rooibos

rozmaryn* rosemary* Lotos, Pozytywna energia Żurawina i hibiskus

rumianek* chamomile* Dla kobiety, , Jaśmin, Spokojny sen, Spokojny sen Rooibos i wanilia, Uspokajająca

skórka cytrynowa* lemon peel* Czaj imbirowo-cytrynowy (sypana), Imbirowo-cytrynowa, Jaśminowy poranek, Oczyszczająca z cytryną, Zielona 

herbata imbirowo-cytrynowa

skórka 

pomarańczowa*

orange peel* Dla kobiety, Dobry nastrój, Imbir z pomarańczą i wanilią, Lotos, Na chłodne dni, Na podrażnione gardło, Pozytywna 

energia Żurawina i hibiskus, Radość życia, Słodka z lukrecją, Uspokajająca, Żeńszeń

skrzyp* horsetail* Żeńszeń



słód jęczmienny* barley malt* Czekoladowa z chili, Czekoladowa, Dla kobiety, Dla mężczyzny, Poranny czaj (sypana), Słodka z lukrecją, 

Ułatwiająca trawienie, Uspokajająca

sok z cytryny w 

proszku*

dried lemon juice* Czaj imbirowo-cytrynowy (sypana), Imbirowo-cytrynowa,  Limonka z miętą, Na chłodne dni, Pozytywna energia 

Żurawina i hibiskus, Radość życia

stewia* stevia* Słodka cytrynowa mate z zielona herbatą

szałwia* sage* Jaśmin, Lotos, Oczyszczająca, Spokojny sen, Wieczna młodość

traganek* astragalus* Dla mężczyzny, Echinacea

trawa cytrynowa* lemon grass* Czaj imbirowo-cytrynowy (sypana), Ginkgo, Imbir z pomarańcza i wanilią, Imbirowa, Imbirowo cytrynowa, 

Jaśminowy poranek, Na chłodne dni, Oczyszczająca z cytryną, Pozytywna energia Żurawina i hibiskus, Słodka 

cytrynowa mate z zielona herbatą, Spokojny sen, Wieczna młodość, Zielona energia, Zielona harmonia, Zielona 

herbata imbirowo-cytrynowa, Żeńszeń

tymianek 

(macierzanka)*

thyme* Na podrażnione gardło, Swobodny oddech

werbena 

cytrynowa*

lemon verbena* Dla kobiety – Równowaga, Ginkgo, Jaśminowy poranek, Wieczna młodość,  Zielona energia, Zielona harmonia

ziarenka wanilii* vanilla beans* Czekoladowa, Czekoladowa z chili, Echinacea, Swobodny oddech

zielona herbata 

jaśminowa*

jasmine green tea* Jaśmin, Jaśminowy poranek

zielona herbata* green tea* Słodka zielona mate z zielona herbatą, Zielona energia, Zielona harmonia, Zielona herbata imbirowo-cytrynowa, 

Zielony czaj

zielona mate* green mate* Pozytywna energia Żurawina i hibiskus, Słodka zielona mate z zieloną herbatą


