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Międzynarodowy słownik herbaciany



Od tysięcy lat najpopular-
niejszym napojem na świecie jest 
herbata. Filiżanka aromatycznej 
herbaty – to nieodłączny atry-
but naszego codziennego życia. 
Herbatę pije się na co dzień i w 
święta, w domu i w pracy, pod-
czas spotkań biznesowych i na 
romantycznych randkach. Ten 
wyjątkowy napój, który oczarował 
miliony osób na całym świecie, 
napełnia ciało rześkością i ener-
gią, a duszę – ukojeniem i rozko-
szą. W kulturach wielu narodów 
świata picie herbaty stanowi waż-
ną tradycję narodową. Co więcej, 
w niektórych krajach, takich jak 
na przykład Chiny czy Japonia, 
ceremonia picia herbaty często 
jest elementem filozofii.

Należy jednak zaznaczyć, 
że obecnie za herbatę uważa się 
nie tylko napój z liści drzewa her-
bacianego, ale również wszelkie 

roślinne wyciągi ziołowe, zwane 
fitoherbatą. Coraz więcej ludzi 
przekonuje się do napojów na 
bazie roślinnej. Fitoherbata ma 
wyjątkowo korzystny wpływ na 
nasze zdrowie. Każdy napój zio-
łowy ma przecież inne działanie i 
własną „specjalizację”.

Herbaty ziołowe Vision na 
bazie rumianku, orzeźwiającej 
dzikiej róży, chłodzącej mięty, 
aromatycznej lipy czy pikantnej 
macierzanki uprzyjemnią spot-
kanie w gronie przyjaciół, wpro-
wadzając ciepłą i przytulną at-
mosferę. Wyrafinowany bukiet 
smakowy i zapachowy zapewni 
duchową harmonię oraz poczucie 
komfortu i dobrobytu.

Filiżanka herbaty ziołowej 
Vision – to domowe ciepło i du-
chowe ukojenie.

Odkrywając herbatę Vision



Z miłością z Litwy

Herbata Vision pochodzi z 
ekologicznie czystego litewskie-
go regionu Švenčionys, położo-
nego w pobliżu parku narodowe-
go. Wyjątkowy klimat zapewnia 
doskonałe warunki dla uprawy 
roślin. Litewskie przedsiębior-
stwo herbaciane „Švenčionių 
vaistažolės” od 1883 roku pro-
dukuje herbaty ziołowe według 
tradycyjnej receptury. Obecnie 
przedsiębiorstwo posiada naj-
nowocześniejszy sprzęt produk-
cyjny oraz własne laboratorium 
naukowe, które nie tylko dba 
o jakość każdej partii herbaty, 

ale również zajmuje się opra-
cowywaniem nowych receptur. 
Na szczególną uwagę zasługuje 
opakowanie fitoherbaty Vision, 
które jest wytwarzane bez użycia 
kleju i metalowych elementów, 
ponieważ etykieta jest doczepia-
na do każdej torebki herbaty przy 
pomocy niteczki.

Herbata Vision napełnia 
serce dobrą energię bałtyckiego 
słońca.



Tradycja picia herbat Vision

Gorące lato 2010 roku 
przyniosło nam aromatycz-
ną niespodziankę – ulubiona 
kolekcja Vision Tea zosta-
ła uzupełniona o dwa nowe 
napoje!

Vision Tea for Her 
i Vision Tea for Him – to 
nowa droga do odnalezie-
nia harmonii z samym sobą 
i otaczającym światem. De-
likatny nektar „dla niej” – to 
doskonała kompozycja de-
likatnego smaku i intrygu-
jącego aromatu, której nie 
sposób się oprzeć. Dyna-
miczna i pełna energii her-
bata „dla niego” – to pozy-
tywny ładunek, pozwalający 
w pełni poczuć smak życia. 

Firma Vision prezentuje nowe produkty tego sezonu!

Odkryj nowe kompozycje smaków i aromatów 
kolekcji Vision Tea!



Smakowity napój stworzo-
ny na bazie zielonej herbaty z 
dodatkiem owoców cytrusowych, 
maliny, goździków i mięty. Zie-
lona herbata posiada właściwo-
ści stymulujące funkcjonowanie 
układu odpornościowego, po-
prawia ogólną kondycję organi-
zmu, reguluje wagę ciała i łago-
dzi objawy zmęczenia. Malina, 
pomarańcza i cytryna zawierają 
nie tylko witaminy B1, B2 i C, ale 
również antyutleniacze, które po-
zwalają zapobiec pojawieniu się 
przedwczesnych oznak starzenia 
się organizmu oraz zachować na 
dłużej urodę.

Vision Tea for Нer zosta-
ła opracowana ze szczególnym 
uwzględnieniem upodobań i 
oczekiwań przedstawicielek płci 
pięknej. Wyjątkowy i nieporów-
nywalny z niczym innym bukiet 
nowego napoju Vision doceniły 
już szerokie rzesze miłośniczek. 

Doskonałe walory smakowe tej 
herbaty oczarowują każdego, kto 
chociaż raz jej spróbował.

Tonizująca mieszanka zie-
lonej herbaty i mięty pieprzowej 
przywraca organizmowi rześ-
kość. Wykwintny bukiet owoco-
wy składający się z aromatycznej 
maliny, soczystej pomarańczy i 
cytryny poprawia samopoczucie. 
Pikantny i korzenny aromat goź-
dzików przywraca harmonię du-
chową i napełnia wnętrze magicz-
nym klimatem. Vision Tea for Her 
otula opiekuńczo swoim aroma-
tem, a każdy łyk delikatnie pieści 
zmysły.

Vision Tea for Her

Podróż w stronę miłości, delikatności i harmonii

Skład: zielona herbata, mięta pieprzowa, liście i owoce maliny, kwiaty 
i kawałeczki pomarańczy, kawałeczki cytryny, goździki. 



Rada
Mocna, dobrze zaparzona 
herbata po zmrożeniu dosko-
nale nadaje się do przemywa-
nia twarzy. Aby przygotować 
herbaciany lód, należy wlać 
schłodzoną esencję do tore-
bek lub foremek do lodu i po-
zostawić na noc w zamrażar-
ce. Po porannym umyciu się 
należy 1-2 razy potrzeć twarz 
kawałeczkiem lodu i pozosta-
wić do wyschnięcia, bez wycie-
rania twarzy ręcznikiem. Efekt 
przyjemnie Cię zaskoczy.

Vision Tea for Her



W skład czarnej herbaty 
wchodzi ponad 300 różnych pier-
wiastków. Dzięki zawartości ko-
feiny i alkaloidów czarna herbata 
pobudza organizm do pracy inte-
lektualnej i fizycznej.

Dzika róża, bogata w wita-
miny i minerały, poprawia ogól-
ną kondycję organizmu. Tarnina, 
zawiera substancje garbnikowe, 
ponad 20% witaminy C, kwasy 
organiczne, pektyny i cały szereg 
innych substancji mineralnych. 
Natomiast kurkuma, zawar-
ta w składzie herbaty, nie tylko 
napełnia napój wyrafinowanym 
smakiem i aromatem, ale też ko-
rzystnie wpływa na oczyszczanie 
organizmu. Głóg łagodzi stany 
poddenerowania. Z połączenia 
najlepszych składników powstaje 
niepowtarzalny napój.

Orzeźwiający smak szla-
chetnej czarnej herbaty napełnia 
poczuciem pewności siebie i op-
tymizmem. Dzięki cierpkiemu w 
smaku i harmonijnemu połącze-
niu tarniny, głogu i dzikiej róży 
powstaje bogaty i nasycony aro-
mat. Kurkuma, zwana perłą Indii, 
idealnie dopełnia i podkreśla tę 
energetyczną mieszankę w stylu 
fusion. Vision Tea for Him obda-
rowuje pewnością siebie, podbu-
dowuje wiarę w sukces, napełnia 
energią i codziennie inspiruje do 
nowych wyzwań.

Vision Tea for Him

Nieodłączny atrybut udanego dnia 

Skład: czarna herbata, owoce głogu, owoce dzikiej róży, owoce tarniny, 
kurkuma.



Vision Tea for Him

Tradycje
W Indiach wyjątkową popularnością 
cieszy się tak zwana masala tea. Ten 
tradycyjny napój jest znany od kilku 
tysięcy lat. Przyprawy korzenne, 
które są dodawane do tej herbaty, 
sprawiają, że staje się ona nieza-
stąpiona podczas chłodniejszej pory 
roku. Łatwo ją przygotować. Czar-
ną herbatę należy zalać gorącym 
mlekiem, a następnie dodać pięć 
przypraw korzennych: kardamon, 
goździki, cynamon, imbir i gałkę 
muszkatołową. Do smaku doprawić 
solą i cukrem, po czym zagotować 
napój na małym ogniu. Herbata 
masala doskonale orzeźwia, jest 
również wykorzystywana jako napój 
zastępujący kawę.



Hibiskus i 
owoce leśne

Aromatyczna i zróżnicowana 
kompozycja jest bogata w cen-
ne substancje. Połączenie so-
czystego, lekko kwaskowatego 
smaku owoców hibiskusa, dzikiej 
róży i tarniny dopełnia orzeźwia-

jąca świeżość mięty. Filiżanka 
tej herbaty nie tylko rozgrzewa i 
poprawia nastrój, ale też – dzię-
ki właściwościom naturalnych 
składników – korzystnie wpływa 
na pracę organizmu.

Rześkość w domu i pracy

Skład: kwiaty hibiskusa, owoce aronii, tarniny i dzikiej róży, liście 
mięty.



Historia 
Na Hawajach istnieje niezwykle interesująca tradycja. Kwiat hibiskusa, który 
często jest nazywany „kwiatem miłości”, zakłada się za ucho. Umieszczenie 
kwiatka przy lewym uchu oznacza, że dziewczyna jest mężatką, przy prawym 
uchu - serce dziewczyny jest wolne. Natomiast kwiat wpięty we włosy z tyłu 
głowy oznacza „Chodź ze mną”. Jeśli będziesz na Hawajach, pamiętaj więc o 
symbolice kwiatowych ozdób.



Delikatny aromat kwitnącej lipy i 
korzenna świeżość zielonej mięty 
przypominają o słonecznym lecie 
i przyjemnym chłodzie poranka. 
Pachnąca herbata w kolorze bał-
tyckiego bursztynu łączy w sobie 
wszystkie barwy lata. Lipowo-

miętowa herbata przywraca har-
monię duchową, napełnia uczu-
ciem błogości i spokoju. Subtelny 
aromat i przyjemny smak herba-
ty pozostawiają miły posmak, do 
którego chce się wracać.

Lipa i mięta

Harmonia duchowa na cały dzień

Skład: kwiaty lipy, liście mięty.  



Informacja
Ice tea – mrożona herbata. Ten rodzaj herbaty został odkryty przypadkiem przez 
Richarda Blechyndena. Na Wystawie Światowej w Saint-Louis prezentował 
on wysokiej jakości herbatę indyjską. Ale ponieważ pogoda tego dnia była 
wyjątkowo upalna, zwiedzający omijali jego pawilon szerokim łukiem. Wówczas 
Mr Blechynden wpadł na pomysł, by zaproponować zwiedzającym schłodzoną 
herbatę z lodem. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę.
Obecnie napój ten jest przygotowywany z czarnej lub zielonej herbaty z dodatkiem 
lodu, cytryny, cukru i – na życzenie – soku owocowego.



Melisa i dzika róża

Romantyczny nastrój i nowa energia

Skład: liście mięty, owoce dzikiej róży, owoce kminku.

Filiżanka orzeźwiającej herba-
ty łączy w sobie świeżość meli-
sy, moc dzikiej róży i korzenną 
ostrość kminku. Barwna paleta 
składników zawiera subtelne i 
nasycone odcienie smakowe. De-
likatnie cytrynowy aromat me-

lisy tworzy wyrafinowany duet z 
cierpką nutką kminku. Połącze-
nie melisy i dzikiej róży doskona-
le gasi pragnienie i odświeża, po-
maga zregenerować siły po dniu 
pracy oraz reguluje trawienie.



Legenda
Na Rusi dzika róża była uważana za środek leczniczy i towar wymienny na tkaniny 
i skóry. Słowianie wierzyli, że rozrzucone po domu płatki kwiatów dzikiej róży 
zapewnią pokój i uchronią przed niesnaskami rodzinnymi. Korale zrobione 
z owoców dzikiej róży nanizanych na nitkę, miały przynieść miłość. Do dzisiaj 
niektórzy wierzą, że wypicie przed snem herbaty z dzikiej róży sprowadza prorocze 
sny. Jak jest naprawdę – nie wiadomo. Można spróbować.



Dzika róża i 
tymianek

Optymizm i inspiracja

Skład: owoce dzikiej róży, liście mięty, tymianek.

Regenerujące właściwości dzikiej 
róży są uzupełnione świeżością 
mięty i korzennym smakiem ty-
mianka . Filiżanka tego niezwy-
kłego napoju nie tylko przywraca 
harmonię duchową, ale również 
napełnia nową energią i oczaro-

wuje niepowtarzalnym, oryginal-
nym smakiem. Herbata zawie-
ra w sobie odżywczą siłę dzikiej 
róży, delikatny smak mięty i sub-
telny ziołowy aromat. Dzika róża i 
tymianek to przyjemny smak.



Aforyzmy

„Aromat i smak herbaty roztaczają się szeroko, zacieśniając więzi między 
ludźmi.” Tsin Chan Tsaiv, poeta starochiński

„Jeśli jest Ci zimno, herbata Cię ogrzeje. Jeśli jest Ci gorąco, ochłodzi Cię. Jeśli 
masz kiepski humor – herbata go poprawi, jeśli jesteś podenerwowany –uspokoi 
Cię.” Sir William Gladstonpremer, Minister Wielkiej Brytanii  z 19 wieku



Zielona herbata z 
trawą cytrynową

Długie i szczęśliwe życie

Skład: liście zielonej herbaty, trawa cytrynowa.

Zielona herbata, która oczaro-
wała świat swoimi niezwykłymi 
właściwościami, tradycyjnie ko-
jarzy nam się z długowiecznością. 
Klasyczna kompozycja herbaty 
z cytryną w połączeniu zielonej 
herbaty z trawą cytrynową jest 
harmonijna i wyrafinowana. Cza-

rujący aromat trawy cytrynowej 
uzupełniony jest radosną cytryno-
wą nutką z delikatnym odcieniem 
imbiru. Zielona herbata z trawą 
cytrynową zachwyca wyjątkowo 
delikatnym smakiem, odświeża i 
pieści zmysły.



Dowcipy
- Jaką herbatę podać? Czarną czy zieloną?
- Wszystko mi jedno, jaki kolor… jestem daltonistą.

- Napijmy się herbaty! – radośnie zaproponowali gospodarze.
- Nie, lepiej pijmy to, co piliśmy! – odezwali się goście z niezadowoleniem.

- Herbatę można parzyć siedem razy. A za ósmym razem torebki wypływają na 
wierzch, żeby zobaczyć, co to za sknerus ...

- Jeśli zapomniałeś wrzucić do filiżanki torebkę z herbatą, a po nalaniu wody 
okazało się, że w filiżance jest herbata, to oznacza, że … najwyższy czas umyć 
filiżankę.



Inspiracja Vision Tea   
Ekskluzywna kolekcja Vision Tea herbaty sprawi, że picie herbaty wśród 

przyjaciół stanie się niezwykłym rytuałem. Intensywne i różnorodne smaki 
oraz aromaty zapewnią przyjemny i błogi nastrój, otworzą serca i napełnią 

je nową inspiracją.

Nic dziwnego, że po filiżance takiej herbaty wielu zechce dołączyć do 
towarzystwa najlepszych przyjaciół – niezależnych dystrybutorów, których 

łączą wspólne idee i styl życia Vision.

Twój niezależny konsulTanT Vision

Imię i nazwisko 
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www.vipgroup.net
www.visionshop.me
www.vipvisiontv.me


