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T-BOTTLE / DENIM BLUE 
skleněná dvouplášťová termoska 
objem 300 ml  

T-BOTTLE tea cup in the color 
Denim Blue

SDV-620001
549 Kč

T-BOTTLE / FOREST GREEN 
skleněná dvouplášťová termoska 
objem 300 ml  

T-BOTTLE tea cup in the color 
Forest Green

SDV-620032
549 Kč

T-BOTTLE / HONEY YELLOW 
skleněná dvouplášťová termoska
objem 300 ml   

T-BOTTLE tea cup in the color 
Honey Yellow

SDV-620094
549 Kč

T-BOTTLE / CHARCOAL GREY 
skleněná dvouplášťová termoska
objem 300 ml  

T-BOTTLE tea cup in the color 
Charcoal Grey

SDV-620063
549 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH.



T-BOTTLE / DENIM BLUE 
skleněná dvouplášťová termoska 
objem 300 ml  

T-BOTTLE tea cup in the color 
Denim Blue

SDV-620001
549 Kč

Připravte si lahodný čerstvý čaj bez umělých přísad. Díky 
skleněné termosce T-BOTTLE to bude hračka. Stačí si 
vybrat z nepřeberného množství příchutí, vůní a barev 
čajů. Přidejte bylinky, koření nebo ovoce dle vlastní chuti 
a lahodný čaj máte hotový.

Skleněná termoska T-BOTTLE je dostupná ve čtyřech 
barvách šedá Charcoal Grey, modrá Denim Blue, zelená 
Forest Green a žlutá Honey Yellow. Praktická a moderní 
skleněná termoska na doma nebo na cesty. Pro vlastní 
potřebu i jako skvělý dárek. Dvouplášťové sklo udrží 
správnou teplotu vody, aniž byste si popálili ruce. 
Skleněné části lze mýt v myčce. Kovové sítko v uzávěru 
velmi snadno vyjmete a vyčistíte.

Co takhle letní svěží chladivý nápoj? Stačí přidat citron, 
mátu, okurku nebo jahody, a sklenici naplnit studenou 
vodou a ledem. Fantazii se meze nekladou.

 UŽÍJTE SI CHVÍLE 

ŠTĚSTÍ  
A POHODY 

S TERMOSKOU 

T-BOTTLE 
A VAŠÍM OBLÍBENÝM 

ČAJEM.

T-BOTTLE / FOREST GREEN 
skleněná dvouplášťová termoska 
objem 300 ml  

T-BOTTLE tea cup in the color 
Forest Green

SDV-620032
549 Kč



Do menší části 
skleněné termosky 
dejte čaj, bylinky, 
koření nebo ovoce 
a uzavřete víčkem 
se sítkem.

Do láhve nalijte 
převařenou vodu.

Uzavřete a utáhněte 
víčkem se sítkem 
a připraveným čajem. 

Láhev otočte 
a nechejte čaj dle 
potřeby luhovat.

Otočte láhev zpět 
a vychutnejte si šálek 
domácího čerstvého 
čaje.



Černý čaj obsahuje antioxidanty. Snižuje riziko 
kardiovaskulárních a cévních onemocnění, rakoviny, vysokého 
krevního tlaku a hladiny cholesterolu. Podporuje střevní funkce 
a imunitní systém a snižuje hladinu cukru v krvi. Díky obsahu 
kofeinu v černém čaji zvyšuje a zlepšuje koncentraci.

Darjeeling je speciální odrůda černého čaje, která se pěstuje ve 
vysoko položených oblastech Himalájí. Produkce tohoto čaje je 
poměrně nízká a řadí se tak mezi luxusní a vzácné druhy čajů. 
Darjeeling má téměř stejné účinky jako černý čaj, ale protože 
obsahuje méně teinu než černý čaj, je o něco zdravější.

Zelený čaj má spoustu blahodárných účinků na zdraví. 
Zrychluje trávení a pomáhá při hubnutí, je antivirový a 
protizánětlivý. Díky obsahu antioxidantů je vhodný jako 
prevence rakoviny. Snižuje stres a únavu. Působí příznivě proti 
kožním problémům a má pozitivní vliv na zlepšení paměti. 
Pokud chcete využít všech pozitivních účinků zeleného čaje, 
je ideální vypít 5 až 10 šálků denně. 

Bílý čaj má jemnou, sladkou chuť. Antioxidanty bílého čaje 
pomáhají předcházet a léčit rakovinu, revmatismus, artritidu, 
srdeční choroby a cévní onemocnění. Další výhodou je, že bílý 
čaj působí proti stárnutí. Vaše pokožka zůstává pevná a rychle 
se zotavuje díky antioxidantům, kolagenu a elastinu. Bílý čaj 
podporuje spalování tuků a snižuje únavu.

Oolong je ve skutečnosti směs černého a zeleného čaje, 
obsahuje mnoho vitamínů, minerálů a antioxidantů. Obsahuje 
také theanin, který navozuje pocit relaxace a pohody. Snižuje 
riziko rakoviny, mozkových příhod, kardiovaskulárních 
onemocnění a cukrovky. Může pomáhat při hubnutí, protože 
aktivuje metabolismus. Příznivý vliv má Oolong i na stavbu 
kostí a zubů, zmírňuje ekzémy. 

Rooibos, známý též jako červený čaj, se pěstuje v Jižní Africe. 
Je bez kofeinu a má nízký obsah tříslovin.  Díky antioxidantům 
snižuje čaj rooibos riziko srdečních a cévních onemocnění, 
rakoviny a cukrovky. Rooibos může také pomáhat proti 
problémům se spánkem, alergiím, bolestem hlavy a žaludku. 



ČAJ JAKO VÍNO!

Čaj je skvělá alternativa k vínu. Stejně jako víno, i čaj se skvěle hodí k určitým 
jídlům, dodává a posiluje jejich chuť a jedinečnost. 

Jasmínový čaj
Tento čaj je vhodný pro nekořeněné pokrmy jemné chuti.

Zelený čaj
Ideální k čerstvým pokrmům. Nejvíce se hodí ke kuřecímu masu, mořským 
plodům, rybám, salátům a k polotvrdým a tvrdým sýrům.

Černý čaj
Jedná se o čaj se silnou plnou chutí. Díky tomu je ideální k masu, ke kari, 
ke stařenému nebo ovčímu sýru, grilovaným pokrmům a čokoládovým 
dezertům.

Oolong
V závislosti na oxidaci čaje se hodí k různým pokrmům. Světlá verze čaje, 
která je přechodem mezi zeleným a černým čaje, je ideální v kombinaci 
s korýši a měkkýši. Stejně tak se hodí i k jídlům, které se kombinují se 
zeleným čajem. Silnější a tmavší varianta čaje oolong chutná skvěle 
v kombinaci s pokrmy, ke kterým se hodí černý čaj. 

Bílý čaj
Bílý čaj má neutralizační účinky, a proto je vhodný pro podávání mezi 
jednotlivými jídly. Bílý čaj se skvěle hodí ke kořeněným a aromatickým jídlům, 
či pokrmům ochucených bylinkami.

Pu-Erh
Tento čaj je velmi silný. Díky tomu je vhodný ke zvěřině, houbám,
jehněčímu masu a pokrmům z dušeného masa.

Rooibos
Kořeněný a zároveň sladký čaj se skvěle hodí ke sladkým jídlům. 



“ VŽDY JE ČAS NA ČAJ
 – LEWIS CARROLL 



“PIJEME ČAJ, ABYCHOM ZAPOMNĚLI  
NA RÁMUS TOHOTO SVĚTA.

 – T’IEN YIHENG 



Heřmánek  
uklidňuje žaludek, zmírňuje 
úzkost a pomáhá proti průjmům, 
nevolnosti, křečím, nespavosti.

Skořice 
zahřívá krevní oběh, stabilizuje 
hladinu cukru v krvi, pomáhá 
zpracovat glukózu, zlepšuje 
trávení, pomáhá proti průjmu.

Citrusová kůra
má antibakteriální 
účinky, stimuluje trávení 
a metabolismus.

Fenykl
zmírňuje zažívací potíže, 
uklidňuje žaludek, zmírňuje 
nevolnost a potlačuje pocit 
chuti k jídlu.

Zázvor
zmírňuje nevolnost a průjem, 
zažívací potíže a křeče. Vhodný 
pro podporu trávení.

Citronová tráva
zmírňuje zažívací potíže, pocit 
nadýmání, bolest hlavy. Snižuje 
nervozitu a pocit vyčerpání.  

Pampeliška
obsahuje mnoho vitamínů. 
Zmírňuje vysoké horečky, 
bolesti svalů, pocit nadýmání. 
Působí proti tonzilitidě, virovým 
infekcím. Pročišťuje krev, játra 
a ledviny. Ideální s medem pro 
zmírnění hořké příchuti. 

Máta peprná
zmírňuje zažívací potíže, 
nachlazení, návaly horka, 
stimuluje mozek, pomáhá 
proti nadýmání.

 
Máta
je dobrá pro trávení a střeva, 
podporuje bdělost, pomáhá proti 
kinetóze a zklidňuje.

Ibišek
obsahuje antioxidanty, pomáhá 
proti dráždivému kašli, zklidňuje 
bolest v krku, působí proti 
onemocnění dásní a vysokému 
krevnímu tlaku.

Šípek
obsahuje antioxidanty: posiluje 
imunitu, má protizánětlivé účinky 
při bolestech kloubů.

Šalvěj
je emocionálně povznášející 
a má zklidňující účinek, pomáhá 
při PMS a při menopauze, působí 
proti nespavosti.

Kopřiva
obsahuje antioxidanty, pomáhá 
při čištění ledvin a močových 
cest, je protizánětlivá a poskytuje
úlevu od bolesti.

Levandule
pomáhá proti nadýmání a závrati. 
Má zklidňující účinky, podporuje 
rychlejší obnovu kožních buněk. 
Levanduli je ideální kombinovat 
s čajem. 



FAKTA O ČAJI

 · Šálek čaje obsahuje v průměru 
30 miligramů kofeinu a šálek kávy 
průměrně 75 miligramů. 

 · Rooibos neobsahuje žádný kofein 
a téměř žádný tanin (kyselina taninová). 

 · Na celé zemi se denně vypije až 
3 miliardy šálků čaje. Nejvíce jde o černý 
čaj, ale do popředí se dostává i čaj 
zelený. Mezi přední konzumenty patří 
Amerika, Afrika, Rusko, Japonsko, Asie, 
Indie a Francie. 

 · Čaj neškodí zubům, šálek čaje dokonce 
obsahuje 17% doporučené denní dávky 
fluoridu. 

 · Čaj neobsahuje žádné kalorie, zatímco 
ostatní nápoje ano. 

 · Nizozemsko a Portugalsko byly první 
země, které přivezly čaj do Evropy. 

 · Existuje asi 1 500 různých druhů čaje. 

 · Za vynálezce ledového čaje je považován 
britský obchodník s čajem Richard 
Blechynden, který jej představil v roce 
1904 na světové výstavě v St. Louis. 

 · Čajové rostliny musí být nejméně 127 cm 
vysoké, potřebují teplé, vlhké prostředí 
s vydatnými srážkami. 

 · Výraz „bylinkový čaj“ znamená, že čaj je 
doplněn bylinkami nebo ovocem, které 
není součástí čajovníku. 

 · Pro vypěstování čaje na jeden šálek 
čaje (250 ml) je zapotřebí 27 litrů vody, 
zatímco pro šálek kávy (125 ml) je to 
132 litrů vody.
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