


Biała herbata

Herbata biała – napar przyrządzany z pąków i
młodych listków odmiany herbaty chińskiej
(Camellia sinensis), zbieranych ręcznie wczesną
wiosną, a następnie suszonych metodą naturalną na
słońcu, przez co fermentacja jest minimalna.

Herbata biała jest najmniej przetworzoną herbatę
ze wszystkich rodzajów herbat. Listki i pąki, w
odróżnieniu od herbaty zielonej, nie są
fermentowane, dlatego zachowują więcej
antyoksydantów i polifenoli.

Wbrew nazwie napar nie jest biały, ale ma
słomkowy kolor, a smak jest bardzo delikatny, bez
goryczki.



Cenne właściwości białej herbaty

Herbata była stosowana w medycynie od wieków,
jednak dopiero od niedawna naukowcy przyznają, że ten
napój faktycznie ma lecznicze właściwości. Mimo iż
herbaty zielona i czarna są bogate w antyoksydanty, w
białej herbacie jest ich najwięcej.

Nie bez znaczenia są także zasługi tego płynu w
zmniejszaniu poziomu „złego” cholesterolu i
zwiększaniu poziomu „dobrego” cholesterolu we krwi.

Badania wykazały, że osoby pijące dwie lub więcej
filiżanek białej herbaty są niemal o połowę mniej
narażone na śmierć w wyniku zawału serca

Regularne spożywanie naparu z białej herbaty
wzmacnia również kości, co sprawia, że napój ten jest
zalecany osobom cierpiącym na zapalenie stawów oraz
osteoporozę.



Co dobrego wynika z picia ciepłych napojów?

Ciepła herbata sprawdza się idealnie w uśmierzaniu dolegliwości
związanych z przeziębieniami. Picie ciepłych płynów przyspiesza
oczyszczanie się śluzówek, co wspomaga leczenie kaszlu oraz
kataru.

Za dodatkową korzyść zdrowotną picia ciepłych napojów można
uznać także ich działanie odstresowujące.

Warto dodać, że ciepła herbata może zmniejszyć ryzyko wystąpienia
udaru mózgu, chorób serca, cukrzycy typu 2 oraz chorób wątroby.

Ciepła herbata rozszerza naczynia krwionośne, co przekłada się na
poprawę krążenia. Może to pomóc w regeneracji mięśni oraz
zmniejszeniu odczuwanego bólu i dyskomfortu. Co ważne, nawet
krótka poprawa krążenia może zwiększyć przepływ krwi do mięśni
oraz narządów wewnętrznych.

Ważne jest, aby nie pić gorącej herbaty - to może powodować
większe ryzyko raka przełyku. Optymalna temperatura do picia
ciepłych napojów wynosi 57,8ºC – nie skutkuje ona ryzykiem
oparzenia, ale pozwala cieszyć się przyjemnym ciepłem.



Pochodzenie białej herbaty

Herbata biała produkowana jest na północy prowincji Fujian

w Chinach.

Herbata biała Irving pochodzi z plantacji położonej w

prowincji Fujian (Fudzien) ok 650 km od Szanghaju.

Plantacja znajduje się na wysokości 900 m n.p.m.



Herbata biała w torebkach



Herbata biała aromatyzowana w kopertkach



Herbata biała liściasta w torebkach „long-bag”



Herbata biała liściasta w puszce



Kolekcja Xmas – Premium Selection



Kolekcja Wiosna-Lato – TEA SPA 



Kolekcja Wiosna-Lato – White&Green Collection 



Serce dla Ciebie



Walentynki

Kiedy słowa 

to za mało, 

wyraź uczucia… 

najlepszą herbatą!



Kolekcja Wielkanocna



Kolekcja Xmas – Kalendarz Adwentowy



Kolekcja Xmas – Herbaciana Choinka



Kolekcja Xmas – Winter Collection #1

Herbata Biała poziomkowa z mandarynką - 6 kopertek

Herbata Zielona mango z grejpfrutem - 6 kopertek

Herbata Earl Grey - 6 kopertek

Herbata Czarna - 6 kopertek



Kolekcja Xmas – Winter Collection #2

Grzaniec herbaciany z suszoną śliwką – 5 kopertek

Grzaniec herbaciany z pomarańczą z goździkami – 5 kopertek

Grzaniec herbaciany z jabłkiem i cynamonem – 5 kopertek

Herbata czarna z malinami – 5 kopertek

Herbata czarna poziomkowa z wanilią – 5 kopertek

Herbata czarna cytrusowa z imbirem - 5 kopertek



Herbata zielona w kopertkach



Herbata zielona aromatyzowana w kopertkach



Herbata zielona liściasta w torebkach „long-bag”



Herbata zielona liściasta



Herbaty czarne



Herbaty Earl Grey



Herbaty Earl Grey liściasta



Oferta produktowa – Herbaty w Puszkach



Herbaty liściaste w torebkach „long-bag”



Grzańce Herbaciane




