
Herbaty owocowe 

Herbata owocowa to napój, którego niepowtarzalnym smakiem i aromatem możemy cieszyć się przez 

cały rok o dowolnej porze dnia. Możemy spożywać ją zarówno na gorąco, jak i na zimno. Duża liczba 

kompozycji herbat owocowych przygotowanych przez Herbapol sprawia, że zarówno miłośnicy 

tradycyjnych polskich owoców, jak i koneserzy bardziej egzotycznych mieszanek znajdą tutaj swój 

ulubiony smak.  

Herbata owocowa w nieograniczonej ilości 

W odróżnieniu od tradycyjnej herbaty zawierającej teinę, herbata owocowa nie posiada w swoim 

składzie żadnych substancji pobudzających, dlatego możemy ją pić w dowolnych ilościach i o każdej 

porze dnia. To napój przeznaczony dla miłośników naturalnego smaku i niepowtarzalnego aromatu. 

Zimą tuż po zaparzeniu rozgrzewa nasze ciało podczas mroźnych i śnieżnych dni oraz pozwala 

zapomnieć o przeziębieniach. Latem, ostudzona stanowi ciekawą alternatywę smakową dla wody 

gaszącej nasze pragnienie i niezdrowych napojów gazowanych zawierających dużą ilość cukru. Herbata 

owocowa to wybór koneserów, którzy cenią sobie dobrodziejstwa natury oraz intensywny aromat 

wydobywający się z filiżanki lub kubka. 

Magiczny smak owoców ukryty w saszetkach 

Każdy z koneserów napojów herbacianych ma nieco inny gust, dlatego z myślą o nich przygotowaliśmy 

wiele kompozycji smakowych, które następnie ukryliśmy w torebkach. Każda herbata owocowa w 

naszej ofercie to zupełnie inna receptura. Dzika róża, czarny bez, jarzębina i borówka oddają smak 

dobrodziejstw natury, które możemy spotkać w polskich lasach. A może skusisz się na słodki, a 

jednocześnie wykwintny smak czarnych porzeczek lub aronii? Dla miłośników malin przygotowaliśmy 

natomiast kilka odsłon herbaty owocowej z dominującą rolą tego pysznego owocu.  

Wszystkie nasze kompozycje to naturalna słodycz owoców wzbogacona o aromatyczne dodatki takie 

jak dzika róża, kwiat hibiskusa, cytryna, jarzębina i pigwa. Żadna z receptur nie jest przypadkowa, 

wszystkie powstały na bazie wieloletnich doświadczeń, dzięki którym wydobywamy z natury wszystko 

to, co najlepsze. Dla Twojego podniebienia i Twoich zmysłów.  

100 % natury w herbatach owocowych przygotowanych przez Herbapol 

Siłą i wyróżnikiem herbaty owocowej przygotowanej przez Herbapol jest fakt, że składa się wyłącznie 

z naturalnych składników. Niepowtarzalne smaki i aromaty wydobywające się z torebek zalanych 

wrzątkiem pochodzą z dużych kawałków owoców i liści, dobranych w idealnych proporcjach. Wszystkie 

składniki, które trafiają do torebek są ręcznie pakowane i dokładnie sprawdzane, aby gwarantować 

najdoskonalszy smak i aromat. Dzięki temu herbata owocowa, którą zaparzysz w domu lub pracy nie 

wymaga żadnych dodatków, a jej smak zawsze jest niezwykle intensywny. Wybierz swoją recepturę, 

opartą o ulubione owoce oraz doskonale wyselekcjonowane dodatki i delektuj się nią do woli o każdej 

porze roku i doby! 

 


