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Classic 

 

De eerste melange van yogi tea. Een heerlijke 
ayurvedische specerijenthee. 
Yogi tea classic thee bevat de perfecte 
combinatie van gember, kardemom,kaneel en 
kruidnagel. Deze thee is kruidig, zoet en 
opwekkend. Haar heerlijke smaak en 
betoverende aroma verwarmen uw lichaam en 
geest. 

€ 3,50  

Ginger  

 

Een biologische kruidenthee van gember en 
zwarte thee. 
Yogi tea ginger thee is heerlijk pittig, precies 
zoals u van echte gember zou verwachten. Een 
beetje gezoet om de pittigheid te temperen is dit 
een heerlijke traktatie. 

€ 3,50  

Rooibos 

 

Een theemelange van rooibos en specerijen. 
In yogi tea rooibos thee komt rooibos samen 
met de beroemde variant ‘classic’ in een thee die 
genot, rust en warmte biedt. Een melange van 
eersteklas rooibos en enkele van onze bekende 
specerijen. 
 

€ 3,50  

Himalaya 

 

Een verrassende theemelange voor de 
liefhebbers. 
Yogi tea himalaya thee is een delicate 
combinatie van hartverwarmende gember en 
kaneel met de zoete smaken van venkel en anijs. 
Deze melange geeft je de kracht en inspiratie 
om nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

€ 3,50  

Green balance 

 

Geniet van deze combinatie van 
kombuchacultuur en groene thee. 
Yogi tea green balance thee is een combinatie 
van de heerlijke geur en smaak van biologische 
groene thee met kombucha. Groene thee wordt 
al honderden jaren gewaardeerd, niet alleen om 
haar smaak maar ook omdat ze helpt lichaam en 
geest in balans te houden. 

€ 3,50  

Green energy 

 

Even een energieboost nodig? Geniet van deze 
heerlijke theemelange. 
Yogi tea green energy thee krijgt zijn speciale 
kracht door de minimale oogst van de bladeren 
van deze plant. De zaden van de guarana 
bevatten een beetje cafeïne en dit geeft een 
effectieve melange. 

€ 3,50  

Breathe deep 

 

Een ayurvedische melange van kruiden en 
specerijen.  
Yogi tea breathe deep thee is een traditionele 
ayurvedische melange van eucalyptus, griekse 
alant, basilicum, gember, zoethout en andere 
ondersteunende kruiden. 

€ 3,50  
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Women’s 
balance 

  

Een ayurvedische melange van kruiden en 
specerijen.  
Yogi tea women's balance thee is een effectief 
hulpmiddel om balans aan te brengen in het 
leven van de vrouw. 
 

€ 3,50  

Women’s energy  

 

 een ayurvedische melange van kruiden en 
specerijen.  
Yogi tea women's energy thee is een frisse, 
fruitige melange van hibiscus, munt en 
zoethout. 

 

€ 3,50  

Calming 

 

Een ayurvedische melange van kruiden, 
specerijen en fruit.  
Yogi tea calming thee helpt u de hele dag rustig 
te blijven en is ook zeer geschikt voor kinderen. 

€ 3,50  

Choco 

 

 een heerlijke, verwarmende melange van 
traditionele chai-specerijen en cacaoschillen.  
Yogi tea choco thee is een heerlijke, 
verwarmende melange van traditionele chai-
specerijen en cacaoschillen en al jaren favoriet. 

€ 3,50  

Detox with 
lemon 

 

 deze thee combineert de reinigende 
paardenbloem met zoethout en pittige gember.  
Yogi tea detox with lemon thee combineert de 
reinigende paardenbloem met zoethout en 
pittige gember in deze unieke thee, zodat we 
elke dag weer verfrist en verkwikt kunnen 
starten. 

€ 3,50  

Forever young 

 

Deze thee doet denken aan de aloude 
mediterrane traditie van saliethee.  
Yogi tea forever young thee met aromatische 
salie en verwarmende kaneel doet ons denken 
aan de aloude mediterrane traditie van 
saliethee. Omdat salie rijk is aan antioxidanten, 
wordt dit kruid al eeuwen gebruikt ter 
ondersteuning van elegant ouder worden. 
Citroengras, kardamom en zoethout versterken 
deze unieke thee. 

€ 3,50  
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Ginger lemon 

 

Deze thee is verkwikkend, vitaal en inspirerend.  
 
Ontdek yogi tea ginger lemon thee. De pittige 
smaak van gember verwarmt het hart en 
verkwikt de geest. De fruitige zure smaak van 
citroen verfrist de geest en versterkt de ziel. 
Vleugjes citroengras, zoethout en zwarte peper 
voegen een lichte, pittige zoetheid toe. 

€ 3,50  

Gingko 

 

 pas op de plaats met yogi tea ginkgo thee. Fris, 
verlichtend en stimulerend. 
Yogi tea ginkgo thee bevat het heldere, fruitige 
aroma van pepermunt en citroengras wat helpt 
ons het hoofd koel te houden. Pittige gember 
geeft vaart aan onze ‘gedachtencarrousel’.yogi 
tea voegt aan deze aloude ingrediënten verse 
basilicum, kardamom en citroenmelisse toe voor 
een verrukkelijk, complex smakende thee. 

€ 3,50  

Ginseng 

 

 yogi tea ginseng thee. Actief, stimulerend en 
versterkend. 
Yogi tea ginseng thee laat je aarden, kalmeert je 
en ondersteunt je innerlijke kracht. Traditioneel 
gebruikt ter ondersteuning van de weerstand 
wordt ginsengwortel gecombineerd met 
ginsengbloesem, fruitig citroengras, 
sinaasappelschil en frisse pepermunt. 

€ 3,50  

Green chai 

 

 yogi tea green chai thee. Heerlijk, ontspannen 
en uniek. 
Groene thee met aromatische groene munt, 
kardamom en zoete kaneel zijn het geheim van 
de uitzonderlijke smaak van deze zeldzame, 
groene chai. 

€ 3,50  

Green jasmine 

 

 yogi tea green jasmine thee. Fris, stimulerend 
en inspirerend. 
Van yogi tea green jasmine thee worden we 
wakker. Groene thee scherpt ons bewustzijn 
aan. Gember wekt de zintuigen. De smaak van 
zoethout laat ons aarden. Citroengras en zwarte 
peper voegen een frisse, spannende pittigheid 
toe. Een vleugje jasmijn en rozenblaadjes geven 
ons de laatste kans te dromen voordat de dag 
begint. 

€ 3,50  

Green tea 
ginger lemon 

 

 yogi tea green tea ginger lemon thee. 
Verkwikkend, zacht en meditatief. 
Zachte groene thee voegt een teder, meditatief 
tintje toe aan de pittigheid van de gember. De 
zoete fruitigheid van citroenmirte en citroengras 
in combinatie met frisse pepermunt brengen 
deze groene thee op een nog hoger niveau 
door haar een verfijnd, verfrissend tintje te 
geven.  

€ 3,50  
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Licorice  

 

 yogi tea licorice thee. Zoet, creëert balans en 
voldoening. 
De grote egyptische farao’s koesterden 
eeuwenlang de zoethoutwortel vanwege de 
natuurlijke zoetheid, het rijke aroma en 
verkwikkende eigenschappen. Dit zoete en 
heerlijke aroma helpt ons te ontspannen en rust 
te geven in ons drukke bestaan. De toevoeging 
van pittige gember, sinaasappelschil, kaneel en 
zwarte peper samen met een vleugje vanille 
creëert een unieke, intrigerende smaakervaring, 
perfect voor elk moment van de dag. 

€ 3,50  

Sweet chai 

 

 yogi tea sweet chai thee. Zoet, voldoening en 
licht. 
Wordt verliefd op de natuurlijke, pittige zoetheid 
van yogi tea sweet chai thee. Anijs, venkel, 
zoethout en kruidnagel vormen samen een 
heerlijke, intrigerende smaak. Om geaard en in 
contact met onze ziel te blijven hebben we 
zoetheid in ons leven nodig, want zoetheid staat 
voor de aarde. 

€ 3,50  

Bright mood 

  

Yogi tea bright mood thee. Opbeurend, 
inspirerend en harmonieus. 
Van tijd tot tijd raken we het contact met onze 
ziel kwijt. Yogi tea bright mood thee beurt ons 
op en herinnert ons aan de rust die diep in ons 
zelf ligt. Deze zoete thee, die basilicum en hop 
combineert met venkel, kaneel en fenegriek, 
smaakt als een plezierige, zomerse dag waarop 
we de zon, verscholen achter de wolken, voelen 
schijnen. 

€ 3,50  

Detox  

 

 yogi tea detox thee. Reinigen, regenereren, een 
nieuwe start. 
De natuur ziet er betoverend puur en fris uit na 
een regenbui. Je eigen natuur heeft ook het 
vermogen om zich regelmatig te vernieuwen. 
Kruiden kunnen ons hierbij helpen. Yogi tea® 
detox is een melange van kruiden en specerijen 
die traditioneel al eeuwenlang de reiniging 
ondersteunen. Reinigende kruiden als kliswortel 
en paardenbloem stimuleren de spijsvertering 
en helpen bij het ontgiften. Venkel helpt de 
spijsvertering en bij de afvoer van schadelijke 
stoffen. Zoethout en pittige gember ronden 
deze geweldig smakende en populaire thee af. 

€ 3,50  
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Men’s tea 

 

 yogi tea men's tea thee. Sterk, zoet en pittig. 
Stress, uitputting en overmatig eten kunnen een 
negatieve invloed hebben op de kracht van een 
man. Het evenwicht kan worden hersteld door 
sport, goede rust en gezonde voeding. Dan kun 
je als man je ideeën en mogelijkheden weer 
realiseren. Yogi tea men’s tea met gember, 
geroosterde chicorei en chilipeper smaakt 
geweldig op elk moment van de dag.  

€ 3,50  

Bedtime 

 

 yogi tea bedtime thee. Ontspannend, 
harmonieus en kalmerend. 
Je ’s avonds ontspannen met een heerlijk kopje 
yogi tea bedtime thee is een geweldige manier 
om de dag af te sluiten. Kamille, lavendel, 
nootmuskaat en valeriaanwortel worden al 
eeuwenlang door beoefenaars van ayurveda 
gebruikt om spanning en stress te verminderen 
en slaap te bevorderen. Deze rustgevende 
kruiden en specerijen met geurige pepermunt 
en zoete venkel vormen een perfecte thee vlak 
voor het slapen gaan. 

€ 3,50  

Bedtime rooibos 
vanilla 

 

Yogi tea bedtime rooibos vanilla thee. Een 
verwarmende, rustgevende afsluiting van de 
dag. 
Rustgevende rooibos en kalmerende kamille 
helpen ons te ontspannen en de drukte van de 
dag achter ons te laten. Zoete cacaoschillen en 
vanille creëren een zachtheid terwijl 
ayurvedische, verwarmende specerijen zoals 
kruidnagel en gember deze heerlijke thee in 
balans brengen. Ontspan je en adem het 
betoverende aroma in van deze thee die perfect 
is vlak voor het slapen gaan. 

€ 3,50  

Echinacea 

 

Yogi tea echinacea thee. Beschermend, 
ondersteunend en kracht gevend. 
Deze intense, pittige, zoete kruidentheemelange 
helpt ons fysieke evenwicht en welzijn in balans 
te brengen. Deze yogi tea melange combineert 
de veelgeprezen echinacea, die al eeuwen door 
gezondheid beoefenaars wordt gebruikt om het 
immuunsysteem te versterken, met kaneel ter 
bevordering van de luchtwegen. Door de 
toevoeging van zoete venkel, pittige gember en 
kardamom is deze harmonieuze ayurvedische 
theemelange een populaire thee die het hele 
jaar door je immuunsysteem versterkt. 

€ 3,50  
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Heartwarming 

 

Yogi tea heartwarming thee. Kracht gevend, 
stimulerend en inspirerend. 
Basilicum, de beroemde, zeer aromatische 
koningin onder de culinaire kruiden wilde het 
leven vieren met een theedans en nodigde de 
mystici uit het oosten uit: kaneel, gember en 
kardamom. Zij brachten geschenken van 
warmte en pittigheid mee. Samen met chili en 
zwarte peper verspreiden ze zich krachtig door 
het gehele lichaam. Ze verwarmen, 
transformeren, versterken en geven nieuwe, 
frisse vitaliteit aan elke cel. 

€ 3,50  

Fresh mind 

 

Yogi tea fresh mind thee. Verfrissend, 
verhelderend en relaxend. 
Soms laten onze gedachten ons na een lange, 
inspannende dag gewoon maar niet tot rust 
komen en blijven ze ongevraagd in ons hoofd 
ronddraaien. De zoete cacaoschillen in yogi tea 
fresh mind thee verspreiden een heerlijk 
chocoladearoma en laten ons op geheel 
natuurlijke wijze weer tot onszelf komen. 
Tegelijk is de frisse, verkoelende munt met zijn 
zintuigopenende etherische oliën de perfecte 
tegenspeler, om onze geest van alle onnodige 
„gedachtenballast“ te bevrijden. Zo kunnen we 
alles in het juiste perspectief plaatsen en met 
een frisse geest tot rust komen. Vanille, een 
vleugje kardemom en zwarte peper geven deze 
thee de finishing touch. 

€ 3,50  

Women’s tea 

 

Yogi tea women's tea. Harmonieus, licht en 
creatief. 
In de oude yogi-teksten staat geschreven dat 
een ontspannen lichaam en geest belangrijk is 
voor een vrouw. Deze prachtige, aromatische 
kruiden- en specerijenthee ondersteunt de 
vrouwelijke creativiteit en innerlijke harmonie. 
Een heerlijke melange van gember, 
sinaasappelschil, engelwortel en ayurvedische 
specerijen in deze thee helpen je de natuurlijke 
levenscyclus in harmonie te brengen. 

€ 3,50  

Ginger orange 
vanilla 

 

Yogi tea ginger orange with vanilla thee. 
Verwarmend, energetisch en opbeurend. 
Pittige gember en zoete sinaasappel geven deze 
thee een heerlijk zonnige smaak en brengen je 
in een goed humeur als op een uitbundige 
zomerse dag. 

€ 3,50  
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Licorice mint 

 

Yogi tea licorice mint thee. Heerlijk, zoet en 
stimulerend. 
Verkwikkende, koele pepermunt, 
hartverwarmende kaneel, gember en kruidnagel 
en de zoete smaak van zoethout. Tegenpolen 
trekken elkaar aan. Deze unieke combinatie 
geeft deze heerlijke thee een fascinerende 
smaak. Een zoete sensatie. 

€ 3,50  

Choco chili 

 

 yogi tea choco chili thee. Pittig, sensueel en 
stimulerend. 
 
Yogi tea choco chili thee is geïnspireerd op de 
‘xocoatl’, de traditionele ‘drank van de goden’ 
volgens de azteken. In mexico wordt cacao nog 
steeds met wat kaneel, vanille en een snufje chili 
gedronken. Yogi tea choco chili thee combineert 
volgens deze traditie deze oeroude ingrediënten 
met de traditionele, verwarmende chai-
specerijen zoals gember, peper en kardamom 
met als resultaat een unieke thee, de perfecte 
metgezel voor ons zo drukke bestaan. 

 

Stomach ease  

 

Yogi tea stomach ease thee. Heerlijk, zoet en 
kalmerend. 
Yogi tea stomach ease thee vindt zijn inspiratie 
in de indiase ayurvedische traditie van masala-
melanges. Deze speciale kruidenmelanges 
voegen een heerlijke smaak toe en laten de 
maaltijd beter verteren. In yogi tea stomach ease 
thee worden kruiden zoals venkel, zoethout en 
pepermunt gecombineerd met 
hartverwarmende specerijen zoals kardamom, 
koriander, gember en zwarte peper. Dit geeft 
een heerlijke thee waarvan men bij de maaltijd 
of op elk ander moment van de dag kan 
genieten. 

€ 3,50  

Throat comfort 

 

Yogi tea throat comfort thee. Verzachtend, 
verwarmend en beschermend. 
Zingen, spreken, slikken, proeven. Onze keel 
heeft heel wat te verduren. Deze verzachtende, 
fruitige zoete thee is als het ware dankjewel 
tegen je keel zeggen. Yogi tea throat comfort 
thee is een natuurlijke, zoete melange van 
zoethout en toortsblad, kruiden die al eeuwen 
door kruidenkenners worden gebruikt om kleine 
irritaties in de keel te verlichten. Zoete kaneel, 
sinaasappelschil en venkel voegen een 
intrigerende smaak toe aan deze verzachtende 
thee – heerlijk op elk moment van de dag. 

€ 3,50  
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Sweet chili 

 

Yogi tea sweet chili thee. Zoet, pittig en 
aromatisch. 
De warme, omhullende chocoladesmaak, 
geïnspireerd door mexicaanse traditie, troost het 
innerlijke kind. Frisse mintachtige zoetheid helpt 
u te ontspannen. Een vleugje chili scherpt de 
geest. Een intrigerende, verkwikkende thee voor 
elk moment van de dag. 

€ 3,50  

Lime mint 

 

Yogi tea lime mint thee. Fruitig, sensueel en 
ontspannend. 
Friszurige lime, aromatische pepermunt, 
kardamom en zoethout. Het aroma van deze 
heldere, frisse thee verfrist de geest als een koel 
briesje. Yogi tea lime mint thee is koud of warm 
een uitnodiging om te genieten van een 
ontspannen dag vol harmonie en welbevinden. 

€ 3,50  

Positive energy 
cranberry 
hibiscus 

 

 yogi tea positive energy cranberry hibiscus thee. 
Verkwikkend, versterkend en stimulerend. 
Deze heldere, aromatische melange geeft 
energie en verkwikt de geest. Om te blijven 
lachen, zelfs in stressvolle situaties, neem even 
een moment voor jezelf, onspan en geniet van 
een kopje yogi tea positive energy cranberry 
hibiscus thee. Versterkende groene maté, 
guarana en zwarte assam-thee helpen je om 
door te gaan. Hibiscus, fruitige veenbes, 
rozenbottel en citroenmirte vervolmaken deze 
heerlijke, betoverende thee. 

€ 3,50  

Ginger hibiscus 

 

Yogi tea ginger hibiscus thee. Licht, charmant en 
avontuurlijk. 
Geurige hibiscusbloesem en pittige gember 
gecombineerd met frisse munt inspireren tot 
avontuur. Geniet van een kopje en laat uw geest 
vol energie stromen. Deze thee is een 
opwarmoefening voor de ziel. De zon gaat 
schijnen, of u nu deze thee warm of koud drinkt. 

€ 3,50  

Rose 

 

Yogi tea rose thee. Licht, aromatisch en 
betoverend. 
Het lichte bloemenaroma van rozenblaadjes is 
onweerstaanbaar. Adem het aangename aroma 
in. Neem dan een slokje en laat je meevoeren in 
deze heerlijke en kalmerende bloemenmelange 
van kamille, hibiscus, vlierbloesem en lavendel. 

€ 3,50  
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Black chai 

 

Yogi tea black chai thee. Magisch, krachtig en 
verkwikkend. 
Klassieke chai-specerijen zoals kaneel, vurige 
gember en anijs, samen met assam-thee vormen 
de melange voor deze krachtige en 
stimulerende yogi tea. Rooibos voegt een milde 
zoetheid toe. Geniet ervan volgens de indiase 
traditie, gezoet en met een scheutje melk of 
melkvervanger. 

€ 3,50  

Immune support 

 

 yogi tea immune support thee.verzachtend, 
verwarmend met natuurlijke vitamine c. 
Bij het wisselen van de jaargetijden kan ons 
immuunsysteem soms ook best wel een beetje 
ondersteuning gebruiken. Naast een 
gevarieerde en evenwichtige voeding als 
onderdeel van een gezonde levenstijl, is dit de 
tijd om uzelf te trakteren op een hete kop yogi 
tea immune support.  

€ 3,50  

Green tea 
matcha 

 

Yogi tea green tea matcha lemon thee. 
Energetiserend, waardevol en verfrissend. 
Yogi tea green tea matcha lemon thee 
combineert de kennis van ayurvedische kruiden 
met het boeddhistische groene thee-ambacht. 
Zachte groene tenchapunten, die in de laatste 
weken voor de oogst tegen de zon worden 
beschermd en zo hun fijne, frisse en milde 
smaak verkrijgen, werden verfijnd met 
waardevolle matcha, die van oudsher door de 
boeddhistische monniken bij hun lange 
meditaties als verfrissing werd gebruikt. 

€ 3,50  

Inner harmony 

 

Yogi tea inner harmony thee. Ontspannend, 
zacht en kalm. 
Yogi tea inner harmony is speciaal samengesteld 
om ontspannen met het ritme van het dagelijkse 
leven om te gaan. Terwijl je geniet van 
weldadige ingrediënten zoals zachte 
citroenmelisse, geurige lavendel en zoete 
kaneel, heb je even pauze - op elk moment van 
de dag. 

€ 3,50 

White tea 

 

 yogi tea white tea thee. Brengt in balans, 
harmonisch en weldadig.  
Terwijl je geniet van een kop yogi tea white tea 
met aloë vera, verzorg je je lichaam, geest en 
ziel. Zorgvuldig geselecteerde witte 
thee gecombineerd met een vleugje aloë vera, 
mild-kruidige kurkuma en aromatische 
madeliefjes. Verwarmende kaneel verleent deze 
theecreatie een fijne, licht zoete smaak, zodat je 
er graag een extra kopje van drinkt. 

€ 3,50  
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Christmas tea 

  

Tijdelijk in het assortiment! 
 

€ 3,50  

Turmeric chai 

 

 yogi tea turmeric chai thee. Weldadig, krachtig 
en veelzijdig. 
Hij komt voort uit de kracht van moeder aarde: 
de bijzondere, goudgele kurkumawortel. Dankzij 
deze wortel voelen we ons ook in turbulente 
tijden veilig geborgen. In combinatie met 
lekkere chai-specerijen en een vleugje kaneel 
ontvouwt de thee zijn volle, krachtige aroma. 
Laat je betoveren. 

€ 3,50  

Ph balance 

 

Yogi tea ph balance thee. Aangenaam, licht en 
harmonieus.  
In het jachtige leven van tegenwoordig is het 
niet altijd eenvoudig om evenwichtig en 
alkalisch te eten, maar het blijft belangrijk om 
bewust voor jezelf te zorgen. Als we genieten 
van deze alkalische kruidenthee-melange, 
vinden we onze innerlijke harmonie terug, 
terwijl de thee ons het beste uit de natuur 
schenkt. 

€ 3,50  

Curcuma orange 
 

Kurkuma, sinaasappel, vanille. 
Geniet van yogi tea curcuma orange thee: 
De essentie van deze thee is: ‘ontspannen 
terugblikken op de dag’. 

€ 3,50  

Sun Salutation 

 

YOGI TEA® Sun Salutation gaat terug naar de 
roots van onze geschiedenis, die meer dan 
40 jaar geleden begon met yoga en ayurveda. 
Kaneel, Kardemom en geroosterde chicoreiwortel 
gronden ons. De noot van verse sinaasappel 
opent de geest. Inspirerend en meditatief, zoals de 
zonnegroet in yoga, laat deze Yogi Tea creatie 
ons genieten van een uitgebalanceerde dag. 

€3,50 
 

Finest selection 

 

9 x 2 theezakjes 
Classic, Ginger Lemon, detox, Sweet Chai, 
Women’s Balance, Bedtime, Throat Comfort, 
Choco, Green Energy 

€ 3,50 
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Good night for 
the senses 

 

Yogi tea for the senses good night thee bereidt 
je voor op een aangename reis naar 
dromenland. De heerlijk geurende etherische 
lavendelolie wordt gecombineerd met milde 
kamillebloesem en hop voor een rustig en 
bewust einde van de dag. De nieuwe 
theecreaties bevatten geurige aroma's van 
kostbare etherische extracten. Ze zijn liefdevol 
gecombineerd met kruiden en specerijen en 
daardoor ontstaat een heel bijzondere 
smaakbeleving met yogi tea for the senses. 

€ 4,00  

Peaceful 
Moment for the 
Senses 

 

YOGI TEA® Peaceful Moment prikkelt de zinnen 
met etherische lavendelolie, liefdevol 
gecombineerd met frisse citroenmelisse en milde 
rooibos voor een heerlijke smaakbeleving en een 
moment van rust en bezinnig. 
"Een thee die het best kan worden vergeleken met 
een vakantie in de Provence." 

€ 4,00  

Pure Happines 
for the Senses 

 

YOGI TEA® Pure Happiness prikkelt de zintuigen 
met etherische oliën van verfrissend citroengras 
en verkwikkend citroen. Deze ingrediënten zijn 
liefdevol gecombineerd met groene Sencha-
thee en gember, waarbij de geur bij het 
bereiden al een glimlach op je gezicht tovert. 
"Een thee die het best kan worden vergeleken 
met een dag vol zonneschijn." 

€ 4,00  

Pure Freshness 
for the Senses 

 

YOGI TEA® Pure Freshness prikkelt de zintuigen 
met etherische oliën van pepermunt en 
kruizemunt. Ze worden gecombineerd met pittige 
gember en citroengras voor een verfrissende 
smaakbeleving waar je geen genoeg van krijgt, 
slok na slok. 
"Een thee die het best kan worden vergeleken met 
een aangenaam briesje." 

€ 4,00  

Naturel 
wellbeing for 
the Senses 

 

YOGI TEA® Natural Wellbeing prikkelt de 
zintuigen met fruitig-etherische mandarijnolie. 
Dankzij de combinatie met frisse duindoorn en 
lichtzure hibiscus voelen we ons opgewassen 
tegen alles wat de dag ons gaat brengen. Een 
fruitig elegante thee. 

€ 4,00  
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Ginger Lemon 
Chai Losse thee 

 

Gember is een van ’s werelds meest veelzijdige 
specerijen, die samen met citroen een fascinerende 
combinatie oplevert. De verwarmende kracht van 
gember vormt een harmonieuze balans met de 
verfrissend zure smaak van citrusfruit. Als gember 
zachtjes wordt gekookt, komt zijn ware aard 
bovendrijven en krijgt het een sprankelende 
helderheid met een onovertroffen heerlijke smaak. 
Met een scheutje citroensap maakt u deze traktatie 
helemaal af. 

€ 4,00  

Classic Chai 
Losse thee

 

Het originele recept van YOGI TEA® Classic Chai is 
een perfecte combinatie van knusse kaneel, kruidige 
gember, zoete kardemom, aromatische kruidnagel 
en pittige zwarte peper, wiens unieke smaak onze 
zintuigen stimuleert en ons ontspannen laat. 
Wanneer de thee wordt gekookt geven de aroma’s 
die vrijkomen haar diepste geheimen aan u bloot. 

€ 4,00 

Himalaya Chai 
Losse thee 

 

Himalaya Chai is een tijdloze formule waarin de 
smaken van zoet venkelzaad, kruidige gember en 
knusse kaneel samenkomen. Wanneer u deze thee 
kookt zal het de geest van het Himalayagebergte 
direct in uw kopje stromen. 

€ 4,00  

 


