
Rainforest Alliance
Η Lipton συνεργάζεται με τη Rainforest Alliance,

μια ανεξάρτητη περιβαλλοντική οργάνωση,
προκειμένου να εξασφαλίσει:

• Προστασία της βιοποικιλότητας
• Βελτίωση των γεωργικών μεθόδων και πρακτικών

• Βελτίωση της διαχείρισης από την πλευρά των καλλιεργητών
• Ανάπτυξη του επιπέδου ζωής των καλλιεργητών INF
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Yellow Label 
Τονωτικό τσάι με απαλό 
άρωμα και γεμάτη γεύση. 
Stimulating tea with soft 
flavor and voluptuous 
taste.

Earl Grey  
Συνδυασμός 
φρεσκάδας και 
λουλουδιών με 
«πρωταγωνιστή» το 
περγαμόντο. 
Combination of 
freshness and 
flowers with a 
bergamot highlight.

English 
Breakfast 
Το παραδοσιακό 
μείγμα που «ξυπνά» 
τους Άγγλους! The 
traditional blend 
with which Brits 
start their day! 
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Blackcurrant  
Τσάι με 
φραγκοστάφυλο 
για μια καθαρά 
φρουτώδη αίσθηση. 
Tea with blackcur-
rant for a purely 
fruity sensation.

Forest Fruits  
Τσάι για αίσθηση 
τόνωσης με γλυκιά 
γεύση από φρούτα 
του δάσους. 
Stimulating tea 
with the sweet taste 
of forest fruits.

Lemon 
Τσάι με λεμόνι για 
έναν τέλειο,100% 
ταιριαστό συνδυασμό. 
Tea with 
lemon, a 100% 
perfect match.

Strawberry  
Μαύρο τσάι με το 
άρωμα και τη γεύση  
της αγαπημένης 
φράουλας. Black tea 
with the aroma 
and taste of 
strawberries.
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Green Tea 
Citrus  
Πράσινο τσάι 
με τη δροσερή, 
ευωδιαστή γεύση 
εσπεριδοειδών. 
Green tea with 
fresh citrus scented 
taste of mint.

Green Tea 
Mint  
Πράσινο τσάι με την 
αγαπημένη πιπεράτη 
γεύση της μέντας.
Green tea with the 
spicy taste of mint.

Green Tea 
Orient 
Πράσινο τσάι 
Orient με την έντονη 
«υπογραφή» των 
μπαχαρικών. Green 
tea with the intense 
spices of mint.

Green Tea 
Red Berries
Πράσινο τσάι με 
προκλητική γεύση 
φράουλας και 
φραμπουάζ. Green 
tea with seductive 
strawberry & 
raspberry flavor. 

Green Tea
Πράσινο απλό, 
κλασικό τσάι. 
The all time classic 
green tea.
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100 
ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ

Peppermint 
Αφέψημα με τη 
δροσερή έντονη 
γεύση της μέντας. 
An intense infusion 
featuring the fresh 
and spicy taste 
wof mint.

Rooibos Spice  
Μαύρο, πικάντικο 
τσάι με άρωμα. 
μπαχαρικών. 
Black tea enriched 
with the scent 
of spices.

Orange & 
Cinnamon
Εξωτική κανέλα, 
τονωτικό τζίντζερ & 
φύλλα πορτοκαλιού 
σε ένα αφέψημα… 
έκπληξη. An aromatic 
infusion with exotic 
cinnamon, refresh-
ing ginger & orange 
leaves.

Camomile  
Απαλό χαμομήλι 
με πλούσιο άρωμα 
και ευεργετικές 
ιδιότητες. Soft 
camomile with 
rich aroma and an 
equally rich number 
of benefits.

Hibiscus & 
Passion Fruit
Αφέψημα με 
ντελικάτο άρωμα 
ιβίσκου, μήλου 
και φρούτων 
του πάθους. 
Delicate infusion 
with aromatic 
hibiscus, apple 
and passion fruit.
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Green Tea 100 
12χ100 ατομικά φακελάκια

Yellow Label 100 
12χ100 ατομικά φακελάκια

Yellow Label 100 
12χ100 serving bags

6x25 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ
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