
BEZ PESTICIDŮ 
Během pěstování 

nejsou použity 
žádné pesticidy.

1
BEZ BARVIV 
Čaje jsou zcela 

přírodní bez 
dodaných barviv.

BEZ AROMAT 
Během výroby 
nejsou přidána 
žádná aromata.

2 3

NABÍDKA GRUZÍNSKÝCH ČAJŮ

GRUZÍNSKÝ ČAJ – UNIKÁTNOST 
Gruzínský čaj je pěstován na nejseverněji položených čajových plantážích v unikátní 
klimaticko-geografické zóně. Vysokohorské prostředí, optimální průměrná roční teplota i 
vysoká odolnost rostlin gruzínského čaje proti mrazům - minimalizují ohrožení 
nemocemi, způsobenými škodlivým hmyzem, případně plevelem. 
Díky těmto přírodním faktorům není nutno používat pesticidy k ochraně čajových rostlin. 
Výsledkem je zcela ekologicky čistý čaj. 
Od gruzínské společnosti Manna LLC, která je naším dodavatelem, jsou dodávané čaje 
zcela přírodní, bez jakýchkoliv barviv, doplňků či prostředků k úpravě chuti. 

PESTICIDY – časovaná bomba v našem těle. 
Před škodlivými vlivy pesticidů varuje stále více vědců a lékařů. Tyto chemické látky 
narušují funkci hormonů, což může mít za následek vznik celé řady vážných zdravotních 
komplikací 
Nejvíce jsou ohroženy děti – jejich orgány, nervový a imunitní systém jsou ve vývoji a 
tudíž více ohrožené vznikem různých vývojových vad. Dopad konzumace pesticidů na 
jejich zdraví je proto mnohem vyšší, než u dospělého člověka. 

U gruzínských čajů Vám toto nebezpečí nehrozí, neboť pesticidy nejsou 
v průběhu jeho růstu vůbec používány. 

PKZ Group s. r. o. 

Náměstí Míru 18 
744 01 Frenštát pod 
Radhoštěm. 

Tel: +420 737 877 600 
info@plodygruzie.cz 
www.plodygruzie.cz



Složení: 49% zelený čaj, 
20% fejchoa, 12% kiwi10% pomeranč, 9% citron 

Složení: 70% černý čaj, 30% borůvkový list

Premium Černý čaj Manna s borůvkou  
sypaný, 70g

Černý čaj Manna s citrónem  
porcovaný 20ks, 40g

Složení: 70% černý čaj, 30% citron

Složení: 100% borůvkový list

Zelený čaj Manna s citrónem  
porcovaný 20ks, 40g

Složení: 70% zelený čaj, 30% citron

Ovocný čaj Manna porcovaný 20ks, 40g

Složení: 49% černý čaj, 30% jahoda,  
21% ostružina

Černý čaj Manna se šípkem  
porcovaný 20ks, 50g

Složení: 50% černý čaj, 50% šípek

Černý čaj Manna   
porcovaný 20ks, 40g

Premium Zelený čaj Manna  
sypaný, 80g

Premium Černý čaj Manna 
sypaný, 80g

Premium Černý čaj Manna s mateřídouškou 
sypaný, 80g

Premium Černý čaj Manna s  
mateřídouškou, porcovaný 20ks, 26g

Premium Zelený čaj Manna s mátou 
sypaný, 70g

Zelený čaj Manna s mátou  
porcovaný 20ks, 26g

Borůvkový list  
fermentovaný, 100g

Gruzínský Ovocný čaj Manna “DETOX”   
sypaný, 70g

Gruzínský Ovocný čaj Manna Lesní Plody  
sypaný, 70g

Složení: 49% černý čaj, 
30% malina, 21% ostružina

Zelený čaj Manna   
porcovaný 20ks, 40g
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