
KOLEKCJA TEA MASTER
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Nasza kolekcja Tea Master to gama najwyższej jakości, profesjonalnie przygotowanych 
organicznych mieszanek herbaty, której liście zostały ręcznie zebrane z wyselekcjonowanych 
plantacji, dzięki czemu smak herbaty jest wyjątkowy i zapewnia gościom niezapomniane 
doznania smakowe.

Wyjątkowa herbata zaczyna 
się od liścia 
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Jako Mistrzowie Herbaty przeszukaliśmy aż pięć kontynentów, żeby znaleźć najbardziej wyśmienite, 
wysokiej jakości składniki, pochodzące z organicznych upraw. Mistrzowie Herbaty łączą sztukę, kunszt 
i naukę, które pozwalają im tworzyć piękne herbaciane dzieła. Specjaliści w zakresie herbaty Pure Leaf 
mają łącznie setki lat doświadczenia w degustacji herbaty i specjalistyczną wiedzę obejmującą cały świat. 

Aby zdobyć tytuł Mistrza Herbaty Pure Leaf, trzeba posiadać wieloletnie doświadczenie w degustacji 
herbaty – często wymaga to spróbowania 500–1000 filiżanek herbaty dziennie. Tylko w ten sposób 
można stworzyć encyklopedyczną pamięć smakową, zidentyfikować pochodzenie i obszary upraw 
herbaty, wyczuć subtelne różnice w smaku, genezie, kolorze i doznaniach smakowych.

Ta wiedza pozwala Mistrzom Herbaty stworzyć mapę subtelnych tonacji i smaków występujących 
naturalnie w liściach herbaty i uzupełnić je prawdziwymi owocami i ziołami, które pozwalają wzmocnić 
ich wyjątkowe aromaty.

Sztuka przygotowania herbaty  
i pasja do naszego kunsztu
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Na każdym etapie procesu produkcji naszym celem jest zaparzenie filiżanki najlepszej 
herbaty. Nie idziemy na kompromis, jeśli chodzi o jakość. Każdego dnia, pod czujnym 
okiem naszych Mistrzów Herbaty, podejmujemy małe kroki pomagające nam stworzyć 
herbatę, którą warto się delektować.

Ręcznie zebrane: Aby uzyskać najlepszy smak i najwyższą jakość, starannie 
wybieramy i ręcznie zbieramy dwa górne liście i pączki.

Zwijanie: Nasze liście są delikatnie zawinięte, ale nie złamane czy zmielone, 
a wszystko dzięki metodzie, której trzymamy się ściśle od lat. Liście są powoli 
zwijane na tradycyjnych stołach tocznych, które imitują ręczną metodę 
zwijania. Ten proces wydobywa z liści naturalne esencje i pozwala zachować 
ich charakterystyczne nuty smakowe, nie niszcząc ich struktury.

Suszenie: Następnie liście są delikatnie suszone w celu zachowania ich 
subtelnych aromatów, ukrytych w każdym liściu.

Od nasion do perfekcyjnej filiżanki 
herbaty

RĘCZNIE ZEBRANE, ZWIJANE I SUSZONE LIŚCIE HERBATY

Podobnie jak terroir w przypadku wina, plantacja 
gwarantuje wyjątkowe walory smakowe każdej herbaty. 
Wybieramy liście z najlepszych plantacji herbaty na 
całym świecie, gdzie plantatorzy podzielają naszą pasję 
do stosowania praktyk zrównoważonego rolnictwa.

Nasze torebki są wykonane z odnawialnych 
i naturalnych materiałów. Nasze przezroczyste 
piramidki są biodegradowalne i wykonane ze 
skrobi kukurydzianej. Nasze piękne koperty 
nadają się do przetworzenia.

Podobnie jak sommelier specjalizuje się w winach, nasi pełni pasji 
Mistrzowie Herbaty tworzą mieszanki herbaty, za którymi kryją 
się niezwykłe historie. Nasi Mistrzowie Herbaty próbują setki 
herbat dziennie, żeby zagwarantować doskonałą jakość i najlepszy 
smak. Nasze herbaty oferowane są w wersji bez dodatków, 
jeśli chce się wydobyć ich naturalną esencję, lub w idealnym 
połączeniu z ziołami, owocami i naturalnymi aromatami.

OPAKOWANIA PRZYJAZNE DLA 
ŚRODOWISKA

Wierzymy w idealny sposób serwowania herbaty. 
Pure Leaf oferuje piękne, wysokogatunkowe 
naczynia do herbaty, które pozwalają gościom 
delektować się smakiem naparu.

CELEBRACJA NASZYCH UPRAW

PROFESJONALNE MIESZANKI LUB HERBATY 
BEZ DODATKÓW WYJĄTKOWY SPOSÓB PODANIA
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Dlaczego zrównoważone uprawy 
herbaty są ważne?
W Pure Leaf wierzymy, że najlepsza herbata to prawdziwa herbata, przygotowywana we 
właściwy sposób i pochodząca ze zrównoważonych upraw. Współpracujemy z międzynarodową 
organizacją non-profit, Rainforest Alliance, w celu pozyskania herbat od plantatorów, którzy 
promują zrównoważone praktyki.

Rainforest Alliance współpracuje z plantatorami, którzy myślą przyszłościowo, aby zachować 
zasoby naturalne i zapewnić długoterminową kondycję ekonomiczną upraw i społeczności.

Aby uprawa mogła uzyskać certyfikat Rainforest Alliance, musi spełnić wysokie standardy, 
których celem jest monitorowanie dobrych praktyk rolniczych, ochrona ekosystemów, 
zapewnienie dobrostanu lokalnych społeczności i wzrost wydajności.

Możemy z dumą powiedzieć, że nasza herbata pochodzi z upraw, które posiadają znak 
Rainforest Alliance Certified™ i wspólnie realizujemy naszą misję stworzenia systemów 
rolnictwa zrównoważonego, opartych na ochronie środowiska, równości społecznej  
i żywotności ekonomicznej.



10 11

Dlaczego organicznie?
Z miłości do liści herbaty. I planety. 

Przyjemny zapach, wyjątkowy smak i niezapomniane doznania. Tak pozytywny opis sprawia, że 
zastanawiamy się, dlaczego każda filiżanka herbaty Pure Leaf jest tak perfekcyjna.

Odpowiedź znajdziemy w liściach herbaty.

Najlepszych liściach, z najlepszych, zrównoważonych i organicznych upraw, na których ogranicza się 
zużycie szkodliwych nawozów i pestycydów. To dzięki tym składnikom możemy komponować napary, 
które mają czysty smak herbaty i autentyczną jakość – udaje nam się to osiągnąć bez żadnych 
kompromisów.

Odpowiedzialność za środowisko sprawia, że każdy łyk herbaty smakuje lepiej i pomaga zachować smak  
i jakość naszych liści. To nasze zobowiązanie, którego musimy dotrzymać, zapewniając wysoką jakość  
i gwarantując, że nie naruszamy równowagi ekologicznej, zarówno obecnie, jak i w przyszłości. 
Ekologiczne działania wpływają na różnorodność biologiczną na naszych plantacjach i terenach wokół 
nich, poprzez ograniczanie zużycia wody i zanieczyszczenia powietrza, dzięki czemu różne zioła, rośliny, 
ptaki i małe zwierzęta w okolicy plantacji mogą się swobodnie rozwijać.

Jednak nie tylko my wyznajemy takie wartości. Goście wykwintnych restauracji i luksusowych hoteli to 
często osoby świadome, które zwracają uwagę na ekologiczne surowce i starają się znaleźć najbardziej 
naturalne i prawdziwe produkty spożywcze i napoje, ponieważ wierzą, że to najlepsze rozwiązanie dla nich, 
natury oraz jakości produktu. Właśnie taka jest nasza herbata Pure Leaf, o cudownym zapachu  
i wyjątkowym smaku, dzięki którym picie herbaty staje się niezapomnianym i niezwykłym doznaniem.
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Wyjątkowy sposób podania 
to klucz idealnego smaku

ODPOWIEDNIA 
ILOŚĆ HERBATY

TEMPERATURA DOBRANA 
DO RODZAJU HERBATY

ODPOWIEDNI 
CZAS PARZENIA

Wyjątkowe liście herbaty to nie wszystko. Aby Państwa goście 
mogli delektować się niezapomnianym smakiem herbaty, napar 
powinien być podany w sposób, który pobudza wszystkie zmysły.

Od wieków, na całym świecie, herbata jest rytuałem lub 
ceremonią, podziwianą przez osoby, które ją piją. To właśnie 
moment podania herbaty jest początkiem rozmowy i pomaga 
nawiązać kontakt z gośćmi.

Pomagamy gościom wybrać odpowiednią herbatę, pozwalając im 
zobaczyć i powąchać liście oraz obejrzeć piękny spektakl parzenia 
filiżanki wyjątkowej herbaty.

Rozmowa o herbacie przypomina rozmowę o winie.  
Oto kilka wskazówek, które sprawią, że picie herbaty  
będzie dla Państwa gości niezwykłym doznaniem:

Podczas rozmowy o winie goście rozpoznają jego 
pochodzenie i nuty smakowe. To samo możemy 
powiedzieć o herbacie. Wystarczy zapamiętać jedną 
informację z historii opisanych w tej broszurze, 
zawierającej najpopularniejsze rodzaje herbaty, żeby 
zaimponować gościom.
Herbata jest zwykle uzupełnieniem, ale też ważnym 
elementem dania. Możemy pomóc dobrać herbaty  
do Państwa menu. Jeśli goście zapytają, będą Państwo 
wiedzieli, co polecić.
Na stronie 16 znajdą Państwo 3 proste kroki, które 
pozwolą przekształcić spożywanie herbaty 
w niezapomniane doznanie.

1.

2.

3
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Naczynia, które pozwalają serwować 
herbatę w perfekcyjny sposób

Mały łyk. Niezwykłe doznanie.
PRZEZROCZYSTY KUBEK

Przezroczysty kubek, który został zaprojektowany 
przez naszych Mistrzów Herbaty, pozwala gościom 
podziwiać spektakl parzenia herbaty. Faktura 
kubka pozwala im w pełni rozkoszować się wieloma 
poziomami smaków każdej herbaty. Kubek ma 
przezroczystą, podwójną ścianę, która utrzymuje 
temperaturę herbaty i zapobiega skraplaniu się 
napoju, a goście mogą obserwować proces parzenia.

Wspaniałe doznania. Cudowna prezentacja.
TALERZYK

Wspaniałe wrażenia często zaczynają się od wspaniałej 
prezentacji. To piękne, minimalistyczne, czarne 
naczynie, o oryginalnym kształcie podkreśla kolor 
herbaty, podczas gdy Państwa goście oczekują, aż będą 
mogli delektować się jej smakiem.

Idealny czas na perfekcyjny smak.
KLEPSYDRA

Podczas parzenia herbaty najważniejszy jest czas.  
Idealny czas parzenia gwarantuje idealny smak, a idealny 
smak sprawia, że każdy łyk herbaty jest idealny. Klepsydra 
w trzech różnych kolorach, z których każdy dopasowany 
jest do odpowiedniego czasu parzenia konkretnego 
rodzaju herbaty – czarnej, zielonej i ziołowej.

Odkryj krainę rozkoszy.
POKRYWKA

Jeśli chcą Państwo zaparzyć idealną herbatę, 
nasza pokrywka jest niezbędnym elementem. Poza 
utrzymaniem temperatury wody podczas parzenia 
herbaty, pokrywka zapobiega wielokrotnemu 
zanurzaniu i ściskaniu torebki, co może pogorszyć 
smak herbaty, uwalniając do niej gorycz. Pokrywka 
ma również specjalny otwór na sznurek do herbaty 
i służy jako podstawka na torebkę, dzięki czemu 
stół jest czysty i suchy.
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Idealną herbatę zaparzamy świeżo zagotowaną wodą.

Powoli nalewamy wodę do kubka i podajemy z nałożoną pokrywką.

Pozwalamy gościom otworzyć kopertę i umieścić torebkę z herbatą w kubku.

Prosimy gości o ponowne przykrycie dzbanka w celu zachowania temperatury, smaku i aromatu.

Następnie obracamy klepsydrę i na chwilę zatrzymujemy czas.

Prosimy gości, aby nie poruszali torebką w celu skrócenia procesu parzenia.

Kiedy piasek w klepsydrze się przesypie, można zdjąć pokrywkę.

Wyjmujemy torebkę z kubka i czekamy aż upuści kilka kropel, ale nie ściskamy torebki, żeby nie uwolnić nieprzyjemnej goryczy.

Teraz możemy delektować się kubkiem pysznej herbaty.

Idealny sposób podania to klucz do idealnego smaku.

TOREBKI PIRAMIDKI

Jak podać herbatę w sposób idealny i sprawić,  
by goście mogli delektować się jej smakiem?
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Piramidki z herbatą są wykonane z naturalnych (odnawialnych) materiałów. 
Przezroczyste torebki piramidki eksponują nasze proste i naturalnie 
piękne mieszanki czystych, długich liści herbaty, które zawierają kawałki 
prawdziwych owoców i ziół. Kształt piramidki tworzy więcej miejsca dla 
długich liści herbaty, które mogą się ruszać, rozwijać i uwalniać wyśmienity 
smak w środku torebki, sprawiając, że herbata jest jeszcze lepsza.

To zmysłowa uczta smaków w wygodnej, łatwej do zaparzenia formie.

Jedwabiste i biodegradowalne torebki piramidki

PYRAMID BAGS

Piękno piramidek Pure Leaf
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Podobnie jak sommelier specjalizuje się w winach, nasi pełni pasji Mistrzowie Herbaty tworzą 
mieszanki herbaty, za którymi kryją się niezwykłe historie. Każdy łyk herbaty odkrywa inne 
składniki i pochodzenie, które tworzą bogactwo naturalnych smaków i aromatów.

Zanim nasze liście i zioła dotrą do Państwa kubków smakowych, pokonują długą drogę, którą 
opowiadamy, tworząc piękne herbaciane wzory.

Zapraszamy do zanurzenia się w naszych historiach i zachęcamy do podzielenia się nimi 
z Państwa gośćmi.

Wyjątkowe mieszanki 
herbat, za którymi kryją 
się niezwykłe historie
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Black Tea 
with Berries

Sposób parzenia:
• 200 ml
• 100° C
• 3 min.

Barwa:  
Przypominająca 
jasny zachód
słońca

Smak:
Owocowy,  
słodki i mocny

TOREBKI PIRAMIDKI: 25 kopert

W niektórych chrześcijańskich kulturach malina jest symbolem dobroci. 
Czerwony sok był uznawany za krew przepływającą przez serce, które jest 
źródłem dobroci.

Ta mieszanka jest elegancką ilustracją wybornego bukietu czerwonych owoców 
zestawionych z intensywnymi smakami aromatycznych czarnych herbat, 
pochodzących z Afryki.

Napar pozostawia delikatnie cierpki smak, z naturalną słodyczą lukrecji  
i hibiskusa oraz trwałym, harmonijnym posmakiem.

H ISTO R IA  M I ESZ AN KI

KENIA
I

RWANDA
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Earl Grey

Sposób parzenia:
• 200 ml
• 100° C
• 3 min.

Barwa:  
Złotobrązowa

Smak:
Kwiatowy, 
pikantny i delikatny

TOREBKI PIRAMIDKI: 20 kopert

Według legendy ta mieszanka powstała przez przypadek, kiedy herbatę, która 
miała być prezentem dla Charlesa Greya, dostarczono razem z pomarańczami 
bergamota z Chin. Podczas transportu aromaty z owoców przedostały się do 
liści herbaty i tak powstał klasyczny, cytrusowy posmak.

Podobnie jak oryginalna mieszanka, nasza herbata Earl Grey zawiera czarne 
liście pochodzące z Rwandy, wypełnione naturalnym aromatem bergamotki. 
Spójrz na jasnoniebieskie płatki, które są jasnym akcentem kolorystycznym  
tej mieszanki.

H ISTO R IA  M I ESZ AN KI

RWANDA
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RWANDA
I

INDIE

English 
Breakfast

Sposób parzenia:
• 200 ml
• 100° C
• 3 min.

Barwa:  
Ciemny 
bursztyn

Smak:
Palony, aromatyczny  
i delikatny

TOREBKI PIRAMIDKI: 25 kopert

Ten owiany złą sławą brytyjski klasyk tak naprawdę pochodzi z Ameryki, 
a nazwę zawdzięcza kupcowi, który reklamował go jako najpopularniejszą 
herbatę w swoim ojczystymi kraju – Anglii. Nasi Mistrzowie Herbaty 
stworzyli bogatą i świeżą wersję tej klasycznej herbaty. Dzięki wyrazistej 
mieszance czerwonych liści z Assam i Rwandy, smak tej herbaty English 
Breakfast tworzy jej pochodzenie. Herbata z Rwandy ma wielowarstwowy, 
drzewny, słodowy smak, który w połączeniu z wyrazistą herbatą Jamguri 
Assam jest bardzo intensywny. Wystarczy dodać odrobinę mleka, aby 
zmienić barwę naparu z rubinowej na złotą.

H ISTO R IA  M I ESZ AN KI
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CHINY

Gunpowder 
Green Tea

Sposób parzenia:
• 200 ml
• 80° C
• 2 min.

Barwa:  
Przejrzysta, 
z zielonym  
odcieniem

Smak:
Palony, aromatyczny  
i delikatny

TOREBKI PIRAMIDKI: 20 kopert

Nazwa tej mieszanki pochodzi od liści ciasno zwiniętych w kształt, który 
przypomina proch strzelniczy. Zwijanie liści pomaga zachować ich smak 
 i aromat oraz sprawia, że są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. 
Dzięki temu niektóre rodzaje liści mogą dojrzewać przez dziesiątki lat, jeśli są 
odpowiednio pielęgnowane.

Jesteśmy wierni pochodzeniu naszych liści, dlatego pozyskujemy liście 
gunpowder z plantacji herbat Hangzhou, na wschodzie Chin, które są ojczyzną 
herbaty. Ta tradycyjna chińska herbata jest smażona w celu zachowania jej 
koloru i uwolnienia świeżych, palonych nut smakowych. Podczas parzenia 
herbaty można zobaczyć, jak rozwijają się jej maleńkie pączki.

H ISTO R IA  M I ESZ AN KI
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Jasmin 
Green Tea

Sposób parzenia:
• 200 ml
• 80° C
• 2 min.

Barwa:  
Efektowna,  
lekko blada

Smak:
Kwiatowy, intensywny 
i delikatny

TOREBKI PIRAMIDKI: 20 kopert

Niektórzy wierzą, że herbata zielona jaśminowa pozwala osiągnąć idealną 
równowagę pomiędzy Yin i Yang – jaśmin reprezentuje chłodny Yin, a 
zielona herbata ciepły Yang. 

Nasza zielona herbata z Guangxi w Chinach jest rzadkim okazem, a sposób 
jej zbierania jest wyjątkowy. Kwiaty jaśminu są zbierane tylko w słoneczne 
dni w celu wzmocnienia ich naturalnego aromatu. W nocy zielona herbata 
naturalnie wchłania zapach jaśminu. Podczas parzenia te składniki uwalniają 
smak i aromat, który jest prawdziwie niebiańskim połączeniem.

H ISTO R IA  M I ESZ AN KI

CHINY
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Camomile

Sposób parzenia:
• 200 ml
• 100° C
• 4 min.

Barwa:  
Soczysta, 
złotożółta, bardzo 
przejrzysta

Smak:
Kwiatowy,  
miodowy i łagodny

TOREBKI PIRAMIDKI: 20 kopert

Nazwa rumianek wywodzi się od greckiego słowa chamos, które oznacza 
„ziemię”, i milos, czyli „jabłka”. Rumianek został nazwany w ten sposób, 
ponieważ rośnie bardzo blisko ziemi, a jego zapach przypomina zapach jabłek.

Nasz rumianek jest zbierany w delikatny sposób w celu zachowania całego 
kwiatu i aromatycznych olejków. Jest on ulubieńcem naszych Mistrzów 
Herbaty ze względu na jego delikatny, kwiatowy smak. Jeśli spróbują 
go Państwo raz, już na zawsze oczaruje on Państwa swoim kwiatowym, 
miodowym posmakiem.

H ISTO R IA  M I ESZ AN KI

N A PA RY 
ZIOŁOWE
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Peppermint

Sposób parzenia:
• 200 ml
• 100° C
• 4 min.

Barwa:  
Czysty bursztyn 
z zielonymi 
odcieniami

Smak:
Wyrazisty, 
odświeżający 
i intensywny

TOREBKI PIRAMIDKI: 25 kopert

Liść mięty, który ma 30 gatunków, jest znany ze swojego bardzo 
orzeźwiającego i energetyzującego smaku, a każdy jego gatunek ma 
swój własny charakter.

Nasza mięta pieprzowa została specjalnie wyselekcjonowana, dobrana  
i dopracowana przez Mistrzów Herbaty w celu stworzenia czystej  
i odświeżającej mieszanki. Liście są ostrożnie zbierane w celu zachowania 
olejków eterycznych. Dzięki tej drobnej czynności, możemy w pełni 
poznać chłodzący smak, który utrzymuje się na naszym podniebieniu 
przez długi czas.

H ISTO R IA  M I ESZ AN KI

N A PA RY 
ZIOŁOWE
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Cinnamon with 
Wild Apples

Sposób parzenia:
• 80° C
• 4 min.

Barwa:  
Jasna, złocista 
i przejrzysta

Smak:
Rozgrzewający,  
aromatyczny i soczysty

TOREBKI PIRAMIDKI: 20 kopert

Przez wieki arabscy kupcy trzymali pochodzenie cynamonu  
w tajemnicy, przez co jego cena była 15 razy wyższa niż cena srebra.

Nasza receptura również jest tajemnicą Mistrzów Herbaty. Ten 
słodko-pikantny napar jest mieszanką cynamonu, ręcznie zbieranych 
dzikich jabłek oraz hibiskusa i tworzy niezwykły, aromatyczny smak. 
Wystarczy jeden łyk, żeby zatracić się w uczcie zmysłów.

H ISTO R IA  M I ESZ AN KI

NOWOŚĆ

N A PA RY 
ZIOŁOWE
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W Pure Leaf™ wierzymy, że najsmaczniejsza 
jest prawdziwa herbata, która pochodzi ze 
zrównoważonych upraw. Współpracujemy 
z międzynarodową organizacją non-profit 
Rainforest Alliance w celu pozyskania herbat 
od plantatorów, którzy promują zrównoważone 
praktyki.

Opakowania biodegradowalne ulegają szybkiemu 
rozkładowi w naturalne materiały w środowisku  
i nie są dla niego szkodliwe.

Nasze eleganckie, jedwabiste torebki są 
wykonane z naturalnych materiałów, które są  
w pełni odnawialne i nadają się do przemysłowego 
kompostowania. Jeśli mają Państwo taką 
możliwość w swoim kraju, prosimy o wyrzucanie 
naszych torebek z herbatą do kosza na śmieci.

NAJCZĘŚCIEJ 
ZADAWANE 
PYTANIA

Czy opakowania Pure Leaf są biodegradowalne?

Rainforest Alliance współpracuje 
z plantatorami, którzy myślą przyszłościowo, 
aby zachować zasoby naturalne i zapewnić 
długoterminową kondycję ekonomiczną 
upraw i społeczności. Aby uprawa mogła 
uzyskać certyfikat Rainforest Alliance, musi 
spełnić wysokie standardy, których celem jest 
monitorowanie dobrych praktyk rolniczych, 
ochrona ekosystemów, zapewnienie dobrostanu 
lokalnych społeczności i wzrost wydajności.

W jaki sposób Pure Leaf gwarantuje plantatorom zrównoważone uprawy?
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Czy Pure Leaf posiada certyfikat  
koszerności?

Tak, Pure Leaf posiada certyfikat koszerności  
i Halal.

Co dla Pure Leaf znaczy pojęcie 
„organiczny”?

Organiczne uprawy oznaczają, że nasze 
składniki są uprawiane i produkowane bez 
wykorzystania sztucznych i chemicznych 
nawozów, pestycydów i GMO. Wybierając 
organiczne uprawy, wspieramy i wzmacniamy 
kondycję gleby, zwierząt i ludzi, ponieważ 
staramy się dopilnować, żeby zasoby były 
wykorzystywane w sposób odpowiedzialny. 
Dzięki temu nie tylko chronimy nasze liście, 
które pozyskujemy teraz, ale też te, które 
będziemy zbierać w przyszłości.

Skąd pochodzą certyfikaty organicznych 
upraw Pure Leaf?

Herbaty Pure Leaf posiadają certyfikat 
organizacji ECOCERT, która specjalizuje się  
w certyfikacji zrównoważonych praktyk. Nasze 
mieszanki są zgodne z wytycznymi zarówno 
europejskich, jak i amerykańskich certyfikacji 
rolnictwa.

Czy torebki Pure Leaf zawierają plastik?

Wszystkie nasze torebki są w 100% wykonane 
z naturalnych, odnawialnych materiałów, 
co oznacza, że zawierają bioplastik lub PLA. 
Tworzywo PLA jest wykonane z kukurydzy, 
która jest „podstawowym produktem 
żywnościowym”, dzięki czemu torebki rozkładają 
się w odpadach żywnościowych.
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