Herbaty dla Profesjonalistów
Tea for Professionals

RECOMMENDED BY PROFESSIONALS

Witamy w firmie BiFIX
Welcome to BiFIX

Tak zaczynaliśmy...

Posiadamy własne plantacje owoców

Dbamy o dobre zbiory surowców

Dbamy o jakość

That's how we started...

We have our own fruit plantations

We care about the good harvest of raw materials

We care about quality

Historia firmy

Company history

Firma BiFIX jest przedsiębiorstwem z ponad dwudziestoletnią tradycją w produkcji
herbat owocowych. W 1992 roku, kiedy powstała firma, byliśmy pierwszym
na rynku polskim producentem herbat owocowych. Nasze mieszanki owocowe
suszone są w niskich temperaturach, dzięki czemu owoce zachowują większość
swoich właściwości. Firma założona została na bazie gospodarstwa sadowniczego,
którego założycielem i pomysłodawcą powstania firmy był Prezes Wojciech
Piasecki. Nasze wyroby powstają wyłącznie z naturalnych produktów. W ofercie
posiadamy również herbaty ziołowe, zielone, czarne oraz czerwone.

BiFIX is a company with over twenty years tradition in the production of fruit teas.
In 1992, when the company was established, we were the first producer of fruit
teas on the Polish market. Our blends of fruit are dried at low temperatures,
so fruits retain most of its properties. The company was established on the basis
of the orchard farm, which was set up by the founder the company President
Wojciech Piasecki. Our products are made exclusively from natural materials.
We also offer herbal, green, black and red teas.

Jakość

Quality

Nasze herbaty owocowe to doskonale skomponowane pod względem smakowym mieszanki owoców suszonych w niskich temperaturach, dzięki czemu
zachowują one czynne substancje i kwasy organiczne, mikroelementy, witaminy,
a szczególnie witaminę C. Nasze produkty posiadają atest zdrowej żywności oraz
Konsumencki znak jakości Q, jak również liczne wyróżnienia za swoją jakość
i walory smakowe. Firma posiada wdrożony system zarządzania jakością
ISO 9001:2008, BRC, IFS, Certyfikat Ekologiczny Ekogwarancja PTRE, Certyfikat
Zdrowej Żywności. Produkcja oparta jest na systemie bezpieczeństwa żywności
HACCP.
Firma współpracuje z wieloma gospodarstwami rolnymi z czystych terenów
ekologicznych, dlatego surowiec, z którego produkuje herbaty owocowe Bi fix
jest najwyższej jakości. Produkcja jest udoskonalona poprzez dodatkowe badania laboratoryjne.

Our fruit teas are perfectly composed flavor blends of fruits dried at low temperatures, so they retain active ingredients and organic acids, microelements,
vitamins, especially vitamin C. Our products have certifications of healthy food
and consumer quality mark Q as well as numerous awards for its quality and taste.
The company has implemented a quality management system ISO 9001:2008,
BRC, IFS, Organic Certificate PTRE, Certificate of Healthy Food. The production is
based on a system of food safety HACCP.
The company cooperates with many farms located in pure ecological areas, that
is why the raw material, from which Bi fix fruit teas are produced, is of the highest
quality. The production is enhanced by additional laboratory tests.

Innowacje

Innovations

BiFIX Wojciech Piasecki Sp. j. jest firmą, która posiada największą i najpełniejszą
ofertę na rynku herbat owocowych i ziołowych w Polsce. Co roku wprowadzamy
kilka nowych, oryginalnych smakowych mieszanek.

BiFIX Wojciech Piasecki Sp. j. is a company that has the largest and most comprehensive offer on the market of fruit and herbal teas in Poland. Every year we
introduce a number of new, original flavor blends.
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Bi fix HIGH QUALITY EXCLUSIVE LINE
Herbaty ekspresowe / Tea in tea bags

Bi fix HORECA HERBATA CZARNA ekspresowa
20 torebek x 3,5 g = 70 g ℮
Składniki: herbata czarna.

Bi fix HORECA HERBATA CZARNA EARL GREY ekspresowa
20 torebek x 3,5 g = 70 g ℮
Składniki: herbata czarna, aromat Earl Grey 4%.

Aromatyczna herbata czarna cejlońska o średniej mocy i głębokiej barwie.
Pochodzi z najlepszych plantacji herbat położonych na Sri Lance. Starannie
wyselekcjonowane liście najwyższej jakości dają złocisty napar o pełnym
i bogatym smaku. Polecana dla smakoszy małych i dużych.

Starannie wybrane liście czarnej herbaty, aromatyzowane olejkiem bergamotowym, który nadaje charakterystyczną, cytrusową nutę. Earl Grey
jest jedną z najczęściej wybieranych i najlepiej rozpoznawalnych herbat
na świecie. Filiżanka aromatycznej herbaty Earl Grey z pewnością poprawi
nasze samopoczucie.

Bi fix HORECA BLACK TEA in tea bags
20 bags x 3,5 g = 70 g ℮
Ingredients: black tea.

Bi fix HORECA BLACK EARL GREY TEA in tea bags
20 bags x 3,5 g = 70 g ℮
Ingredients: black tea, Earl Grey flavour 4%.

Aromatic Ceylon black tea of medium power and deep color. It comes from
the best tea plantations located in Sri Lanka. Carefully selected leaves of
highest-quality produce golden brew with a full and rich taste.
Recommended for gourmets both big and small.

Carefully selected leaves of black tea flavored with oil of bergamot which
gives the characteristic note of citrus. Earl Grey is one of the most popular
and best-known tea blends in the world. A cup of fragrant Earl Grey tea
will surely improve our well-being.

Asortyment

Gramatura

Trwałość
(liczba miesięcy)

VAT

Kod kreskowy
opakowania jednostkowego

Assortment

Grammage

Shelf life
(months)

VAT

Bar code
of unit package

CZARNA / BLACK

20 x 3,5 g

36

23

5901483081485

5

16

EARL GREY

20 x 3,5 g

36

23

5901483081492

5

16

Ilość sztuk
w kartonie

Ilość
warstw

PKWiU

Kod kreskowy
opakowania zbiorczego

PKWiU

Bar code
of a collective package

1280

10.83.13.0

5901483000165

1280

10.83.13.0

5901483000226

Ilość sztuk
w palecie

Number
Number of
Number of
pieces in a box of layers pieces in pallet

Bi fix HIGH QUALITY EXCLUSIVE LINE
Herbaty ekspresowe / Tea in tea bags

Bi fix HORECA HERBATA OOLONG Z JAŚMINEM ekspresowa
15 torebek x 3,5 g = 52,5 g ℮
Składniki: herbata Oolong, kwiat jaśminu 2%, aromat.

Bi fix HORECA MIĘTA Herbatka ziołowa ekspresowa
15 torebek x 3,5 g = 52,5 g ℮
Składniki: liść mięty pieprzowej.

Herbata chińska półfermentowana, jej liście poddawane są obróbce
zaraz po zbiorze. Charakteryzuje się słodkawym smakiem. Dodatek
kwiatu jaśminu wzbogaca jej drzewno-kwiatowy aromat.

Herbatka ziołowa, o smaku miętowym. Dzięki olejkom eterycznym
zawartym w liściach mięty cechuje się głębokim aromatem. Wspomaga
procesy trawienne organizmu. Polecana dla osób w każdym wieku,
szczególnie dla osób cierpiących na dolegliwości żołądkowe.

Bi fix HORECA OOLONG TEA WITH JASMINE in tea bags
15 bags x 3,5 g = 52,5 g ℮
Ingredients: Oolong tea, jasmine flower 2%, flavour.

Bi fix HORECA MINT Herbal tea in tea bags
15 bags x 3,5 g = 52,5 g ℮
Ingredients: peppermint leaves.

Semi-fermented Chinese tea, its leaves are processed just after
harvesting. It is characterized by a sweet taste. The addition
of jasmine flower enriches its woody-floral aroma.

Herbal tea, flavored with mint. Thanks to the essential oils contained
in the leaves of mint it is characterized by a deep aroma. It supports
the body's digestive processes. Recommended for people of all ages,
especially for people suffering from stomach ailments.

Asortyment

Gramatura

Trwałość
(liczba miesięcy)

VAT

Kod kreskowy
opakowania jednostkowego

Assortment

Grammage

Shelf life
(months)

VAT

Bar code
of unit package

OOLONG Z JAŚMINEM / OOLONG WITH JASMINE

15 x 3,5 g

24

23

5901483081584

5

16

MIĘTA / MINT

15 x 3,5 g

24

23

5901483081461

5

16

Ilość sztuk
w kartonie

Ilość
warstw

Kod kreskowy
opakowania zbiorczego

PKWiU

Bar code
of a collective package

1280

10.83.13.0

5901483000219

1280

10.83.15.0

5901483000271

Number
Number of
Number of
pieces in a box of layers pieces in pallet
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PKWiU

Ilość sztuk
w palecie

Bi fix HIGH QUALITY EXCLUSIVE LINE
Herbaty ekspresowe / Tea in tea bags

Bi fix HORECA ROOIBOS Z POMARAŃCZĄ
Afrykańska herbatka z czerwonokrzewu ekspresowa
15 torebek x 3,5 g = 52,5 g ℮
Składniki: liście i szczyty pędów czerwonokrzewu, skórka
pomarańczy 5%, aromat.

Bi fix HORECA CZERWONA POMARAŃCZA Z PIGWĄ
Herbatka owocowa ekspresowa
15 torebek x 3,5 g = 52,5 g ℮
Składniki: skórka pomarańczy 20%, owoce pigwy 20%, jabłko,
owoce maliny, owoce aronii, koncentrat soku z aronii, aromat,
regulator kwasowości – kwas cytrynowy.

Herbatka o wysokiej zawartości witaminy C, bogata w mikroelementy
i przeciwutleniacze, przez co ma dobroczynny wpływ na nasz organizm.
Ponieważ Rooibos nie zawiera kofeiny, napar z tej herbaty jest szczególnie
polecany dla dzieci, kobiet w ciąży, osób cierpiących na bezsenność oraz
uczulonych na kofeinę. Dodatek skórki pomarańczowej podkreśla jej
słodkawy, miodowy smak oraz złotą barwę.

Unikalne połączenie smaku soczystej, słodkiej czerwonej pomarańczy
z aromatyczną pigwą o gorzkawym miąższu. Połączenie owoców
bogatych między innymi w witaminę C. Herbatka polecana szczególnie
w okresie jesienno-zimowych. Wspomaga odporność organizmu.
Bi fix HORECA RED ORANGE WITH QUINCE
Fruit tea in tea bags
15 bags x 3,5 g = 52,5 g ℮
Ingredients: orange peel 20%, quince fruit 20%, apple, raspberry fruit,
chokeberry fruit, chokeberry juice concentrate, flavour, acidity regulator
- citric acid.
The unique flavor combination of juicy, sweet red orange with fragrant
quince of bitter flesh. The combination of fruits rich among others
in vitamin C. Tea recommended especially during the autumn and winter
period. Supports immunity.

Bi fix HORECA ROOIBOS WITH ORANGE
African red bush tea in tea bags
15 bags x 3,5 g = 52,5 g ℮
Ingredients: leaves and tops of red bush shoots, orange peel 5%, flavour.
Tea of high content of vitamin C, rich in microelements and antioxidants,
what has a beneficial effect on our body. Since red bush contains no caffeine,
infusion of this tea is especially recommended for children, pregnant women,
people suffering from insomnia and allergic to caffeine. The addition of orange
peel emphasizes its sweet, honey flavor and golden color.

Asortyment

Gramatura

Trwałość
(liczba miesięcy)

VAT

Kod kreskowy
opakowania jednostkowego

Assortment

Grammage

Shelf life
(months)

VAT

Bar code
of unit package

CZERWONA POMARAŃCZA Z PIGWĄ
/ RED ORANGE WITH QUINCE

15 x 3,5 g

36

8

5901483081737

5

16

ROOIBOS Z POMARAŃCZĄ
/ ROOIBOS WITH ORANGE

15 x 3,5 g

36

23

5901483081744

5

16

Ilość sztuk
w kartonie

Ilość
warstw

PKWiU

Kod kreskowy
opakowania zbiorczego

PKWiU

Bar code
of a collective package

1280

10.39.25.0

5901483000097

1280

10.83.13.0

5901483000288

Ilość sztuk
w palecie

Number
Number of
Number of
pieces in a box of layers pieces in pallet

Bi fix HIGH QUALITY EXCLUSIVE LINE
Herbaty ekspresowe / Tea in tea bags

Bi fix HORECA RUMIANEK
Herbatka ziołowa ekspresowa
15 torebek x 3,5 g = 52,5 g ℮
Składniki: koszyczek rumianku.

Bi fix HORECA HERBATA BIAŁA
ekspresowa
15 torebek x 3,5 g = 52,5 g ℮
Składniki: herbata biała.

Rumianek dzięki swym leczniczym właściwościom ma zbawienny wpływ
na pracę całego organizmu. W szczególności działa uspokajająco,
rozluźnia system nerwowy. Herbatka z rumianku działa przeciwzapalnie.
Może być podawana w okresie przeziębienia jako środek obniżający
gorączkę. Zioło rumianku redukuje bóle głowy.

Biała herbata to najrzadszy gatunek wśród herbat. Produkowana jest
z młodych listków zbieranych wczesną wiosną, nie jest poddawana procesowi fermentacji, przez co zachowuje większość swoich dobroczynnych
składników. Poprzez małą ingerencję w obróbkę tej herbaty uważana
jest za najzdrowszą herbatę. Posiada właściwości zbawienne dla skóry
– spowalnia proces starzenia się. Ze względu na wysoką zawartość kofeiny
może stać się zamiennikiem kawy w diecie.

Bi fix HORECA CHAMOMILE
Herbal tea in tea bags
15 bags x 3,5 g = 52,5 g ℮
Ingredients: chamomile flower.

Bi fix HORECA WHITE TEA
In tea bags
15 bags x 3,5 g = 52,5 g ℮
Ingredients: white tea.

Chamomile due to its medicinal properties has a beneficial effect on
the functioning of the whole organism. In particular, it calms and relaxes
the nervous system. Chamomile tea has an anti-inflammatory effect.
It can be administered in case of colds as a measure to reduce fevers.
The herb chamomile reduces headaches.

White tea is the rarest kind among teas. It is produced from young leaves
collected in early spring, it is not subjected to fermentation, so it preserves
most of its beneficial ingredients. Through a small interference in
the processing of this tea it is considered the healthiest tea. It has properties
beneficial to the skin - slows down the aging process. Due to the high content
of caffeine can be regarded as a substitute for coffee.

Asortyment

Gramatura

Trwałość
(liczba miesięcy)

VAT

Kod kreskowy
opakowania jednostkowego

Assortment

Grammage

Shelf life
(months)

VAT

Bar code
of unit package

RUMIANEK / CHAMOMILE

15 x 3,5 g

24

23

5901483081768

5

16

BIAŁA / WHITE

15 x 3,5 g

24

23

5901483081775

5

16

Ilość sztuk
w kartonie

Ilość
warstw

Kod kreskowy
opakowania zbiorczego

PKWiU

Bar code
of a collective package

1280

10.83.15.0

5901483000295

1280

10.83.13.0

5901483000158

Number
Number of
Number of
pieces in a box of layers pieces in pallet

www.bifix.pl
RECOMMENDED BY PROFESSIONALS

PKWiU

Ilość sztuk
w palecie

Bi fix HIGH QUALITY EXCLUSIVE LINE
Herbaty ekspresowe / Tea in tea bags

Bi fix HORECA MALINA
Herbatka owocowa ekspresowa
20 torebek x 3,5 g = 70 g ℮
Składniki: owoce maliny 35%, owoce czarnej porzeczki, owoce
aronii, jabłko, koncentrat soku z aronii, aromat, regulator
kwasowości - kwas cytrynowy.

Bi fix HORECA ŻURAWINA
Herbatka owocowa ekspresowa
20 torebek x 3,5 g = 70 g ℮
Składniki: owoce żurawiny 30%, owoce czarnej porzeczki, jabłko,
owoce aronii, koncentrat soku z aronii, aromat, regulator
kwasowości - kwas cytrynowy.

Herbatka owocowa o smaku słodkich, aromatycznych malin. Idealna
do podania w postaci herbaty mrożonej jako orzeźwienie w upalne dni.
Doskonała również jako gorący napój w chłodne wieczory, oraz w okresie
walki z przeziębieniem i grypą. Polecana zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Niezapomniane doznania smakowe dzięki bogactwu smaku i aromatu
zawartego w owocach żurawiny. Żurawina wspomaga pracę układu
moczowego. Herbatka ta jest szczególnie polecana dla osób
zmagających się z problemami w pracy nerek.

Bi fix HORECA RASPBERRY
Fruit tea in tea bags
20 bags x 3,5 g = 70 g ℮
Ingredients: raspberry fruit 35%, blackcurrant fruit, chokeberry fruit,
apple, chokeberry juice concentrate, flavour, acidity regulator
- citric acid.

Bi fix HORECA CRANBERRY
Fruit tea in tea bags
20 bags x 3,5 g = 70 g ℮
Ingredients: cranberries30%, blackcurrant fruit, apple, chokeberry
fruit, chokeberry juice concentrate, flavour, acidity regulator
- citric acid.

Fruit tea with sweet, aromatic raspberries. Ideal for applications in the form
of ice tea as refreshment on hot days. Excellent also as a hot drink in the cool
evenings and against colds and flu. Recommended for both children and
adults.

An unforgettable taste experience thanks to the richness of taste and
aroma contained in cranberry. Cranberry supports the function of
the urinary system. This tea is especially recommended for people
struggling with kidney problems.

Asortyment

Gramatura

Trwałość
(liczba miesięcy)

VAT

Kod kreskowy
opakowania jednostkowego

Assortment

Grammage

Shelf life
(months)

VAT

Bar code
of unit package

MALINA / RASPBERRY

20 x 3,5 g

36

8

5901483081447

5

16

ŻURAWINA / CRANBERRY

20 x 3,5 g

36

8

5901483081454

5

16

Ilość sztuk
w kartonie

Ilość
warstw

PKWiU

Kod kreskowy
opakowania zbiorczego

PKWiU

Bar code
of a collective package

1280

10.39.25.0

5901483000257

1280

10.39.25.0

5901483000301

Ilość sztuk
w palecie

Number
Number of
Number of
pieces in a box of layers pieces in pallet

Bi fix HIGH QUALITY EXCLUSIVE LINE
Herbaty ekspresowe / Tea in tea bags

Bi fix HORECA HERBATA ZIELONA
ekspresowa
15 torebek x 3,5 g = 52,5 g ℮
Składniki: herbata zielona.
Herbata ta produkowana jest z liści chińskiej herbaty. Posiada właściwości
oczyszczające i pobudzające organizm. Ze względu na zawartość kofeiny,
codzienna filiżanka zielonej herbaty może stać się zdrowszą alternatywą
dla kawy.

Bi fix HORECA GREEN TEA
In tea bags
15 bags x 3,5 g = 52,5 g ℮
Ingredients: green tea.
This tea is produced from the leaves of Chinese tea. It has purifying and
body stimulating properties. Due to caffeine content, daily cup of green tea
can be a healthier alternative to coffee.

Asortyment

Gramatura

Trwałość
(liczba miesięcy)

VAT

Kod kreskowy
opakowania jednostkowego

Assortment

Grammage

Shelf life
(months)

VAT

Bar code
of unit package

15 x 3,5 g

36

23

5901483081478

ZIELONA / GREEN

Ilość sztuk
w kartonie

Ilość
warstw

Number
Number of
Number of
pieces in a box of layers pieces in pallet
5

16
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Ilość sztuk
w palecie

1280

PKWiU

Kod kreskowy
opakowania zbiorczego

PKWiU

Bar code
of a collective package

10.83.13.0

5901483000202

Bi fix Kompozycje Smakowe / Compositions of Flavours
Herbaty ekspresowe / Tea in tea bags

Bi fix KOMPOZYCJA 6 SMAKÓW
Herbatka owocowa ekspresowa
60 torebek x 2 g = 120 g ℮

Bi fix COMPOSITION of 6 FLAVOURS
Fruit tea in tea bags
60 bags x 2 g = 120 g ℮

Składniki:
- Malinowa: owoce maliny, owoce aronii, owoce czarnego
bzu, jabłko, aromat, regulator kwasowości – kwas cytrynowy.
- Wiśniowa: owoce wiśni, owoce aronii, jabłko, aromat,
regulator kwasowości – kwas cytrynowy.
- Poziomkowa: owoce poziomki/truskawki, owoce aronii,
jabłko, skórka pomarańczy i cytryny, aromat, regulator
kwasowości – kwas cytrynowy.
- Żurawinowa: owoce żurawiny, owoce czarnej porzeczki,
owoce aronii, jabłko, aromat, regulator kwasowości – kwas
cytrynowy.
- Dzika róża: owoce dzikiej róży, owoce aronii, jabłko, aromat,
regulator kwasowości – kwas cytrynowy.
- Wieloowocowa: jabłko, owoce aronii, owoce czarnej porzeczki,
owoce dzikiej róży, owoce wiśni, owoce czarnego bzu, owoce
maliny, aromat, regulator kwasowości – kwas cytrynowy.

Ingredients:
- Raspberry: raspberry fruit, chokeberry fruit, elderberry fruit,
apple, flavour, acidity regulator – citric acid.
- Cherry: cherry fruit, chokeberry fruit, apple, flavour,
acidity regulator – citric acid.
- Wild strawberry: wild strawberry / strawberry, chokeberry fruit,
apple, orange and lemon peel, flavour, acidity regulator
– citric acid.
- Cranberry: Cranberry fruit, blackcurrant fruit, chokeberry fruit,
apple, flavour, acidity regulator – citric acid.
- Rosehip: rosehip fruit, chokeberry fruit, apple, flavour,
acidity regulator – citric acid.
- Multi-fruit: apple, chokeberry fruit, blackcurrant fruit,
rosehip fruit, cherry fruit, elderberry fruit, raspberry fruit,
flavour, acidity regulator – citric acid.

W szkatułce znajdziemy sześć różnych smaków herbatek owocowych:
malinowa, wiśniowa, poziomkowa, żurawinowa, dzika róża, wieloowocowa. Każdy smakosz soczystych owoców znajdzie coś dla siebie.
Herbatki owocowe zarówno orzeźwiają w upalne dni, jak i również
rozgrzewają w zimowe, chłodne wieczory.

In a box we find six different flavours of fruit teas: raspberry, cherry,
wild strawberry, cranberry, rosehip, multi-fruit. Each connoisseur
of juicy fruits will find something for himself. Fruit teas refresh
on hot days and keep you warm in winter, cool evenings.

Asortyment

Gramatura

Trwałość
(liczba miesięcy)

VAT

Kod kreskowy
opakowania jednostkowego

Assortment

Grammage

Shelf life
(months)

VAT

Bar code
of unit package

60 x 2 g

36

8

5901483100100

KOMPOZYCJA 6 SMAKÓW
/ COMPOSITION OF 6 FLAVOURS

Ilość sztuk
w kartonie

Ilość
warstw

Ilość sztuk
w palecie

Number
Number of
Number of
pieces in a box of layers pieces in pallet
9

6

540

PKWiU

Kod kreskowy
opakowania zbiorczego

PKWiU

Bar code
of a collective package

10.39.25.0

5901483001117

Bi fix Kompozycje Smakowe / Compositions of Flavours
Herbaty ekspresowe / Tea in tea bags

Bi fix KOMPOZYCJA 9 SMAKÓW
Herbata ekspresowa
175 g ℮

Bi fix COMPOSITION OF 9 FLAVOURS
In tea bags
175 g ℮

Składniki:
- Herbata zielona oryginalna: herbata zielona.
- Herbata zielona z żeń-szeniem i granatem: herbata zielona,
aromaty, korzeń żeń-szenia, trawa cytrynowa, skórka pomarańczy, granat.
- Herbata czarna: herbata czarna.
- Herbata czarna Earl Grey: herbata czarna, aromat Earl Grey.
- Dzika róża z maliną herbatka owocowa: owoce dzikiej róży,
owoce aronii, jabłko, owoce maliny, koncentrat soku z aronii,
aromaty, regulator kwasowości – kwas cytrynowy.
- Malina herbatka owocowa: owoce maliny, owoce czarnej
porzeczki, owoce aronii, jabłko, koncentrat soku z aronii,
aromat, regulator kwasowości – kwas cytrynowy.
- Żurawina herbatka owocowa: owoce żurawiny, owoce
czarnej porzeczki, jabłko, owoce aronii, koncentrat soku z aronii,
aromat, regulator kwasowości – kwas cytrynowy.
- Mięta herbatka ziołowa: liść mięty pieprzowej.
- Rumianek herbatka ziołowa: koszyczek rumianku.

Ingredients:
- Original green tea: green tea.
- Green tea with ginseng and pomegranate: green tea,
flavours, ginseng root, lemon grass, orange peel, pomegranate.
- Black tea: black tea.
- Black tea Earl Grey: black tea, Earl Grey flavour.
- Rosehip with raspberry fruit tea: rosehip fruit, chokeberry fruit,
apple, raspberry fruit, chokeberry juice concentrate, flavours,
acidity regulator – citric acid.
- Raspberry fruit tea: raspberry fruit, blackcurrant fruit,
chokeberry fruit, apple, chokeberry juice concentrate, flavour,
acidity regulator – citric acid.
- Cranberry fruit tea: cranberry fruit, blackcurrant fruit, apple,
chokeberry fruit, chokeberry juice concentrate, flavour,
acidity regulator – citric acid.
- Mint herbal tea: peppermint leaves.
- Chamomile herbal tea: chamomile flower.

W pudełku znajdziemy dziewięćdziesiąt herbat. Każda z nich szczelnie,
hermetycznie zapakowana w foliowe kopertki, aby chronić ich smak
i aromat. Jest to połączenie herbat czarnych, owocowych, ziołowych
oraz zielonych, dzięki takiej konfiguracji każdy może wybrać coś dla
swoich kubków smakowych. Herbatki owocowe przywołują wspomnienie
słonecznego lata, zielone doskonale oczyszczają oraz pobudzają do działania,
ziołowe mają dobroczynny wpływ na nasz organizm, natomiast herbaty
czarne to doskonały wybór dla osób ceniących sobie klasykę.

In the box we find ninety teas. Each is hermetically packaged in a foil
envelope to protect its flavor and aroma. It is a combination of black,
fruit, herbal and green teas, thanks to this configuration everyone can
choose something for himself. Fruit teas evoke the memory of summer
sunshine, green teas perfectly cleanse and stimulate action, herbal teas
have a beneficial effect on our body, while black tea is an excellent
choice for those who appreciate the classics.
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Bi fix HIGH QUALITY EXCLUSIVE LINE
Opakowania ekspozycyjne i zestawy porcelany
/ Display packaging and sets of porcelain

Regał ekspozycyjny dla herbat Bi fix HIGH QUALITY EXCLUSIVE LINE
/ Display rack for teas Bi fix HIGH QUALITY EXCLUSIVE LINE

Pudełko na 9 smaków herbat w saszetkach
/ Box for 9 flavours of teas in sachets

Regał ekspozycyjny dla herbat Bi fix w saszetkach - 12 smaków
/ Display rack for Bi fix teas in sachets - 12 flavours

Czajniczek z filiżanką Bi fix
/ Teapot with a Bi fix cup

Filiżanka Bi fix
/ Bi fix Cup

Filiżanka Bi fix
/ Bi fix Cup
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