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ЧАЙЧАЙ

ЧАЙ ЧАЙ 
З НАТУРАЛЬНИМИ ДОБАВКАМИЗ НАТУРАЛЬНИМИ ДОБАВКАМИ

ЧАЙ ЧОРНИЙЧАЙ ЧОРНИЙ

Чай чорнийЧай чорний
з натуральнимиз натуральними
добавкамидобавками
пакетованийпакетований
NadinNadin
Чорний з чабрецемЧорний з чабрецем
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

ФРУКТОВИЙ ЧАЙФРУКТОВИЙ ЧАЙ

Чайний напій Чайний напій 
з ароматом з ароматом 
полуниці та малиниполуниці та малини
пакетованийпакетований
NadinNadin
Нахабний фруктНахабний фрукт
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

ТРАВ’ЯНИЙ ЧАЙТРАВ’ЯНИЙ ЧАЙ

Чайний напій з Чайний напій з 
м’ятоюм’ятою
пакетованийпакетований
NadinNadin
Сніданок на травіСніданок на траві
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

ЧОРНИЙ ЧАЙЧОРНИЙ ЧАЙ

Чай чорныйЧай чорный
цейлонськийцейлонський
пакетованийпакетований
NadinNadin
Гірський цейлонГірський цейлон
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

Чай чорныйЧай чорный
індийськийіндийський
пакетованийпакетований
NadinNadin
Індійський ТевараІндійський Тевара
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ

Чай зеленийЧай зелений
пакетованийпакетований
NadinNadin
Зелений СенчаЗелений Сенча
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

ПАКЕТОВАНИЙ ЧАЙПАКЕТОВАНИЙ ЧАЙ
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Чай зеленийЧай зелений
пакетованийпакетований
NadinNadin
Молочний улунМолочний улун
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЧАЙКОМПОЗИЦІЙНИЙ ЧАЙ

СумішСуміш
чорного та зеленогочорного та зеленого
чаю чаю 
з ароматом з ароматом 
полуниці і тоффіполуниці і тоффі
пакетованийпакетований
NadinNadin
Лампа АладдінаЛампа Аладдіна
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

СумішСуміш
чорного та зеленого чорного та зеленого 
чаю чаю 
з ароматом з ароматом 
полуниці та полуниці та 
маракуйїмаракуйї
пакетованийпакетований
NadinNadin
1002 ніч1002 ніч
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

СумішСуміш
чорного та зеленого чорного та зеленого 
чаю чаю 
з ароматом з ароматом 
бергамотубергамоту
пакетованийпакетований
NadinNadin
Ерл ГрейЕрл Грей
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

СумішСуміш
чорного та зеленогочорного та зеленого
чаю чаю 
з ароматом полуниці з ароматом полуниці 
та та 
бергамотубергамоту
NadinNadin
РаспутінРаспутін
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

ЧОРНИЙ АРОМАТИЗОВАНИЙ ЧАЙЧОРНИЙ АРОМАТИЗОВАНИЙ ЧАЙ

Чай чорныйЧай чорный
з ароматом полуниці з ароматом полуниці 
та чорної смородинита чорної смородини
NadinNadin
Граф ОрловГраф Орлов
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

ЧАЙЧАЙ
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Чай чорныйЧай чорный
з ароматом з ароматом 
персика та сливиперсика та сливи
пакетованийпакетований
NadinNadin
КоролівськийКоролівський
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

Чай чорныйЧай чорный
з ароматом суниці з ароматом суниці 
та вершкової та вершкової 
карамелікарамелі
пакетованийпакетований
NadinNadin
СуницяСуниця
з вершкамиз вершками
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

БІЛИЙ АРОМАТИЗОВАНИЙ ЧАЙБІЛИЙ АРОМАТИЗОВАНИЙ ЧАЙ

Чай білийЧай білий
з ароматом айвиз ароматом айви
пакетованийпакетований
NadinNadin
Біла айваБіла айва
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

Чай білийЧай білий
з ароматом жасмінуз ароматом жасміну
пакетований пакетований 
NadinNadin
Білий жасмінБілий жасмін
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

Чай білийЧай білий
з ароматом граната з ароматом граната 
та персиката персика
пакетованийпакетований
NadinNadin
Гранатовий браслетГранатовий браслет
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

ЗЕЛЕНИЙ АРОМАТИЗОВАНИЙ ЧАЙЗЕЛЕНИЙ АРОМАТИЗОВАНИЙ ЧАЙ

Чай зеленийЧай зелений
з ароматом полуниці з ароматом полуниці 
та маракуйіта маракуйі
пакетованийпакетований
NadinNadin
Весняна квіткаВесняна квітка
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

ЧАЙЧАЙ
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Чай зеленийЧай зелений
з ароматом соу-сепз ароматом соу-сеп
пакетований пакетований 
NadinNadin
Зелений Соу-сепЗелений Соу-сеп
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

Чай зелений  Чай зелений  
з ароматом лимоназ ароматом лимона
пакетованийпакетований
NadinNadin
Китайський Китайський 
                  лимонник                  лимонник
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

Чай зеленийЧай зелений
з ароматом з ароматом 
м’яти та лаймум’яти та лайму
пакетованийпакетований
NadinNadin
МохітоМохіто
24 х 1.75 г24 х 1.75 г

АССОРТІАССОРТІ

Набір з 3х видів чаюНабір з 3х видів чаю
пакетованогопакетованого
NadinNadin
Асорті 24 х 1.75 г Асорті 24 х 1.75 г 

Набір з 6-ти видів Набір з 6-ти видів 
чаю пакетованогочаю пакетованого
NadinNadin
Асорті 150 х 1.75 г Асорті 150 х 1.75 г 

УПАКОВКА 50гУПАКОВКА 50г

ЧАЙ З НАТУРАЛЬНИМИ ДОБАВКАМИЧАЙ З НАТУРАЛЬНИМИ ДОБАВКАМИ

ФРУКТОВИЙ ЧАЙФРУКТОВИЙ ЧАЙ

Чай фруктовий Чай фруктовий 
розсипний розсипний 
з ароматом полуниці з ароматом полуниці 
та малинита малини
NadinNadin
Нахабний фруктНахабний фрукт
50 г50 г

ЧАЙЧАЙ
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ЧАЙЧАЙ

ТРАВ’ЯНИЙ ЧАЙТРАВ’ЯНИЙ ЧАЙ

Чай трав’янийЧай трав’яний
розсипнийрозсипний
з ароматом м’ятиз ароматом м’яти
NadinNadin
Сніданок на травіСніданок на траві
50 г50 г

ЧОРНИЙ ЧАЙЧОРНИЙ ЧАЙ

Чай чорнийЧай чорний
розсипний розсипний 
індійськийіндійський
NadinNadin
Ассам Ассам 
50 г50 г

Чай чорнийЧай чорний
розсипнийрозсипний
цейлонський цейлонський 
NadinNadin
Перлина ЦейлонуПерлина Цейлону
50 г50 г

              

ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ

Чай зеленийЧай зелений
розсипнийрозсипний
китайськийкитайський
NadinNadin
Китайський порохКитайський порох
50 г50 г

Чай зеленийЧай зелений
розсипнийрозсипний
китайськийкитайський
NadinNadin
Шовковий шляхШовковий шлях
50 г50 г

КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЧАЙКОМПОЗИЦІЙНИЙ ЧАЙ

СумішСуміш
чорного та зеленогочорного та зеленого
розсипного чаюрозсипного чаю
з ароматом полуниці та з ароматом полуниці та 
виноградавинограда
NadinNadin
1001 ніч1001 ніч
50 г 50 г 



8

ЧАЙЧАЙ

СумішСуміш
чорного та зеленогочорного та зеленого
розсипного чаюрозсипного чаю
з ароматом суниці та з ароматом суниці та 
маракуйїмаракуйї
NadinNadin
1002 ніч1002 ніч
50 г50 г

СумішСуміш
чорного та зеленогочорного та зеленого
розсипного чаюрозсипного чаю
з ароматом суниці та з ароматом суниці та 
маракуйїмаракуйї
NadinNadin
Зі святом!Зі святом!
50 г50 г

Суміш Суміш 
чорного та зеленогочорного та зеленого
розсипного чаюрозсипного чаю
з ароматом полуниці та з ароматом полуниці та 
вершків вершків 
NadinNadin
Лампа АладдінаЛампа Аладдіна
50 г50 г

Суміш Суміш 
чорного та зеленогочорного та зеленого
розсипного чаюрозсипного чаю
з ароматом з ароматом 
бергамоту та бергамоту та 
полуниціполуниці
NadinNadin
РаспутінРаспутін
50 г50 г

Суміш Суміш 
чорного та зеленогочорного та зеленого
розсипного чаюрозсипного чаю
з ароматом сливи та з ароматом сливи та 
бергамоту бергамоту 
NadinNadin
Петро ІПетро І
50 г50 г

ЧОРНИЙ  АРОМАТИЗОВАНИЙ ЧАЙЧОРНИЙ  АРОМАТИЗОВАНИЙ ЧАЙ

Чай чорний Чай чорний 
розсипнийрозсипний
з ароматом полуниці та з ароматом полуниці та 
смородинисмородини
NadinNadin
Граф ОрловГраф Орлов
50 г50 г
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Чай чорний Чай чорний 
розсипнийрозсипний
з ароматом мірабелли, з ароматом мірабелли, 
персика та сливи персика та сливи 
NadinNadin
Королівський Королівський 
50 г50 г

Чай чорнийЧай чорний
розсипнийрозсипний
з ароматом полуниці з ароматом полуниці 
та смородини та смородини 
NadinNadin
КоханійКоханій
50 г50 г

Чай чорний Чай чорний 
розсипнийрозсипний
з ароматом полуниці, з ароматом полуниці, 
маракуйї та апельсину маракуйї та апельсину 
NadinNadin
Ніжний поцілунокНіжний поцілунок
50 г50 г

Чай чорний Чай чорний 
розсипнийрозсипний
з ароматом з ароматом 
мигдалю та мигдалю та 
молочної карамелі молочної карамелі 
NadinNadin
Політ драконуПоліт дракону
50 г50 г

Чай чорнийЧай чорний
розсипнийрозсипний
з ароматом з ароматом 
суниці та вершків суниці та вершків 
NadinNadin
Суниця з вершкамиСуниця з вершками
50 г50 г

Чай чорний Чай чорний 
розсипнийрозсипний
з ароматом суниці та з ароматом суниці та 
шампанського шампанського 
NadinNadin
Шампань коблерШампань коблер
50 г50 г

ЧАЙЧАЙ
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Чай чорний Чай чорний 
розсипний розсипний 
з ароматом полуниці та з ароматом полуниці та 
смородини смородини 
NadinNadin
Чарівна нічЧарівна ніч
50 г50 г

Чай чорний Чай чорний 
розсипнийрозсипний
з ароматом суниці, з ароматом суниці, 
малини та вершків малини та вершків 
NadinNadin
Ягідний козубЯгідний козуб
50 г50 г

ЗЕЛЕНИЙ АРОМАТИЗОВАНИЙ ЧАЙЗЕЛЕНИЙ АРОМАТИЗОВАНИЙ ЧАЙ

Чай зелений Чай зелений 
розсипнийрозсипний
з ароматом суниці та з ароматом суниці та 
маракуйї маракуйї 
NadinNadin
Весняна квіткаВесняна квітка
50 г50 г

Чай зелений Чай зелений 
розсипнийрозсипний
з ароматом з ароматом 
екзотичного фрукта екзотичного фрукта 
соу-сепсоу-сеп
NadinNadin
Вітаю!Вітаю!
50 г50 г

Чай зелений Чай зелений 
розсипнийрозсипний
з ароматом полуниці з ароматом полуниці 
та та 
бергамоту бергамоту 
NadinNadin
Дивна митьДивна мить
50 г50 г

Чай зелений Чай зелений 
розсипнийрозсипний
з ароматом суниці з ароматом суниці 
та маракуйї та маракуйї 
NadinNadin
Дика орхідеяДика орхідея
50 г50 г

ЧАЙЧАЙ
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Чай зелений Чай зелений 
розсипнийрозсипний
з ароматом з ароматом 
екзотичного фрукта екзотичного фрукта 
соу-сеп соу-сеп 
NadinNadin
Зелений Соу-сепЗелений Соу-сеп
50 г50 г

Чай зелений Чай зелений 
розсипнийрозсипний
з ароматом лимона та з ароматом лимона та 
бергамоту бергамоту 
NadinNadin
Китайський Китайський 
                   лимонник                   лимонник
50 г50 г

Чай зелений Чай зелений 
розсипнийрозсипний
з ароматом малини з ароматом малини 
та полуниці та полуниці 
NadinNadin
ОстрівОстрів
      Монте-Крісто      Монте-Крісто
50 г50 г

Чай зелений Чай зелений 
розсипнийрозсипний
з ароматом малини з ароматом малини 
та полуниці та полуниці 
NadinNadin
СвітанокСвітанок
50 г50 г

Чай зелений Чай зелений 
розсипнийрозсипний
сенча з ароматом сенча з ароматом 
полуниці і малини полуниці і малини 
NadinNadin
Стрибок тиграСтрибок тигра
50 г50 г

Чай зелений елітний Чай зелений елітний 
з ароматом персика з ароматом персика 
та ананасута ананасу
NadinNadin
Біле зайченяБіле зайченя
50 г50 г

ЧАЙЧАЙ
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УПАКОВКА 100гУПАКОВКА 100г
ЧОРНИЙ ЕЛІТНИЙ КИТАЙСЬКИЙ ЧАЙЧОРНИЙ ЕЛІТНИЙ КИТАЙСЬКИЙ ЧАЙ

Чай чорний Чай чорний 
пресований пресований 
NadinNadin
Міні Туо ЧаМіні Туо Ча
100 г100 г

ЗЕЛЕНИЙ  ЕЛІТНИЙ КИТАЙСЬКИЙ ЧАЙЗЕЛЕНИЙ  ЕЛІТНИЙ КИТАЙСЬКИЙ ЧАЙ

Чай зеленийЧай зелений
розсипнийрозсипний
NadinNadin
Женьшень улунЖеньшень улун
100 г 100 г 

Чай зеленийЧай зелений
розсипнийрозсипний
NadinNadin
Молочний улунМолочний улун
100 г100 г

Чай зеленийЧай зелений
розсипний розсипний NadinNadin
ОкоОко
       золотого       золотого
                       дракона                       дракона
100 г100 г

Чай зеленийЧай зелений
розсипнийрозсипний
NadinNadin
Перлина драконаПерлина дракона
100 г100 г

Чай зелений Чай зелений 
розсипнийрозсипний
NadinNadin
Смарагдовий Смарагдовий 
                         равлик                         равлик
100 г100 г
                

Чай зелений Чай зелений 
розсипний розсипний 
NadinNadin
Шовковий шляхШовковий шлях
100 г100 г

ЧАЙЧАЙ
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ЧОРНИЙ ЧАЙЧОРНИЙ ЧАЙ

Чай чорний Чай чорний 
розсипнийрозсипний
з натуральними з натуральними 
добавкамидобавками
(шафраном та ваніллю)(шафраном та ваніллю)
NadinNadin
ВеселкаВеселка
100 г100 г

Чай чорний Чай чорний 
розсипнийрозсипний
з натуральними з натуральними 
добавкамидобавками
(яблоком та звіробієм)(яблоком та звіробієм)
NadinNadin
Лісова пісняЛісова пісня
100 г100 г

Чай чорний Чай чорний 
розсипнийрозсипний
з натуральними з натуральними 
добавкамидобавками
(червоною смородиною (червоною смородиною 
та лимонником)та лимонником)
NadinNadin
МодернМодерн
100 г100 г

Чай чорний Чай чорний 
розсипнийрозсипний
з натуральними з натуральними 
добавкамидобавками
(чабрець та (чабрець та 
ромашка) ромашка) 
NadinNadin
ВакулаВакула
100 г100 г

ЧаЧай чорний й чорний 
розсипнийрозсипний
з натуральними з натуральними 
добавкамидобавками
(шафран та (шафран та 
кардамон)кардамон)
NadiNadinn
ВеВертепртеп
100 г100 г

Чай чорний Чай чорний 
розсипнийрозсипний
з натуральними з натуральними 
добавкамидобавками
(яблоко  та кориця)(яблоко  та кориця)
NadinNadin
СолохаСолоха
100 г100 г

ЧаЧай чорний й чорний 
з натуральними з натуральними 
добавками добавками 
(трава лимоннику, (трава лимоннику, 
лаванди та цедра лимону)лаванди та цедра лимону)
NadinNadin
ЛавандаЛаванда
100 г100 г

ЧаЧай чорний й чорний 
з натуральними з натуральними 
добавками добавками 
(квіти мальви, пелюстки (квіти мальви, пелюстки 
сафлору та ваніль)сафлору та ваніль)
NadinNadin
ОрхідеяОрхідея
100 г100 г

ЧАЙ З НАТУРАЛЬНИМИ ДОБАВКАМИ 100 гЧАЙ З НАТУРАЛЬНИМИ ДОБАВКАМИ 100 г

ЧАЙЧАЙ
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ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ
 

Чай зелений Чай зелений 
розсипнийрозсипний
з натуральними з натуральними 
добавкамидобавками
(липою та (липою та 
шипшиною)шипшиною)
NadinNadin
КрасуняКрасуня
100 г100 г

КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЧАЙКОМПОЗИЦІЙНИЙ ЧАЙ

Суміш чорного та зеленого Суміш чорного та зеленого 
розсипного чаю розсипного чаю 
з натуральними добавкамиз натуральними добавками
(блакитна волошка, трава (блакитна волошка, трава 
фіалки, фенхелю, чебрецю фіалки, фенхелю, чебрецю 
та материнки)та материнки)
NadinNadin
ФіалкаФіалка
100 г100 г

Суміш чорного та зеленого Суміш чорного та зеленого 
розсипного чаю розсипного чаю 
з натуральними добавкамиз натуральними добавками
(пелюстки троянди, (пелюстки троянди, 
нагідки, шматочки манго та нагідки, шматочки манго та 
родзинки)родзинки)
NadinNadin
ТрояндаТроянда
100 г100 г

Зростають ягоди годжі в Зростають ягоди годжі в 
Китаї і Тибеті. Володіють сильним оздоровлю-Китаї і Тибеті. Володіють сильним оздоровлю-
ючим ефектом завдяки багатому складу. Вони ючим ефектом завдяки багатому складу. Вони 
містять велику кількість амінокислот, мінералів, містять велику кількість амінокислот, мінералів, 
вітаміни С, Е і групи В, а також багато інших ко-вітаміни С, Е і групи В, а також багато інших ко-
рисних речовин. Ягоди годжі - це сильний анти-рисних речовин. Ягоди годжі - це сильний анти-

оксидант. Вони підвищують оксидант. Вони підвищують 
імунітет, омолоджують імунітет, омолоджують 
організм і надають йому організм і надають йому 
сил, наповнюють енергією, сил, наповнюють енергією, 
нормалізують тиск, знижують нормалізують тиск, знижують 
рівень холестерину в крові, рівень холестерину в крові, 
зміцнюють серцевий м’яззміцнюють серцевий м’яз
NadinNadin
Ягоди годжиЯгоди годжи
100 г100 г

ЧАЙЧАЙ
ЖЕРСТЯНА БАНКАЖЕРСТЯНА БАНКА

ЧОРНИЙ ПЛАНТАЦІЙНИЙ ЧАЙЧОРНИЙ ПЛАНТАЦІЙНИЙ ЧАЙ

Чай чорнийЧай чорний
розсипнийрозсипний
цейлонськийцейлонський
NadinNadin
Перлина ЦейлонуПерлина Цейлону
150 г150 г

ЗЕЛЕНИЙ ПЛАНТАЦІЙНИЙ ЧАЙЗЕЛЕНИЙ ПЛАНТАЦІЙНИЙ ЧАЙ

Чай зеЧай зелений лений 
розсипний розсипний 
китайськийкитайський
NadinNadin
Шовковий шляхШовковий шлях
200 г200 г

КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЧАЙКОМПОЗИЦІЙНИЙ ЧАЙ

Суміш Суміш 
чорного тачорного та
зеленого зеленого 
розсипного чаю розсипного чаю 
з ароматом суниці та з ароматом суниці та 
маракуйї маракуйї 
NadinNadin
1002 ніч1002 ніч
200 г200 г

Суміш Суміш 
чорного тачорного та
зеленого зеленого 
розсипного чаю розсипного чаю 
з ароматом полуниці з ароматом полуниці 
та вершків та вершків 
NadinNadin
Лампа АладдінаЛампа Аладдіна
200 г200 г

ЧАЙЧАЙ
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Суміш Суміш 
чорного тачорного та
зеленого зеленого 
розсипного чаю розсипного чаю 
з ароматом з ароматом 
бергамоту та бергамоту та 
полуниці полуниці 
NadinNadin
РаспутінРаспутін  
200 г200 г

ЧОРНИЙ АРОМАТИЗОВАНИЙ ЧАЙЧОРНИЙ АРОМАТИЗОВАНИЙ ЧАЙ

Чай чорний Чай чорний 
розсипнийрозсипний
з ароматом полуниці з ароматом полуниці 
та смородини та смородини 
NadinNadin
Граф ОрловГраф Орлов
200 г200 г

Чай чорний Чай чорний 
розсипнийрозсипний
з ароматом з ароматом 
мірабелли, персика мірабелли, персика 
та сливита сливи
NadinNadin
КоролівськийКоролівський
200 г200 г

Чай чорний Чай чорний 
розсипнийрозсипний
з ароматом суниці з ароматом суниці 
та вершків та вершків 
NadinNadin
Суниця з вершкамиСуниця з вершками
200 г200 г

ЗЕЛЕНИЙ АРОМАТИЗОВАНИЙ ЧАЙЗЕЛЕНИЙ АРОМАТИЗОВАНИЙ ЧАЙ

Чай зелений розсипнийЧай зелений розсипний
з ароматом суниці та з ароматом суниці та 
маракуйї  маракуйї  
NadinNadin
Весняна квіткаВесняна квітка
200 г200 г

Чай зелений розсипнийЧай зелений розсипний
з ароматом екзотичного з ароматом екзотичного 
фрукта соу-сеп фрукта соу-сеп 
NadinNadin
Зелений Соу-сепЗелений Соу-сеп
200 г200 г

Чай зелений розсипнийЧай зелений розсипний
з ароматом лимона та з ароматом лимона та 
бергамоту бергамоту 
NadinNadin
Китайський лимонникКитайський лимонник
200 г200 г

Чай зелений розсипнийЧай зелений розсипний
з ароматом малини та з ароматом малини та 
полуниці полуниці 
NadinNadin
Острів Монте-КрістоОстрів Монте-Крісто
200 г200 г

Чай зелений розсипний Чай зелений розсипний 
з ароматом полуниці та з ароматом полуниці та 
маракуйі  маракуйі  
NadinNadin
Весняна квіткаВесняна квітка
150 г150 г

ЧАЙЧАЙ
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ЧАЙ ЧОРНИЙ, ЗЕЛЕНИЙ та ЧАЙ ЧОРНИЙ, ЗЕЛЕНИЙ та 
КОМПОЗИЦІЙНИЙКОМПОЗИЦІЙНИЙ

в асортименті по 100гв асортименті по 100г

Шестигранник Шестигранник 
«Весна»«Весна»

ШестигранникШестигранник
«Орнамент»«Орнамент»

ШестигранникШестигранник
«Вишиванка»«Вишиванка»

ШестигранникШестигранник
«Вітаю»«Вітаю»

ШестигранникШестигранник
«Різдво»«Різдво»

ЧЧай зелений розсипний з добавками  ай зелений розсипний з добавками  NadinNadin
Весняна квіткаВесняна квітка
150 г150 г

Чай зелений розсипний з добавками  Чай зелений розсипний з добавками  NadinNadin
Дика орхідеяДика орхідея

150 г150 г
Чай чоЧай чорний розсипний з добавками  рний розсипний з добавками  NadinNadin
Суниця з вершкамиСуниця з вершками
150 г150 г

Чай чорний розсипний з добавками Чай чорний розсипний з добавками NadinNadin
КоролівськийКоролівський

150 г150 г

Суміш чорного та зеленого розсипного чаю Суміш чорного та зеленого розсипного чаю 
з добавками з добавками Nadin Nadin 
Лампа Аладдіна Лампа Аладдіна 150 г150 г

ССуміш чорного та зеленого розсипного чаю уміш чорного та зеленого розсипного чаю 
з добавками з добавками NadinNadin

Распутін Распутін 1150 г50 г

СВЯТКОВА ЖЕРСТЯНА БАНКАСВЯТКОВА ЖЕРСТЯНА БАНКА
200 г200 г

в асортиментів асортименті

ЧАЙ ЖЕРСТЯНА БАНКА ПОДАРУНКОВАЧАЙ ЖЕРСТЯНА БАНКА ПОДАРУНКОВА

ЧАЙЧАЙ
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ЧАЙ ЧАЙ 
В ПОДАРУНКОВІЙ В ПОДАРУНКОВІЙ 

УПАКОВЦІУПАКОВЦІ

Чай чорний  розсипний Чай чорний  розсипний 
з ароматом полуниці та з ароматом полуниці та 
смородини смородини 
NadinNadin
Чарівна нічЧарівна ніч
50 г50 г

Суміш Суміш 
чорного та зеленогочорного та зеленого
розсипного чаюрозсипного чаю
з ароматом суниці та з ароматом суниці та 
маракуйїмаракуйї
NadinNadin
Зі святом!Зі святом!
50 г50 г

Чай чорнийЧай чорний
розсипнийрозсипний
з ароматом полуниці та з ароматом полуниці та 
смородини смородини 
NadinNadin
КоханійКоханій
50 г50 г

Чай чорний Чай чорний 
розсипнийрозсипний
з ароматом полуниці, з ароматом полуниці, 
маракуйї та апельсину маракуйї та апельсину 
NadinNadin
Ніжний поцілунокНіжний поцілунок
50 г50 г

Чай зелений Чай зелений 
розсипнийрозсипний
з ароматом з ароматом 
екзотичного фрукта екзотичного фрукта 
соу-сепсоу-сеп
NadinNadin
Вітаю!Вітаю!
50 г50 г

Чай зелений Чай зелений 
розсипнийрозсипний
з ароматом суниці та з ароматом суниці та 
маракуйї маракуйї 
NadinNadin
Весняна квіткаВесняна квітка
50 г50 г

Чай зелений Чай зелений 
розсипнийрозсипний
з ароматом суниці та з ароматом суниці та 
маракуйї маракуйї 
NadinNadin
Дика орхідеяДика орхідея
50 г50 г

Чай зелений Чай зелений 
розсипнийрозсипний
з ароматом малини та з ароматом малини та 
полуниці полуниці 
NadinNadin
СвітанокСвітанок
50 г50 г

Чай чорний Чай чорний 
розсипнийрозсипний
з натуральними добав-з натуральними добав-
ками вишні та шоколадуками вишні та шоколаду
NadinNadin
Різдвяна казкаРіздвяна казка
50 г50 г

ЧАЙЧАЙ
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ПОДАРУНКОВІ НАБОРИПОДАРУНКОВІ НАБОРИ

Набір чайно-кавовий Набір чайно-кавовий NadinNadin
Троянда Троянда 

Чай в жерстяній банці 100г та кава у Чай в жерстяній банці 100г та кава у 
тубусі 200г в асортиментітубусі 200г в асортименті

Набір чайно-кавовий Набір чайно-кавовий NadinNadin
РіздвоРіздво

Чай в жерстяній банці 100г та кава у тубусі Чай в жерстяній банці 100г та кава у тубусі 
200г в асортименті200г в асортименті

  

Подарункова сумочка «Новорічна» Подарункова сумочка «Новорічна» NadinNadin
 (в асортименті 3 чая по 50г) (в асортименті 3 чая по 50г)

Подарункова сумочка з кавою Подарункова сумочка з кавою NadinNadin
 (в асортименті 3 кави по 100г) (в асортименті 3 кави по 100г)

Набір подарунковий шестигранникНабір подарунковий шестигранник
(2 жерстяні банки по 150г) (2 жерстяні банки по 150г) NadinNadin
 Чай чорний, зелений та композиційний в асортименті Чай чорний, зелений та композиційний в асортименті

ЧАЙЧАЙ

Чай чорний з нату-Чай чорний з нату-
ральними добавками ральними добавками 
шматочків апельсину, шматочків апельсину, 
кориці та гвоздики кориці та гвоздики 
NadinNadin
Christmas tea Christmas tea 
50 г50 г

Напій фруктовий з натураль-Напій фруктовий з натураль-
ними добавками гібіскуса, ними добавками гібіскуса, 
родзинок, шматочків апель-родзинок, шматочків апель-
сину, яблука, кориці, черво-сину, яблука, кориці, черво-
ного перцю, кардамону та ного перцю, кардамону та 
мускатного горіхумускатного горіху
NadinNadin
Святковий глінтвейнСвятковий глінтвейн
50 г50 г
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КАВА МЕЛЕНА КАВА МЕЛЕНА 
100/200гр100/200гр

КАВОВІ СУМІШІ АРАБІКИ ТА РОБУСТИКАВОВІ СУМІШІ АРАБІКИ ТА РОБУСТИ

Кава меленаКава мелена
NadinNadin
ЕспресоЕспресо
100 г / 200 г100 г / 200 г

Кава меленаКава мелена
Nadin Nadin 
ЕспресоЕспресо
ІталійськеІталійське
обсмаженняобсмаження
100 г / 200 г100 г / 200 г

Кава меленаКава мелена
NadinNadin
ЕспресоЕспресо
МіланоМілано
100 г / 200 г100 г / 200 г

КАВА ПЛАНТАЦІЙНАКАВА ПЛАНТАЦІЙНА

Кава мелена Кава мелена 
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
Гватемала Гватемала 
100 г / 200 г100 г / 200 г              

Кава мелена Кава мелена 
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
Гондурас Гондурас 
100 г / 200 г100 г / 200 г

Кава мелена Кава мелена 
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
Ефіопія Ефіопія 
Йоргачефф Йоргачефф 
100 г / 200 г100 г / 200 г

Кава меленаКава мелена
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
Кенія ААКенія АА
100 г / 200 г100 г / 200 г

Кава меленаКава мелена
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
Колумбія Колумбія 
СупремоСупремо
100 г / 200 г100 г / 200 г

Кава меленаКава мелена
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
МарагоджайпМарагоджайп
100 г / 200 г100 г / 200 г

КАВАКАВА
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ККАВА АРОМАТИЗОВАНА - 100% АРАБІКААВА АРОМАТИЗОВАНА - 100% АРАБІКА

Кава мелена Кава мелена 
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
Вишня в Вишня в 
шоколадішоколаді
100 г / 200 г100 г / 200 г  

Кава мелена Кава мелена 
Nadin АрабікаNadin Арабіка
Ірландський Ірландський 
кремкрем
100 г / 200 г100 г / 200 г  

Кава мелена Кава мелена 
Nadin АрабікаNadin Арабіка
Комільфо Комільфо 
(кава в какао (кава в какао 
обсипці)обсипці)
100 г / 200 г100 г / 200 г  

Кава мелена Кава мелена 
Nadin АрабікаNadin Арабіка
МоккоМокко
100 г / 200 г100 г / 200 г  

Кава меленаКава мелена
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
ТрюфеліТрюфелі
100 г / 200 г100 г / 200 г  

Кава меленаКава мелена
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
Швейцарський                        Швейцарський                        
шоколадшоколад
100 г / 200 г100 г / 200 г  

Кава меленаКава мелена
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
Шоколадний Шоколадний 
чілічілі
100 г / 200 г100 г / 200 г

КАВА В ЗЕРНАХ 200гр КАВА В ЗЕРНАХ 200гр 
КАВА ПЛАНТАЦІЙНА - 100% АРАБІКАКАВА ПЛАНТАЦІЙНА - 100% АРАБІКА

  

Кава в зернахКава в зернах
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
Бразилія СerradoБразилія Сerrado
200 г200 г

Кава в зернахКава в зернах
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
ГватемалаГватемала
200 г200 г

КАВАКАВА
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Кава в зернахКава в зернах
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
ГондурасГондурас
200 г200 г

Кава в зернахКава в зернах
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
Ефіопія ЙоргачеффЕфіопія Йоргачефф
200 г200 г

Кава в зернахКава в зернах
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
Кенія ААКенія АА
200 г200 г

Кава в зернахКава в зернах
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
Колумбія СупремоКолумбія Супремо
200 г200 г

Кава в зернахКава в зернах
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
МарогоджипМарогоджип
200 г200 г

КАВА АРОМАТИЗОВАНА - КАВА АРОМАТИЗОВАНА - 
100% АРАБІКА100% АРАБІКА

Кава в зернахКава в зернах
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
Вишня в шоколадіВишня в шоколаді
200 г200 г

Кава в зернахКава в зернах
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
Ірландський кремІрландський крем
200 г200 г

Кава в зернахКава в зернах
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
Комільфо Комільфо 
(кава в какао обсипці)(кава в какао обсипці)
200 г200 г

Кава в зернахКава в зернах
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
МоккоМокко
200 г200 г

Кава в зернахКава в зернах
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
ТрюфеліТрюфелі
200 г200 г

КАВАКАВА
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Кава в зернахКава в зернах
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
Швейцарський шоколадШвейцарський шоколад
200 г200 г

Кава в зернахКава в зернах
Nadin Nadin 
АрабікаАрабіка
Шоколадний чіліШоколадний чілі
200 г200 г

КАВА В ТУБУСАХ КАВА В ТУБУСАХ 
МЕЛЕНА ТА В ЗЕРНАХ 200гМЕЛЕНА ТА В ЗЕРНАХ 200г

КАВА ПЛАНТАЦІЙНАКАВА ПЛАНТАЦІЙНА

Кава мелена Кава мелена Nadin АрабікаNadin Арабіка
ЕспрессоЕспрессо
200 г200 г

  Кава мелена Кава мелена Nadin АрабікаNadin Арабіка
 Бразилія Сerrado Бразилія Сerrado
 200 г 200 г

Кава мелена Кава мелена Nadin АрабікаNadin Арабіка
ГватемалаГватемала
200 г200 г

 Кава мелена  Кава мелена Nadin АрабікаNadin Арабіка
 Гондурас Гондурас
 200 г 200 г

Кава мелена Кава мелена Nadin АрабікаNadin Арабіка
Ефіопія ЙоргачеффЕфіопія Йоргачефф

200 г200 г

Кава мелена Кава мелена Nadin АрабікаNadin Арабіка
Кенія ААКенія АА
200 г200 г

Кава мелена Кава мелена Nadin АрабікаNadin Арабіка
Колумбія СупремоКолумбія Супремо
200 г200 г

 Кава мелена  Кава мелена Nadin АрабікаNadin Арабіка
 Марогоджип Марогоджип
 200 г 200 г

Кава мелена Кава мелена Nadin АрабікаNadin Арабіка
НикарагуаНикарагуа
200 г200 г

КАВА АРОМАТИЗОВАНА - 100% АРАБІКАКАВА АРОМАТИЗОВАНА - 100% АРАБІКА

Кава мелена Кава мелена Nadin АрабікаNadin Арабіка
Вишня в шоколадіВишня в шоколаді
200 г200 г

  Кава мелена Кава мелена Nadin АрабікаNadin Арабіка
 Ірландський крем Ірландський крем
 200 г 200 г

Кава мелена Кава мелена Nadin АрабікаNadin Арабіка
Комільфо (кава в какао обсипці)Комільфо (кава в какао обсипці)
200 г200 г

 Кава мелена  Кава мелена Nadin АрабікаNadin Арабіка
 Мокко Мокко
 200 г 200 г

Кава мелена Кава мелена Nadin АрабікаNadin Арабіка
Старі англійські вершкиСтарі англійські вершки
200 г200 г

 Кава мелена  Кава мелена Nadin АрабікаNadin Арабіка
 Тірамісу Тірамісу
 200 г 200 г

Кава мелена Кава мелена Nadin АрабікаNadin Арабіка
ТрюфеліТрюфелі
200 г200 г

  Кава мелена Кава мелена Nadin АрабікаNadin Арабіка
 Швейцарський шоколад Швейцарський шоколад
 200 г 200 г

Кава мелена Кава мелена Nadin АрабікаNadin Арабіка
Шоколадний чіліШоколадний чілі
200 г200 г

КАВАКАВА
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КАВА ВАГОВАКАВА ВАГОВА
ЕСПРЕСО БЛЕНДИЕСПРЕСО БЛЕНДИ

Еспресо +Еспресо +
  

    ЕспрессоЕспрессо

Еспресо cremaЕспресо crema

          Еспресо To Go          Еспресо To Go

Еспресо 100% ArabicaЕспресо 100% Arabica

Еспресо 100% Arabica Еспресо 100% Arabica 
premiumpremium

КАВА ПЛАНТАЦІЙНАКАВА ПЛАНТАЦІЙНА

Бразилія СerradoБразилія Сerrado  

Вечір біля каміну  Вечір біля каміну  
(без кофеїну)(без кофеїну)

ГватемалаГватемала

ГондурасГондурас

Ефіопія ЙоргачеффЕфіопія Йоргачефф

Індія ПлантейшнІндія Плантейшн

Кенія ААКенія АА

КАВАКАВА
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КАВАКАВА

Колумбія СупремоКолумбія Супремо  

Коста-РікаКоста-Ріка

МарогоджипМарогоджип

Марогоджип-ГватемалаМарогоджип-Гватемала

Марогоджип-МексикаМарогоджип-Мексика

Марогоджип-НікарагуаМарогоджип-Нікарагуа

НікарагуаНікарагуа

Танзанія ААТанзанія АА  

Робуста Індія Чері АААРобуста Індія Чері ААА

КАВА АРОМАТИЗОВАНАКАВА АРОМАТИЗОВАНА

АмареттоАмаретто

Ваніль БурбонВаніль Бурбон

Вишневий лікерВишневий лікер

Вишня в шоколадіВишня в шоколаді

ВуаляВуаля
(кава в какао обсипці)(кава в какао обсипці)
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КАВАКАВА

ІрискаІриска
(без кофеїну)(без кофеїну)  

    
Ірландський Ірландський 

кремкрем

КарамельКарамель

          Комільфо          Комільфо
(кава в какао обсипці)(кава в какао обсипці)

МарагоджипМарагоджип
ірландський кремірландський крем

МарагоджипМарагоджип
старі англійські вершкистарі англійські вершки

Марагоджип Марагоджип 
швейцарський шоколадшвейцарський шоколад

МоккоМокко

Пряжене молокоПряжене молоко

Старі англійські вершкиСтарі англійські вершки

ТірамісуТірамісу

ТрюфеліТрюфелі

Швейцарський шоколадШвейцарський шоколад

Шоколадний чіліШоколадний чілі
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ДЛЯ ЗАМІТОК



ПП «ЕЛІТ ТІ» (ТМ «НАДІН»)ПП «ЕЛІТ ТІ» (ТМ «НАДІН»)
0312403124. м. Київ, провулок Радищева 4. . м. Київ, провулок Радищева 4. 

Контактні телефони:Контактні телефони:
(044) 501 47 10(044) 501 47 10

(044) 408 54 99 Факс(044) 408 54 99 Факс
+380 67 406 19 77 моб+380 67 406 19 77 моб
+380 50 757 92 12 моб+380 50 757 92 12 моб

teabest@ukr.netteabest@ukr.net

ПП «ЕЛІТ ТІ» (ТМ «НАДІН»)ПП «ЕЛІТ ТІ» (ТМ «НАДІН»)
0312403124. м. Київ, провулок Радищева 4. . м. Київ, провулок Радищева 4. 

Контактні телефони:Контактні телефони:
(044) 501 47 10(044) 501 47 10

(044) 408 54 99 Факс(044) 408 54 99 Факс
+380 67 406 19 77 моб+380 67 406 19 77 моб
+380 50 757 92 12 моб+380 50 757 92 12 моб

teabest@ukr.netteabest@ukr.net


