
Uber fruitige Mozaic hop gemengd 
met nectarrijke oranjebloesem 
vormt de kruidige ruggengraat 
van dit citruswonderland. 
Weelderige roze pompelmoes 
gaat prachtig samen met zacht 
citroengras en gewaagd citroen-
zest.

GRAPEFRUIT - HOPS

Ingrediënten: gefilterd water, 
kombucha cultuur, biologische 
groene en zwarte thee, biologische 
rietsuiker, biologische kruiden- 
infusie (hop, oranjebloesem, 
citroengras, citroen), biologisch 
roze pompelmoessap (4%).

Een mooi boeket van rozig rood 
onthult een bombardement van 
voluptueuze kersen en scherpe 
hibiscusbloemen. Deze heilige 
krachtpatser katapulteert  
je aan lichtsnelheid richting  
gastro nomische gelukzaligheid.

Sappige ananas definieert deze 
exotische smaakbom. Limoenzest 
zorgt voor een delicaat citrus-
aroma, terwijl je surft op een  
golf van zacht citroengras  
en komkommer richting een  
tintelende chili finish.

CHERRY - THYME

Vers appelsap en frisse kruismunt 
worden gecombineerd  
met aromatische rozemarijn  
en prikkelende brandnetel.  
Samen vormen ze een pijn-
stillende en helende tonicum.

Ingrediënten: Gefilterd water, 
kombucha cultuur, biologische 
groene en zwarte thee, biologische 
rietsuiker, biologische kruiden-
infusie (tijm, hibiscus, tulsi,  
bloed sinaas appel), biologisch 
kersensap (4%).

Exotische mangopuree en  
heilzame kurkuma werken samen 
om je zintuigen te verscherpen. 
Gecombineerd met hete chili  
en citroenmelisse creëert het een 
wervelwind van zoete zonden.

PINEAPPLE - CHILI

Puur gembersap en fris citroen-
sap fusioneren met goudsbloem 
en vlierbessen tot het ultieme 
levenselixer. Ervaar de opwek-
kende kracht van dit kruidig 
brouwsel en voed je innerlijke 
vuur. 

GINGER - LEMON

Ingrediënten: Gefilterd water, 
kombucha cultuur, biologische 
groene en zwarte thee,  
biologische rietsuiker, biologi-
sche kruideninfusie (citroengras, 
limoenzest, komkommer, chili), 
biologisch ananassap (4%)

Ingrediënten: Gefilterd water, 
kombucha cultuur, biologische 
groene en zwarte thee, bio lo gische 
rietsuiker, biologische kruiden- 
infusie (goudsbloem, koriander- 
zaad, vlierbes), biolo gisch  
citroensap (2%), biologisch 
gembersap (2%).

MANGO - TURMERICAPPLE - MINT

Ingrediënten: Gefilterd water, 
kombucha cultuur, biologische 
groene en zwarte thee, biologische 
rietsuiker, biologische  
kruiden-infusie (citroen melisse,  
korenbloem, chilipeper),  
biologisch mangosap (4%), 
biologisch kurkumasap (1%).

Ingrediënten: Gefilterd water, 
kombucha cultuur, biologische 
groene en zwarte thee, biologische 
rietsuiker, biologische kruiden-
infusie (munt, vlier bloesem, 
rozemarijn, brandnetel), biologisch 
appelsap (8%).

Oranjebloesem  
— De weelderige nectarrijke 
bloemen van de citrusboom 
geven een boeket van rust af, 
waardoor de zenuwen en de 
hartslag worden verlaagd.

Citroengras — Een aromatische 
krachtpatser van essentiële 
voedingsstoffen die een scala 
aan gezondheidsvoordelen 
biedt. Van insectenwerend 
middel tot maagaandoeningen.

Hop — Hop of ‘humulus 
lupus’ is een kalmerende 
plant met aromatische 
bloemklokken, beroemd  
om het op smaak brengen 
van bier met zijn citrus- en 
dennengeur.

Pompelmoes — De Rode 
Robijn is misschien groot  
en sappig, de kracht ligt in 
de cholesterolverlagende en 
afslankende eigenschappen.

Citroenzeste — Zure, 
overheerlijke bitterheid met 
een serieuze citrus punch, 
deze gedroogde citroen-
schillen bevatten een 
complex scala aan vitamines 
en mineralen.
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Bloed appelsien— Citrus 
variëteit met hoge waarden 
aan vitamine C en  
anthocyanines die de  
vrucht zijn typerende 
dieprode kleur geven. 

Hibiscus — Een prachtige 
tropische bloem, met roots 
in Angola, die bewezen 
bloeddruk regulerende 
eigenschappen bevat.

Tijm — Weerstand 
verhogend kruid dat ooit 
bekend was als het 
‘antibioticum van de 
armen’.

Kers — Kleine smaakbom-
metjes vol met antioxidanten 
die artritis en ontstekings-
aandoeningen tegengaan en 
tevens de enige natuurlijke 
bron van melatonine zijn.

Tulsi — Heilige Basilicum  
is een heilige plant voor de 
Hindoes. De geurende 
bladeren worden gebruikt 
om een breed scala aan  
ziekten te behandelen.
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Citroengras — Een aromatische 
krachtcentrale van essentiële 
voedingsstoffen met tal  
van gezondheidsvoordelen.  
Van insecten weren tot maag - 
aandoeningen helen, dit hoge gras 
kan het allemaal.

Vlierbes — Sinds het begin 
van de mensheid bekend 
als ‘de medicijnkist van  
het volk’ of ‘de boom der 
medicijnen’. Bevat anti - 
septische en antivirale 
eigenschappen.

Komkommer  
— Deze kool hydraatarme 
meloen-gearomatiseerde 
kalebas is een spijsvertering  
bevorderend wondermiddel.

Goudsbloem — De Oude 
Egyptenaren vereerden  
de Goudsbloem voor haar  
zogezegde verjongende  
eigenschappen,  
wij geloven dat graag.

Koreaanse Chili — Put-gochu  
is een groene en duivels hete  
chili. De capsaïcine in chilies  
voorkomt maagzweren alhoewel  
dit vaak foutief als oorzaak van 
 buikpijn wordt aanzien.

Gember — Van India tot 
Jamaica, van de traditionele 
tot de moderne keuken, 
gember is werkelijk een 
globaal en holistisch kruid 
met vele helende en onder - 
steunde eigenschappen.

Citroen — Vers, zuur 
citroensap zit boordevol 
vitamine C en geeft je 
energie niveau een boost  
tot ongeziene hoogtes.

Ananas — Tropisch fruit 
bestaande uit samengesmolten 
individuele bessen. Omarm de 
stekelige mondsensatie die  
de aanwezigheid van veel 
spijsvertering stimulerende 
enzymen verraadt. 

Chilipeper — Heet en 
prikkelend kruid dat door de 
Azteken en Maya’s werd 
gebruikt om de eetlust op te 
wekken en krampen en 
ontstekingen te weren. 

Citroenmelis — Vrolijk kruid 
met een beruchte  
reputatie om slecht humeur, 
melancholie en depressie te 
bannen.

Limoen zest — De schil van deze 
pittige citrusbommen zit boordevol 
vitamine C. Werd voorgeschreven 
aan Britse zeelieden in de  
19de eeuw om scheurbuik te 
voorkomen. 

Kurkuma — Superkruid met 
wortels in Java, Indonesië. 
Beschikt over kanker-  
en Alzheimer-genezende 
eigenschappen.

Mango — Diep oranje-
kleurig tropische sap 
boordevol vitamine C, 
bèta-caroteen, kalium en 
ijzer.
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Korenbloem — Mooi blauw 
bloempje dat de ogen 
kalmeert en in folklore  
werd gebruikt om de liefde  
van de man te meten.

Korianderzaad — Koriander is 
een spijsverterings-
bevorderend wereldkruid dat 
zowel in de hangende tuinen 
van Babylon als op de toren- 
hoge Buddha van Bangkok 
teruggevonden werd. 
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Brandnetel — Zinnen-
prikkelend kruid dat het 
liefdesvuur aan wakkert  
met z’n talrijke naaldjes.

Rozemarijn — Aromatische 
struik met positieve hart-, 
lever-, maag- en cardio-
vasculaire eigenschappen.

Munt — Uitnodigend en 
verfrissend met spijs-
verterings bevorderende 
en pijnstillende werking.

Appel — Zoet zondig 
maar puur appelsap 
bevat een massa 
krachtige ziekte 
bestrijdende vitamines 
en phytonutriënten.

Vlierbloesem —  
Immuniteits verbeterende 
bloemen met magische 
status in vele oude culturen.
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