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Mighty Leaf Tea:
Expanze pokračuje
V minulém čísle B&G jsme vás informovali o novém produktu z čajové oblasti vstupujícím na český trh. Značka
Mighty Leaf neúprosně vystrkuje drápky a stává se
konkurenčně velmi silnou.

Dosahuje toho především díky své produktové řadě, jež zaujímá přední pozici
v kvalitě, designu i zpracování a vyznačuje se ojedinělou, harmonizující chutí
exotických zákoutí světa, která osloví
nejednoho zákazníka. Především tyto
vlastnosti dokázaly přimět prezidenta
ČR Václava Klause k obměně nápojového lístku. Čaj Mighty Leaf se tak
nyní těší rostoucí oblibě nejen v luxusních restauracích a kavárnách, jeho
úroveň a exkluzivitu navíc podtrhuje
i skutečnost, že se pije a podává na
Pražském hradě.
Nabídka Mighty Leaf Tea byla pro rok
2008 doplněna o devět druhů sypaných
čajů a novinky v oblasti SPA a WELLNESS produktů, jako jsou koupelové
sáčky a pleťové masky.
Kromě excelentně namíchaných zelených, černých a bylinných čajových
směsí je možné ve výčtu sypaných čajů

Mighty Leaf nalézt také novinky, jako
jsou čaj oolong, bílý čaj a wellness
směsi k detoxikaci organismu, které je
možné použít i do koupelí k vnějšímu
ošetření a relaxaci.
Koupelové sáčky Oasia SPA představují
pro český trh absolutní novinku. Jde
o stejnou hedvábnou konstrukci sáčků,
ovšem s většími rozměry a bohatším
obsahem. Do sáčků se vkládají provensálské byliny, zelený čaj, přírodní esence, sůl z Mrtvého moře a sporýš lékařský, hojně využívaný pro své léčivé
účinky již v dobách římského impéria.
Toto ojedinělé spojení léčivých ingrediencí je zárukou nevšední relaxace
ducha i těla. Dalším produktem z řady
wellness a lázeňských produktů je obličejová maska Matcha Clay s obsahem
práškového zeleného čaje a bahna
z francouzských provincií, jež má blahodárné účinky na pleť.

Prezentace čajových sáčků a sypaných
čajů je k dispozici v podobě unikátních
kožených boxů, v případě sypaných čajů
současně se skleněnými zkumavkami,
díky nimž mohou klienti restaurací čaj
vybírat také na základě vzhledu a vůně
čajové směsi. Restaurace a kavárny nabízející kávu „to go“ jistě ocení možnost
nabízet i čaj s sebou – jsou pro ně k dispozici papírové kelímky, jejichž provedení je uzpůsobeno čajovým sáčkům.
www.mightyleaf.cz
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Mighty Leaf Tea
si oblíbil i prezident Václav Klaus.

