
Ceaiuri premium exclusiviste 

Wital 

Ceaiuri premium exclusiviste 

 

Niche Brands vă propune o colecție premium de ceaiuri exclusiviste, amestecuri rafinate din 
cele mai bune arome, ambalate în material de bumbac lucrat manual, într-un ambalaj 

exclusivist, supus standardelor de control al calității, germane.  

 

 

 

Povestea ceaiului 

“Ceaiul este religia artei de a trai” – Kakuzo Okakura, scriitor japonez (1863 – 1913)  

Una din legendele despre apariția ceaiului spune că, în vremuri demult apuse, prințul 
Dharma cutreiera lumea pentru a le preda oamenilor învățăturile lui Buddha. Înainte de a 

începe călătoria, el jură să nu doarmă deloc timp de 9 ani, cât ar fi trebuit să dureze această 
aventură. Însă, după vreo 3 ani, răpus de oboseala, adormi pentru scurt timp. Când se trezi, 

observă lângă el un arbust sălbatic, cu frunze verzi. Culese câteva frunze și le mestecă. 
Dharma simți imediat cum mintea și trupul i se energizează. Era, desigur, un arbore de ceai. 

Astfel, Dharma reuși să rămână treaz pentru cei 6 ani care rămăseseră din călătoria sa. 

Beneficiile ceaiului 

Ceaiul este plin de antioxidanți! Ce fac aceștia? Antioxidanții sunt, practic, vitamine, 
minerale și enzime care ajută corpul să reducă efectele toxice ale radicalilor liberi și să 
oprească oxidarea altor substanței. De exemplu, ceaiul Green Rooibos Mango conține 

vitamina C, unul dintre cei mai puternici oxidanți și are și un gust extrem, extrem de bun. 

Nu are calorii. Este una dintre băuturile pe care le putem servi fără grija că se depune 
unde nu ne dorim. De asemenea, există ceaiuri care sunt destul de dulci, fără să fie nevoie de 

zahar sau orice alt tip de îndulcitor. 

Îți accelerează metabolismul. De ce este important acest aspect? Metabolismul reprezintă felul 
în care întregul tău organism funcționează. Cu cat este mai lent, cu atât sunt riscuri mai mari 

să te îngrași.  



Ceaiuri premium exclusiviste 

Îl poți bea atât rece, cât și cald. Nu contează că e vară sau iarnă, poți oricând să servești ceaiul 
preferat, fie cu gheață, fie cald, cu scorțișoara sau o felie de portocală.  

Avem o gamă diversă exclusivista din care poți alege ce iți place mai tare! 

 

De pe țărmurile insulei vulcanice Kyushu din Japonia și din provincia chineză Fujian până la 
grădinile ecologice din Maroc, experții Wital se străduie să aducă cele mai bune ceaiuri 

pentru a crea colecții premium exclusiviste. 

 

BLACK LINE 

Este un ceai premium negru de 
calitate adus din cele mai bune 
grădini de ceai din lume, un amestec 
unic de ceai din Sri Lanka, cultivat în 
regiunea legendară Ratnapura, cel 
mai bun ceai indian și ceaiuri din 
Kenya cu flori naturale, fructe și 
mirodenii în amestecuri exclusiviste. 

 

WHITE LINE 

O colecție de ceaiuri din plante și 
fructe de cea mai bună calitate, 
100% naturale, amestecate în 
Germania. Pentru această linie, 
alegem ceai crescut special ecologic 
din flori de mușețel din Croația, 
verbena și mentă din Maroc, 
ghimbir, lemongrass și hibiscus din 
cele mai bune grădini din lume. 

 

GREEN LINE 

Aceasta este o selecție dintre cele mai 
exclusiviste amestecuri de ceaiuri verzi 
din China și Japonia. Amestecuri 
autentice de iasomie și lotus îmbunătățite 
cu noi și îndrăznețe ingrediente, ce sunt 
create pentru a depăși chiar și cele mai 
extravagante așteptări. 
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Pliculețele de ceai Wital sunt create manual și asigură o infuzie 
perfectă și o aromă pură ceaiurilor premium fără a lăsa un gust 

de hârtie sau alte materiale. 

 

 

 

 

 

Ambalajele Wital au fost special create pentru a ieși în evidență 
pe raft și a schimba complet percepția oamenilor asupra 

ambalajelor ceaiurilor normale. Sunt frumoase, practice și create 
special pentru a îmbunătății complet experiența degustării 

ceaiului. 
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Amestecurile de ceai premium exclusiviste Wital 

 

CHINESE OOLONG TEA 

OOLONG TIE GUAN YIN 

Acesta este unul dintre cele mai populare ceaiuri din 
Asia, aflat în Top Zece cele mai bune ceaiuri din 
China. Frunze de ceai, de primăvara, culese de pe 
culmile munților sunt alese cu grijă pentru a fi 
procesate de experții pentru a produce acest amestec 
exclusivist.    

Infuzie la 80, 2-4 min 

 

GREEN TEA 

UJI SENCHA 

Ceaiul Sencha este produs în regiunea Uji din 
prefectura Shizuoka din Japonia. Normal procesul 
de infuzie pentru ceaiul verde durează intre 30 de 
secunde și un minut, însă ceaiul Uji Sencha se 
infuzează pentru mai mult de 1-2 minute. 
Principalul avantaj al acestui proces este ca gustul 
devine mai dulceag și nu astringent.  

Infuzie la 80, 1-3 min 

 

GREEN TEA 

BI LO CHUN 

Bi este denumirea culorii verde închis, Luo 
înseamnă forma uscată ondulată asemănătoare cu 
un melc. Ceaiul acesta trebuie să fie recoltat 
devreme la începutul primăverii (Chun). Acestea 
sunt principalele caracteristicile ale acestui ceai din 
Munții Dong Tingș din provincia Jiangsu din 
China. 

Infuzie la 80, 1-3 min 
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BLACK TEA 

DARGEELING OKAYTI 

Okayti este una dintre puținele ferme familiale de ceai 
din Darjeeling. Este localizată în Valea Mirik, una 
dintre cele mai bune locații pentru culturile de ceai din 
această regiune a Indiei. Grădinile de ceai sunt 
administrate de familia Kumbhat, care produce recolte 
sofisticate și de foarte bună calitate, cu caracteristici 
proprii. 

Infuzie la 90, 2-4 min  

 

 

WHITE TEA 

SILVER NEEDLE 

Cel mai fin ceai alb conține doar muguri din arbuștii de 
ceai Fuding Da Bai Cha, crescuți în provincia Fuding din 
China. Muguri acestui ceai sunt așezați într-un singur 
strat, la soare, până se usucă în procent de 70%. Odată 
uscat, ceaiul este mutat înăuntru, iar procesul de uscare 
continuă la temperaturi joase, acest fapt conservând 
culoarea albă a mugurilor.  

Infuzie la 90, 2-4 min  

 

 

 

CHINESE BLACK PU-ERH TEA 

BLACK PU-ERH 

Cules din regiunea Yunnan din China, ceaiul Pu-Erh, 
este o specialitate a zonei. Frunzele de ceai negru sunt 
uscate și supuse procesului de fermentare microbiană 
și oxidare. Acest proces oferindu-i un gust unic, 
natural, particular acestei zone.  

Infuzie la 90, 3-5 min  
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JAPANESE GREEN TEA 

JAPAN GYOKURO 

Ceaiul Gyokuro crește pe insula Kyushu din Japonia. 
În această regiune solul este foarte fertil datorită 
vulcanilor activi de pe insulă. Ceaiurile crescute aici 
au o aromă foarte puternică.  

Infuzie la 80, 1-3 min  

 

 

 

 

FLAVOURED BLACK TEA 

EARL GREY 

Aroma portocalei rară Bergamot, folosită și ca esență 
de parfum, oferă gustul rafinat acestui amestec de ceai. 
Acest amestec de ceaiuri negre din India și Sri Lanka, 
are o aromă intensă de citrice. 

Infuzie la 80, 2-4 min  

 

 

 

 

CHINESE BLACK TEA 

LAPSANG SOUCHONG 

Denumit și ”ceai afumat”, Lapsang Souchong este 
un ceai originar din munții Wuyi, provincia Fujian, 
din China. Se deosebește de restul tipurilor de ceai 
datorită frunzelor sale, uscate tradițional cu fum, 
acestea căpătând o aromă de pin.       

Infuzie la 90, 2-4 min  
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CEYLON BLACK TEA 

CEYLON FBOPFEX  NEW VITHANAKANDE 

Ceaiul Ceylon FBOPFSP este considerat o delicatesă 
rară, în lume, având o aromă bogată și un gust 
original care îl face să iasă în evidență. Provine din 
sudul Sri Lanka, unde altitudinea este joasă și 
vegetația densă, iar plantațiile de ceai au o lungă 
istorie. 

Infuzie la 90, 3-5 min  

 

 

BLACK TEA 

ENGLISH BREAKFAST 

Acest amestec de ceaiuri combină calitățile mai multor 
ceaiuri originare din regiuni diferite. Ceaiul Assam 
contribuie cu o aromă intensă de malț, în timp ce 
ceaiurile Sri Lankane și Kenyene îi oferă caracterul 
condimentat și aromat. Această combinație de ceaiuri 
se poate servi cu un pic de lapte, care îi va echilibra 
intensitatea.  

Infuzie la 90, 2-4 min  

 

 

 

FLAVOURED BLACK TEA 

BLACK KEEMUN 

Ceaiul negru Keemun este singurul ceai negru aflat în 
Top Zece ceaiuri chinezești. Ceaiul premium Keemun 
este cules manual folosindu-se doar frunzele tinere și 
mugurii. Acest proces îi oferă o aromă florală și un 
gust intens, fructat. 

Infuzie la 90, 2-4 min  
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FLAVOURED BLACK TEA BLEND 

APPLE ORGANGE ROSE 

Un amestec complex de gusturi diferite. Notele 
lemnoase și condimentate ale ceaiurilor negre 
sunt echilibrate de prospețimea ceaiului verde. 
Hibiscusul introduce o aroma acidă care 
formează o combinație perfectă cu merele și 
fructele dulci goji. Aromele de măr, portocală și 
trandafir, cu această bază, își potențează gustul.  

Conține: Ceai negru și verde, fructe goji 10%, 
hibiscus 3,5%, bucăți de mere 2%, arome, măceșe 
1,8%, portocală 1,5%, petale de floarea soarelui și 
trandafir 0,3%,  flori de portocală 0,2%. 

Infuzie la 90, 3-5 min  

 

FLAVOURED BLACK TEA BLEND 

BLUEBERRY ELDERBERRY 

Aroma de afine coapte și zemoase este potență de 
aroma puternică a ceaiului negru din India și Sri 
Lanka. Afinele dau acestui ceai un gust intens 
fructat, nemaiîntâlnit.   

Conține: ceai negru 90,5%, aromă 3,5%, afine 2%, 
soc 2%, albăstrele 2% 

Infuzie la 90, 3-5 min  

 

 

FLAVOURED BLACK TEA BLEND 

CHOCOLATE GINGER CHAI 

Apropiat la gust de un ceai clasic, aromele de 
scorțișoară, ghimbir și anason împrumută acestui 
amestec de ceaiuri negre din India, notele 
condimentate, iar aroma ciocolatei negre, îi oferă 
un gust complex și încântător.  

Conține: ceai negru din India 81,5%, scorțișoară 5%,  
ghimbir 5%, anason, piper, arome. 

Infuzie la 90, 3-5 min  



Ceaiuri premium exclusiviste 

 

BLACK TEA FROM NEPAL 

NEPAL HIMALAYAN ORANGE 

În regiunea de ferme nepaleze Darjeeling, mugurii de 
ceai înfloresc în cele mai pure condiții. Aceștia sunt 
apoi culeși, procesați și împachetați cu dragoste în 
ceaiul Nepal Himalayan Orange. Altitudinile mari și 
aerul pur din acea regiune contribuie la obținerea unui 
gust suculent și delicat.  

Infuzie la 90, 3-5 min  

 

 

GREEN TEA 

SENCHA 

Acest ceai japonez Sencha este originar din prefectura 
Kagoshima de pe insula Kyushu. Datorită vulcanilor 
activi de pe această insulă, solul este foarte fertil. Solul 
bogat în minerale și climatul subtropical dau naștere 
unor tipuri de ceai extrem de aromate. Planta de 
Yabukita, transformată în ceai prin metode tradiționale, 
este cea mai populară plantă de ceai din Japonia.  

Infuzie la 80, 1-3 min  

 

 

 

FLAVOURED OOLONG TEA 

MILKY OOLONG 

Acest ceai verde chinezesc Oolong, crește în munții Wuyi, 
în provincia Fujian. Gustul moderat și blând al acestui ceai 
este îmbogățit cu o aromă de gălbenele. 

Infuzie la 90, 2-4 min  
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FLAVOURED GREEN TEA WITH MATCHA 

LEMONGRASS MATCHA 

Lămâia și ceaiul verde sunt o combinație perfectă. 
În acest ceai se regăsesc toate beneficiile soiurilor 
de lămâie. Gustul puternic al lămâii clasice, 
dulceața lămâiței și a lemongrassului la care se 
adaugă și câteva picături de ulei de lămâie. Ca bază 
este folosită pulberea de ceai verde Matcha, datorită 
aromei intense.  

Conține: ceai verde 81,5%, scorțișoară 5%,  ghimbir 
5%, anason, piper, arome. 

Infuzie la 80, 2-4 min  

 

FLAVOURED GREEN TEA WITH FRUIT 
BLEND 

GREEN ROOIBOS MANGO  

Aroma proaspătă a mangoului copt se combină 
perfect cu caracterul fructat al ceaiului verde sud-
african Rooibos. Bucățile de mango împrumută 
din dulceața lor pulberii de ceai Matcha. Acesta 
este un ceai fresh și plin de antioxidanți. 

Conține: ceai verde Rooibos 79,5%, bucăți de mango 
10%, bucăți de papaya, arome, matcha 2%. 

Infuzie la 100, 4-6 min 

 

 

GREEN TEA HERBAL BLEND 

DRAGON WELL LONGING 

Acesta este un ceai aflat în Top Zece ceaiuri din 
China și unul dintre cele mai faimoase din lume. 
Este produs în Hangzhou, provincia Zheijiang, 
unul dintre cele mai frumoase orașe din China. 
Longing a devenit un ceai regal în perioada 
dinastiei Qing când a fost descoperit de către 
Împăratul Qing Long.  

Infuzie la 80, 1-3 min  
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GREEN TEA 

HUANGSHAN MAOFENG 

Există multe tipuri de ceai Mao Feng în China, însă 
ceaiul Huang Shan Mao Feng este considerat cel mai 
bun datorită solului bogat din regiunea Munților 
Galbeni (Yellow Mountains) din provincia Anhui. 
Este cules la începutul primăverii când are doar un 
mugure și două frunzulițe. Culesul se face manual, 
permițând astfel frunzelor să își păstreze forma 
originală, descrisă ca o ”limbă de pasăre”. Acest ceai 
aflat în Top Zece ceaiuri din China, are o aromă 
moderată dulce. 

Infuzie la 80, 1-3 min  

 

 

FLAVOURED GREEN TEA 

JASMINE DRAGON  PHOENIX PEARLS 

Ceai verde delicat rulat manual în mici perluțe, 
aromat cu flori de iasomie este vedeta selecției de 
amestecuri de ceai cu iasomie. Aceste mici opere de 
artă sunt produse în orașul Fuding, din provincia 
Fujian, China. 

Infuzie la 80, 2-4 min 

 

 

HERBAL TEA 

GINGER LEMONGRASS 

Acesta este unul dintre cele mai noi lansate ceaiuri, 
un ceai Ayurvedic. Combinația irezistibilă de 
ghimbir, lemongrass proaspăt și lemn dulce este 
îmbogățită cu turmeric și mirt de lămâie. O 
combinație care se poate servi atât rece cât și caldă. 

Conține: ghimbir 35%, lemongrass 30%, lemn dulce 
15%, mentă 10%, coajă de lămâie 8%, aromă naturală 

Infuzie la 100, 6-8 min  
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HERBAL BLEND 

GINGER CINNAMON  ROSEMARY 

Ghimbirul, scorțișoara și rozmarinul joacă un rol 
foarte important în învățăturile Ayurvedice. În acest 
amestec ales cu grijă, ingredientele nu doar că își 
eliberează proprietățile caracteristice, dar și creează 
o aromă senzațională. 

Conține: ghimbir (43.5%), scorțișoară (22%), muguri de 
cuișoare (8.5%), rozmarin (8%), frunze de salvie (7%), 
rădăcină de lemn dulce (6%), chilli, rădăcină de 
curcuma, galangal 

Infuzie la 100, 6-8 min  

 

HERBAL TEA 

MOROCCAN MINT 

Acest ceai conține un tip special de mentă crescută 
într-un proiect unic în lume la porțile Marrakechului. 
Tradiția marocană combinată cu ingineria suedeză 
pune bazele unei producții de calitate excepțională. 
Plantele de ceai sunt aduse din regiunea Tiznit, 
cunoscută pentru menta de calitate în tot Marocul. 
Aroma intensă și gustul dulce echilibrat sunt 
incomparabile. 

Conține: mentă 100% 

Infuzie la 100, 3-6 min  

 

 

FLAVOURED FRUIT BLEND 

KIR ROYALE 

Promisiunea pe care ți-o face culoarea roșie a 
acestui ceai este susținută de aroma intensă a 
fructelor roșii coapte ce au fost amestecate cu flori 
de Hibiscus și dulcele fruct papaya. O combinație 
dulce, opulentă. 

Conține: flori de Hibiscus (35%), coacăze negre  
(21%), bucățele de papaya (20%), coacăze roșii (8%), 
zmeură (5%), bucăți de căpșuni (5%), arome  

Infuzie la 100, 6-8 min  
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HERBAL TEA 

CAMOMILE 

Mușețelul este un medicament natural în medicina 
Vestică. Mușețelul conținut de acest ceai este ales din 
Croația și își concentrează toate proprietățile benefice 
în micile floricele. Ceaiul acesta ușor și dulce este 
dovada că medicamentele pot fi delicioase. 

Infuzie la 85, 2-4 min  

 

 

 

 

HERBAL TEA 

VERBENA 

Intensitatea aromei acestui ceai provine din dulceața 
extraordinarei plante dulcege de verbină, culeasă din 
Maroc, la care se adaugă arome de lămâie pentru a 
crea un amestec excepțional. 

Infuzie la 100, 6-8 min  

 

 

 

 

 

Importator unic în România al 

Ceaiurilor premium Wital 

S.C. NICHE BRANDS S.R.L. 

CUI: RO16824696, J23/1315/22.03.2019, 

Piața Presei Libere, nr. 1, Casa Presei Libere, Corp A3, Et. 4, Sector 1, București 

Mobil: +40 722 266 950, E-mail: office@nichebrands.ro 
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Colecția Wital Organic 

Pliculețe 100 % biodegradabile și compostabile 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


