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Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.

P R O D U K T Y

S P O Ż Y W C Z E

H E R B A T Y

Herbata niebieska Oolong
Głęboki smak i tajemnicza, niebieskawa barwa herbaty Oolong rodzą się w procesie półfermentacji. Świeżo zerwane herbaciane liście
wystawiane są na słońce, aby nieco zwiędły, a następnie poddaje się je krótkotrwałej fermentacji – proces ten przerywa podgrzanie ich
w wielkich wokach lub kotłach do temperatury 250°C. Na koniec liście są rolowane, skręcane i formowane do ostatecznej postaci, która
zależy od gatunku i regionu produkcji.

Herbata czarna Earl Grey
Bazę naszej cytrusowej wariacji na temat klasycznej herbaty Earl Grey stanowi czarna herbata Ceylon ze Sri Lanki, gdzie herbaciane listki
rozwijają pełnię swojego smaku, a następnie w procesie pełnej fermentacji nabierają wyrazistego charakteru. Pełnię swojego smaku
osiągają w idealnym klimacie, na wysokości do 600 m n.p.m., dzięki czemu napar jest pełny i mocny.

Herbata zielona Gunpowder
Nasza zielona herbata z gatunku Gunpowder pochodzi z chińskiej prowincji Zhejiang. Nazwa gatunku nawiązuje do wyglądu herbaty, której
listki, zwinięte ciasno w małe kuleczki, przypominają kształtem proch strzelniczy. Po zalaniu gorącą wodą zwinięte listki rozprostowują
się, kilkukrotnie zwiększając swoją objętość. W przypadku zielonej herbaty bardzo istotny jest staranny proces jej przetwarzania. Świeżo
zerwane listki nie są poddawane fermentacji, tylko szybkiemu suszeniu. Dzięki temu herbaciany napar zachowuje swój naturalny,
zielonosłomkowy kolor, lekko słodki smak oraz bogaty aromat z delikatnie dymną nutą.

Herbata czarna Yunnan
Chińska prowincja Junnan, z której pochodzą liście naszej czarnej herbaty, to prawdziwe herbaciane królestwo. Powstaje tu szlachetna
czarna herbata Yunnan o wyrazistym, niepowtarzalnym smaku. Walory te zawdzięcza procesowi więdnięcia i długiej fermentacji, której
skutkiem jest bardzo wysoka zawartość teiny. Jej klasyczny, harmonijny smak kochają miliony ludzi na całym świecie.

Herbata biała Pai Mu Tan
Szlachetna biała herbata powstaje z nierozwiniętych herbacianych pączków i pierwszych listków, pokrytych jeszcze srebrnym puszkiem,
zrywanych w chińskiej prowincji Fujian. Przez wieki uchodziła za herbatę cesarzy. Piękna, poetycka nazwa rzadkiego gatunku Pai Mu Tan
oznacza „białą piwonię”. To najmniej przetworzona ze wszystkich gatunków herbat – dla uzyskania niepowtarzalnego aromatu wystarczy
proces więdnięcia i suszenia liści. Dzięki temu powstaje napar o aksamitnym, lekko słodkim, kwiecistym smaku, bogaty w witaminy A
i E oraz polifenole.

Herbata czerwona Pu-erh
Liście herbaty Pu-erh sprowadziliśmy z chińskiej prowincji Junnan. Zostały tam przygotowane według tradycyjnej receptury stosowanej
w Chinach od blisko 2 tysięcy lat. Czerwonawy odcień naparu jest zasługą krótkiego procesu fermentacji oraz kilkuletniego leżakowania,
podczas którego susz powoli dojrzewa, nabierając wyjątkowych właściwości. Zawiera między innymi dobrze przyswajalny naturalny
selen, witaminę E i cenne flawonoidy.
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Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.

NEW!

Aurile HAPPINESS
BLUE TEA

Herbata Oolong z dodatkiem czarnej porzeczki
oraz naturalnymi aromatami: waniliowym
i brzoskwiniowym
Gatunek: niebieska Oolong
Pochodzenie: Chiny, prowincja Fujian
Składniki wzbogacające:
liofilizowana czarna porzeczka.

Aromat: waniliowo-brzoskwiniowy
Smak: zielny, ze słodką nutą waniliowo-brzoskwiniową
Kolor naparu: złocistozielony

Z CA
ŁY

NYMI P
WA
O

I!

ECZKA
M
RZ
O

Pakowanie: folia + zewnętrzny kartonik
Wskazówki dotyczące przygotowania: aby
zachować naturalny aromat herbacianych liści,
należy zalewać herbatę wodą o temperaturze około
95°C. Najlepiej używać czajniczków lub zaparzaczy,
które pozwalają na swobodne rozwijanie się liści.
Do naczynia wsypać po jednej łyżeczce herbaty
na filiżankę, zalać gorącą wodą (ok. 150 ml na filiżankę),
po czym parzyć przez 1 do 2 minut. Przed podaniem
zaleca się oddzielenie naparu od liści. Poleca się picie
herbaty Oolong bez dodatku cukru.

LIOFILIZ
MI

Waga: 75 g
Skład recepturowy: herbata Oolong, czarna
porzeczka liofilizowana*, aromat waniliowy,
aromat brzoskwiniowy.

*LIOFILIZACJA to jedna z najdoskonalszych metod utrwalania żywności – poddawane jej
produkty zachowują naturalny smak, aromat, wygląd i kolor oraz pełną wartość odżywczą.
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Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.

NEW!

Aurile NOBLE
BLACK TEA

Herbata czarna Ceylon z dodatkiem naturalnego
olejku bergamotowego, płatków bławatka, skórki
pomarańczowej i mirtu cytrynowego
Gatunek: czarna Ceylon
Pochodzenie: Sri Lanka, prowincja Sabaragamuwa
Składniki wzbogacające:
mirt cytrynowy,
skórka pomarańczowa,
płatki bławatka.

Aromat: bergamotowy
Smak: wyrazisty, z charakterystyczną nutą cytrusową
Kolor naparu: złocistopomarańczowy
Pakowanie: folia + zewnętrzny kartonik
Wskazówki dotyczące przygotowania: aby
zachować naturalny aromat herbacianych liści,
należy zalewać herbatę wodą o temperaturze około
95°C. Najlepiej używać czajniczków lub zaparzaczy,
które pozwalają na swobodne rozwijanie się liści.
Do naczynia wsypać po jednej łyżeczce herbaty
na filiżankę, zalać gorącą wodą (ok. 150 ml na filiżankę),
po czym parzyć przez 2 do 3 minut. Przed podaniem
zaleca się oddzielenie naparu od liści. Parzenie herbaty
czarnej do 3 minut nadaje jej właściwości pobudzające,
powyżej tego czasu – odprężające i relaksujące.
Waga: 75 g
Skład recepturowy: herbata czarna Ceylon,
olejek bergamotowy, skórka z pomarańczy,
mirt cytrynowy, płatki bławatka.
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Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.

Aurile SERENITY
WHITE TEA
Herbata biała Pai Mu Tan
z dodatkiem płatków róży

Gatunek: biała Pai Mu Tan
Pochodzenie: Chiny, prowincja Fujian
Składniki wzbogacające:
płatki róż.

Aromat: naturalny, herbaciany (niearomatyzowana)
Smak: łagodny, świeży, z nutą kwiatową
Kolor naparu: jasnożółty
Pakowanie: folia + zewnętrzny kartonik
Wskazówki dotyczące przygotowania: aby
zachować naturalny aromat herbacianych liści,
najlepiej zalewać herbatę wodą o temperaturze
70-85°C. Najlepiej używać czajniczków lub zaparzaczy,
które pozwalają na swobodne rozwijanie się liści.
Do naczynia należy wsypać po jednej łyżeczce herbaty
na filiżankę, zalać gorącą wodą (ok. 150 ml na filiżankę)
i zaparzać przez 7 do 9 minut. Przed podaniem zaleca
się oddzielenie naparu od liści.
Waga: 30 g
Skład recepturowy: herbata biała Pai Mu Tan,

płatki róż.
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Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.

Aurile EUPHORIA
GREEN TEA

Herbata zielona Gunpowder z dodatkiem werbeny,
trawy cytrynowej, skórki z cytryny oraz płatków
słonecznika i naturalnym aromatem cytrynowym
Gatunek: zielona Gunpowder
Pochodzenie: Chiny, prowincja Zhejiang
Składniki wzbogacające:
werbena,
trawa cytrynowa,
skórka z cytryny,
płatki słonecznika.

Aromat: cytrynowy
Smak: zielny, z lekką nutą cytrusową
Kolor naparu: złocistozielony
Pakowanie: folia + zewnętrzny kartonik
Wskazówki dotyczące przygotowania: aby
zachować naturalny aromat herbacianych liści,
należy zalewać herbatę wodą o temperaturze
75-85°C. Najlepiej używać czajniczków lub zaparzaczy,
które pozwalają na swobodne rozwijanie się liści (po
zalaniu gorącą wodą liście zwiększą swoją objętość).
Do naczynia należy wsypać po jednej łyżeczce herbaty
na filiżankę, zalać gorącą wodą (ok. 150 ml na filiżankę)
i zaparzać przez 2 do 3 minut. Przed podaniem zaleca
się oddzielenie naparu od liści. Parzenie herbaty
zielonej do 3 minut nadaje jej właściwości
pobudzające, powyżej tego czasu – odprężające
i relaksujące.
Waga: 75 g
Skład recepturowy: herbata zielona Gunpowder,
werbena, trawa cytrynowa, skórka z cytryny, płatki
słonecznika, naturalny aromat cytrynowy.
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Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.

Aurile HARMONY
BLACK TEA

Herbata czarna Yunnan z dodatkiem kwiatów
hibiskusa, kwiatów jaśminu, płatków nagietka
oraz suszoną żurawiną i naturalnym aromatem
brzoskwiniowym
Gatunek: czarna Yunnan
Pochodzenie: Chiny, prowincja Junnan
Składniki wzbogacające:
kwiaty hibiskusa,
kwiaty jaśminu,
płatki nagietka,
suszone owoce żurawiny.

Aromat: brzoskwiniowy
Smak: intensywny, wyrazisty, z nutą owocową
Kolor naparu: złocistopomarańczowy
Pakowanie: folia + zewnętrzny kartonik
Wskazówki dotyczące przygotowania: aby
zachować naturalny aromat herbacianych liści,
najlepiej zalewać herbatę wodą o temperaturze około
95°C. Najlepiej używać czajniczków lub zaparzaczy,
które pozwalają na swobodne rozwijanie się liści.
Do naczynia wsypać po jednej łyżeczce herbaty na
filiżankę, zalać gorącą wodą (ok. 150 ml na filiżankę),
po czym parzyć przez 2 do 3 minut. Przed podaniem
zaleca się oddzielenie naparu od liści. Parzenie herbaty
czarnej do 3 minut nadaje jej właściwości pobudzające,
powyżej tego czasu – odprężające i relaksujące.
Waga: 75 g
Skład recepturowy: herbata czarna Yunnan, kwiaty
hibiskusa, kwiaty jaśminu, płatki nagietka, suszone
owoce żurawiny, naturalny aromat brzoskwiniowy.
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Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.

Aurile JOY
RED TEA

Herbata czerwona Pu-erh z dodatkiem
suszonych owoców wiśni, aronii oraz płatków
róży i naturalnym aromatem wiśniowym
Gatunek: czerwona Pu-erh
Pochodzenie: Chiny, prowincja Junnan
Składniki wzbogacające:
suszone owoce wiśni,
suszone owoce aronii,
płatki róż.

Aromat: soczystych wiśni
Smak: intensywny, korzenny, z nutą wiśni
Kolor naparu: ciemnoczerwony
Pakowanie: folia + zewnętrzny kartonik
Wskazówki dotyczące przygotowania: aby
zachować naturalny aromat herbacianych liści,
należy zalewać herbatę wodą o temperaturze 96°C.
Najlepiej używać czajniczków lub zaparzaczy, które
pozwalają na swobodne rozwijanie się liści. Do naczynia
należy wsypać po jednej łyżeczce herbaty na filiżankę,
zalać gorącą wodą (ok. 150 ml na filiżankę), po czym
parzyć przez 3 do 5 minut. Przed podaniem zaleca się
oddzielenie naparu od liści. Jeśli to tylko możliwe, zaleca
się spożywanie herbaty bez dodatku cukru.
Waga: 75 g
Skład recepturowy: herbata czerwona Pu-erh,
suszone owoce wiśni, suszone owoce aronii, płatki
róży, naturalny aromat wiśniowy.
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Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.

T A B E L A

Z E

W S K A Z Ó W K A M I

D O T Y C Z Ą C Y M I

Nazwa

Niebieska

Ilość herbaty na filiżankę

1 łyżeczka

Z A P A R Z A N I A

Ilość wody na filiżankę

150 ml

Temperatura wody

95°C

Czas parzenia

1-2 minuty

2-3 minuty
Czarna

1 łyżeczka

150 ml

95°C

Czerwona

1 łyżeczka

150 ml

96°C

(parzenie do 3 minut nadaje
herbacie właściwości
pobudzające; parzenie
powyżej 3 minut sprawi, że
napar zyska właściwości
odprężające i relaksujące)

3-5 minut

2-3 minuty
Zielona

1 łyżeczka

150 ml

75-85°C

Biała

1 łyżeczka

150 ml

70-85°C
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(parzenie do 3 minut nadaje
herbacie właściwości
pobudzające; parzenie
powyżej 3 minut sprawi, że
napar zyska właściwości
odprężające i relaksujące)

7-9 minut

Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.

P R O D U K T Y
K A W Y

S P O Ż Y W C Z E

A R O M A T Y Z O W A N E

Kawa aromatyzowana
Kawa aromatyzowana to naturalna kawa, której zapach został pogłębiony przez wprowadzenie nowych aromatów, np. wanilii, czekolady,
orzechów. Smak kawy pozostał jednak naturalny.

Master Blend
Nasze kawy aromatyzowane powstały na bazie oryginalnej mieszanki ziaren z orientalnych gatunków: arabika i robusta, przygotowanej
według tradycyjnej włoskiej receptury. Jej podstawę smakową tworzą szczepy pochodzące ze wschodniej Azji, o charakterystycznym
korzenno-drzewnym aromacie. Aksamitna arabika wprowadza do kompozycji delikatnie kwaskowatą nutę, natomiast intensywna robusta
wzmacnia ją, nadając ostrzejsze tony. Idealnie zrównoważona, bogata całość rozwija pełnię smaku.

American Roast
Kawy Aurile są palone na miejscu, w Polsce, w temperaturze 210°C przez około 20 minut, a następnie starannie schładzane cyrkulującym
powietrzem. Podczas palenia ziarna przybierają jasnobrązowy kolor. Po wypaleniu powierzchnia ziaren jest sucha, a ich smak jest
złożony i świetnie zrównoważony, jeśli chodzi o słodycz, gorycz i kwaskowatość. Nad całością przebiegu palenia i suszenia kawy
czuwają wykwalifikowani kiperzy.
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Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.

NEW!

Aurile CHOCOLATE
Kawa mielona o aromacie czekolady

Gatunek: arabika + robusta (Master Blend)
Pochodzenie: Azja Wschodnia
Uprawa: do 800 m n.p.m.
Palenie: średnio palona (American Roast)
Aromat: czekolady
Smak: głęboki, mocny
Crema: doskonała, gruba, długo utrzymująca się
Mielenie: średnio mielona
Pakowanie: szczelnie zamykana folia z zaworkiem
+ zewnętrzny kartonik
Wskazówki dotyczące przygotowania:

do zalewania gorącą wodą lub przygotowywania
w różnego typu zaparzaczach i ekspresach
(ciśnieniowych, przelewowych, typu moka).

Waga: 250 g
Skład recepturowy: kawa mielona, aromat
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Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.

NEW!

Aurile HAZELNUT

Kawa mielona o aromacie orzechów laskowych
Gatunek: arabika + robusta (Master Blend)
Pochodzenie: Azja Wschodnia
Uprawa: do 800 m n.p.m.
Palenie: średnio palona (American Roast)
Aromat: orzechów laskowych
Smak: głęboki, mocny
Crema: doskonała, gruba, długo utrzymująca się
Mielenie: średnio mielona
Pakowanie: szczelnie zamykana folia z zaworkiem
+ zewnętrzny kartonik
Wskazówki dotyczące przygotowania:

do zalewania gorącą wodą lub przygotowywania
w różnego typu zaparzaczach i ekspresach
(ciśnieniowych, przelewowych, typu moka).

Waga: 250 g
Skład recepturowy: kawa mielona, aromat
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Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.

Aurile CHERRY
Kawa mielona o aromacie wiśni

Gatunek: arabika + robusta (Master Blend)
Pochodzenie: Azja Wschodnia
Uprawa: do 800 m n.p.m.
Palenie: średnio palona (American Roast)
Aromat: wiśniowy
Smak: głęboki, mocny
Crema: doskonała, gruba, długo utrzymująca się
Mielenie: średnio mielona
Pakowanie: szczelnie zamykana folia z zaworkiem
+ zewnętrzny kartonik
Wskazówki dotyczące przygotowania:

do zalewania gorącą wodą lub przygotowywania
w różnego typu zaparzaczach i ekspresach
(ciśnieniowych, przelewowych, typu moka).

Waga: 250 g
Skład recepturowy: kawa mielona, aromat
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Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.

Aurile
SCANDINAVIAN
FRUITS

Kawa mielona o aromacie owoców skandynawskich
Gatunek: arabika + robusta (Master Blend)
Pochodzenie: Azja Wschodnia
Uprawa: do 800 m n.p.m.
Palenie: średnio palona (American Roast)
Aromat: owoców skandynawskich (słodka konﬁtura
z malin, moroszek, żurawiny, borówki i jeżyn z lekko
cierpkim akcentem)
Smak: głęboki, mocny
Crema: doskonała, gruba, długo utrzymująca się
Mielenie: średnio mielona
Pakowanie: szczelnie zamykana folia z zaworkiem
+ zewnętrzny kartonik
Wskazówki dotyczące przygotowania:

do zalewania gorącą wodą lub przygotowywania
w różnego typu zaparzaczach i ekspresach
(ciśnieniowych, przelewowych, typu moka).

Waga: 250 g
Skład recepturowy: kawa mielona, aromat
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Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.

Aurile VANILLA

Kawa mielona o aromacie waniliowym
Gatunek: arabika + robusta (Master Blend)
Pochodzenie: Azja Wschodnia
Uprawa: do 800 m n.p.m.
Palenie: średnio palona (American Roast)
Aromat: waniliowy
Smak: głęboki, mocny
Crema: doskonała, gruba, długo utrzymująca się
Mielenie: średnio mielona
Pakowanie: szczelnie zamykana folia z zaworkiem
+ zewnętrzny kartonik
Wskazówki dotyczące przygotowania:

do zalewania gorącą wodą lub przygotowywania
w różnego typu zaparzaczach i ekspresach
(ciśnieniowych, przelewowych, typu moka).

Waga: 250 g
Skład recepturowy: kawa mielona, aromat
Proponowane dodatki: ciekawy efekt przyniesie
posłodzenie kawy odrobiną cukru.
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Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.

Aurile IRISH CREAM
Kawa mielona o aromacie irish cream

Gatunek: arabika + robusta (Master Blend)
Pochodzenie: Azja Wschodnia
Uprawa: do 800 m n.p.m.
Palenie: średnio palona (American Roast)
Aromat: irish cream
Smak: głęboki, mocny
Crema: doskonała, gruba, długo utrzymująca się
Mielenie: średnio mielona
Pakowanie: szczelnie zamykana folia z zaworkiem
+ zewnętrzny kartonik
Wskazówki dotyczące przygotowania:

do zalewania gorącą wodą lub przygotowywania
w różnego typu zaparzaczach i ekspresach
(ciśnieniowych, przelewowych, typu moka).

Waga: 250 g
Skład recepturowy: kawa mielona, aromat
Proponowane dodatki: znakomicie smakuje
z dodatkiem bitej śmietany.
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P R O D U K T Y
K A W Y

S P O Ż Y W C Z E

F U N K C J O N A L N E

Kawa funkcjonalna
To naturalna kawa wzbogacona szeregiem składników mineralnych i witamin lub z dodatkiem uszlachetniających składników, które
powodują, że nabiera szczególnych właściwości. Receptury kaw funkcjonalnych są unikatowe i powstają we współpracy kiperów
z naukowcami i specjalistami do spraw prawidłowego żywienia.

Oryginalne receptury
Unikatowe formuły kaw funkcjonalnych zostały opracowane przez wybitnych polskich naukowców. Do wzbogacenia kaw stosujemy
tylko najwyższej jakości sprawdzone składniki, których udowodnione działanie poparte jest wieloletnimi badaniami naukowymi.
Starannie zadbaliśmy o to, by nie miały one znaczącego wpływu na naturalny smak i aromat kawy. Kawy Aurile nie zawierają surowców
odzwierzęcych, surowców przetworzonych genetycznie ani sztucznych barwników.

Do 38% ZDS w dwóch ﬁliżankach kawy
Tworząc nasze kawy funkcjonalne, zadbaliśmy o to, by ilość dodanych do nich składników mineralnych i witamin w dwóch filiżankach
gotowego napoju nie pokrywała więcej niż 38% rekomendowanego dziennego zapotrzebowania organizmu. Dlaczego? Bo stawiamy
na urozmaiconą i zdrową dietę. Warto mieć świadomość, że składniki mineralne i witaminy znajdują się również w innych pokarmach
i napojach, a ich rekomendowanych dziennych dawek nie należy przekraczać. Dobrane przez nas ilości są optymalne i doskonale
uzupełniają codzienną, dobrze zbilansowaną dietę.

Master Blend
Nasze kawy funkcjonalne powstały na bazie oryginalnej mieszanki ziaren z orientalnych gatunków arabika i robusta, przygotowanej
według tradycyjnej włoskiej receptury. Jej podstawę smakową tworzą szczepy pochodzące ze wschodniej Azji, o charakterystycznym
korzenno-drzewnym aromacie. Aksamitna arabika wprowadza do kompozycji delikatnie kwaskowatą nutę, natomiast intensywna robusta
wzmacnia ją, nadając ostrzejsze tony. Idealnie zrównoważona, bogata całość rozwija pełnię smaku.

American Roast
Kawy Aurile są palone na miejscu, w Polsce, w temperaturze 210°C przez około 20 minut, a następnie starannie schładzane cyrkulującym
powietrzem. Podczas palenia ziarna przybierają jasnobrązowy kolor. Po wypaleniu powierzchnia ziaren jest sucha, a ich smak jest
złożony i świetnie zrównoważony, jeśli chodzi o słodycz, gorycz i kwaskowatość. Nad całością przebiegu palenia i suszenia kawy
czuwają wykwalifikowani kiperzy.

Laur Konsumenta 2014 i 2015
Kawy funkcjonalne Aurile zostały dwukrotnie nagrodzone srebrnym Laurem Konsumenta: w 2014 i 2015 r.! Wyboru produktów w tym
ogólnopolskim plebiscycie popularności dokonują sami klienci, dlatego przyznanie godła w kategorii: kawy funkcjonalne jest dla nas
bardzo istotnym wyróżnieniem.
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Aurile METABOLISM

Szczególnie polecana dla osób:
pragnących usprawnić swój metabolizm,
dbających o linię,
walczących z nadwagą lub otyłością.

Kawa mielona z dodatkiem ekstraktu z garcynii
kambodżańskiej i L-karnityny

Działanie składników:
pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi,
przyczyniają się do prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych,
pomagają w utrzymywaniu prawidłowego metabolizmu
węglowodanów,
przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego,
dodają energii.

Składniki wzbogacające:
ekstrakt z garcynii kambodżańskiej,
L-karnityna,
witamina B2,
kwas pantotenowy,
biotyna (witamina B7),
niacyna (witamina B3),
chrom,
cynk.

Gatunek: arabika + robusta (Master Blend)
Pochodzenie: Azja Wschodnia
Uprawa: do 800 m n.p.m.
Wartość odżywcza

1 porcja 150 ml napoju
przygotowanego z 10 g
produktu

Wartość energetyczna [kJ/kcal]

22/5

15/4

Tłuszcz [g]

<0.1

<0.1

Kwasy tłuszczowe nasycone [g]

<0.1

<0.1

Węglowodany [g]
Cukry [g]
Białko [g]
Sól [g]
Kofeina [mg]

Palenie: średnio palona (American Roast)

100 ml
napoju

0.4

0.3

<0.1

<0.1

0.8

0.5

<0.01

<0.01

127

85

Aromat: orientalny, korzenno-drzewny
Smak: mocny, wyrazisty
Crema: doskonała, gruba, długo utrzymująca się
Kofeina: 127 mg / filiżanka napoju
Mielenie: średnio mielona
Pakowanie: szczelnie zamykana folia z zaworkiem
+ zewnętrzny kartonik

Zawartość podstawowych składników odżywczych i kofeiny
może ulegać niewielkim wahaniom wynikającym z naturalnej
zmienności składu produktów roślinnych.
1 porcja 150 ml napoju
przygotowanego z 10 g
produktu (%ZDS*)

(%ZDS*)

Chrom [µg]

7.5 [19%]

5.0 [13%]

Cynk [mg]

1.5 [15%]

1.0 [10%]

Składniki wzbogacające

(witaminy i składniki mineralne)

Wskazówki dotyczące przygotowania: do zalewania
gorącą wodą lub przygotowywania w różnego typu
zaparzaczach i ekspresach (ciśnieniowych,
przelewowych, typu moka).

100 ml
napoju

Ryboflawina [mg]

0.2 [15%]

0.14 [10%]

Niacyna [mg]

1.9 [12%]

1.3 [8%]

Biotyna [µg]

6.0 [12%]

4.0 [8%]

Kwas pantotenowy [mg]

0.7 [12%]

0.5 [8%]

Waga: 250 g
Skład recepturowy: kawa mielona (98%), ekstrakt
z garcynii kambodżańskiej Garcinia cambogia (1,0%),
L-karnityna (winian L-karnityny 0,74%), mleczan cynku
(źródło cynku), chlorek chromu (źródło chromu), witaminy:
niacyna, kwas pantotenowy, ryboflawina, biotyna.

* ZDS – zalecane dzienne spożycie obliczone dla osoby dorosłej

Proponowane dodatki: cykoria, anyż, imbir, goździki

i kardamon.
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Aurile ENERGY

Szczególnie polecana dla osób:
bardzo aktywnych,
ciężko pracujących fizycznie,
uprawiających sport,
pracujących na nocne zmiany (np. zawodowi kierowcy,
pracownicy ochrony, służby zdrowia),
o nieuregulowanym trybie życia,
przemęczonych, mających często uczucie zmęczenia i znużenia,
często podróżujących, zmieniających strefy czasowe.

Kawa mielona z dodatkiem ekstraktu
z guarany i tauryny

Działanie składników:
przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
dodają energii,
podnoszą wydajność psychofizyczną,
pobudzają i orzeźwiają.

Składniki wzbogacające:
ekstrakt z guarany,
tauryna,
ryboflawina (witamina B2),
kwas pantotenowy,
biotyna (witamina B7),
niacyna (witamina B3).

Gatunek: arabika + robusta (Master Blend)
Pochodzenie: Azja Wschodnia
Uprawa: do 800 m n.p.m.
Palenie: średnio palona (American Roast)
Wartość odżywcza

1 porcja 150 ml napoju
przygotowanego z 10 g
produktu

100 ml
napoju

Wartość energetyczna [kJ/kcal]

28/7

18/4

Tłuszcz [g]

<0.1

<0.1

Kwasy tłuszczowe nasycone [g]

<0.1

<0.1

0.6

0.4

Cukry [g]

<0.1

<0.1

Białko [g]

1.0

0.6

<0.01

<0.01

146

97

Węglowodany [g]

Sól [g]
Kofeina [mg]

Aromat: orientalny, korzenno-drzewny
Smak: mocny, wyrazisty
Crema: doskonała, gruba, długo utrzymująca się
Kofeina: 146 mg / filiżanka napoju
Mielenie: średnio mielona
Pakowanie: szczelnie zamykana folia z zaworkiem
+ zewnętrzny kartonik
Wskazówki dotyczące przygotowania:

Zawartość podstawowych składników odżywczych i kofeiny
może ulegać niewielkim wahaniom wynikającym z naturalnej
zmienności składu produktów roślinnych.
1 porcja 150 ml napoju
przygotowanego z 10 g
produktu (%ZDS*)

(%ZDS*)

Ryboflawina [mg]

0.2 [15%]

0.14 [10%]

Niacyna [mg]

1.9 [12%]

1.3 [8%]

Biotyna [µg]

6.0 [12%]

4.0 [8%]

Kwas pantotenowy [mg]

0.7 [12%]

0.5 [8%]

Składniki wzbogacające
(witaminy)

do zalewania gorącą wodą lub przygotowywania
w różnego typu zaparzaczach i ekspresach (ciśnieniowych,
przelewowych, typu moka). Doskonała także z mlekiem,
syropami lub przyprawami.

100 ml
napoju

Waga: 250 g
Skład recepturowy: kawa mielona (96,8%), ekstrakt
z guarany (1,0%), tauryna (2,0%), witaminy: niacyna, kwas
pantotenowy, ryboflawina, biotyna.
Proponowane dodatki: orzeźwiająca skórka
pomarańczowa (lub cytrynowa), kardamon, cynamon.

* ZDS – zalecane dzienne spożycie obliczone dla osoby dorosłej
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Aurile FOCUS

Szczególnie polecana dla osób:

wykonujących prace umysłowe, zwłaszcza
te wymagające skupienia,
uczących się,
chcących poprawić swoją pamięć i zdolność koncentracji,
przemęczonych lub narażonych na długotrwały stres.

Kawa mielona z dodatkiem ekstraktu
z guarany i magnezu

Działanie składników:

pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych,
wyostrzają zmysły i wspomagają czujność,
polepszają nastrój,
przyczyniają się do zniesienia uczucia zmęczenia i znużenia.

Składniki wzbogacające:
ekstrakt z guarany,
magnez,
ryboflawina (witamina B2),
kwas pantotenowy,
biotyna (witamina B7),
niacyna (witamina B3).

Gatunek: arabika + robusta (Master Blend)
Pochodzenie: Azja Wschodnia
Uprawa: do 800 m n.p.m.
Palenie: średnio palona (American Roast)
Aromat: orientalny, korzenno-drzewny
Wartość odżywcza

1 porcja 150 ml napoju
przygotowanego z 10 g
produktu

Wartość energetyczna [kJ/kcal]

26/6

18/4

Tłuszcz [g]

<0.1

<0.1

Kwasy tłuszczowe nasycone [g]

<0.1

<0.1

Węglowodany [g]
Cukry [g]
Białko [g]
Sól [g]
Kofeina [mg]

Smak: mocny, wyrazisty

100 ml
napoju

0.7

0.5

<0.1

<0.1

0.8

0.5

<0.01

<0.01

142

95

Crema: doskonała, gruba, długo utrzymująca się
Kofeina: 142 mg / filiżanka napoju
Mielenie: średnio mielona
Pakowanie: szczelnie zamykana folia z zaworkiem
+ zewnętrzny kartonik

Wskazówki dotyczące przygotowania:

do zalewania gorącą wodą lub przygotowywania
w różnego typu zaparzaczach i ekspresach
(ciśnieniowych, przelewowych, typu moka).
Doskonała także z mlekiem, syropami
lub przyprawami.

Zawartość podstawowych składników odżywczych i kofeiny
może ulegać niewielkim wahaniom wynikającym z naturalnej
zmienności składu produktów roślinnych.
Składniki wzbogacające

(witaminy i składniki mineralne)

Magnez [mg]
Ryboflawina (B2) [mg]

1 porcja 150 ml napoju
przygotowanego z 10 g
produktu (%ZDS*)

100 ml
napoju
(%ZDS*)

56.3 [15%]

37.5 [10%]

0.2 [15%]

0.14 [10%]

Niacyna (B3) [mg]

1.9 [12%]

1.3 [8%]

Biotyna (B7) [µg]

6.0 [12%]

4.0 [8%]

Kwas pantotenowy [mg]

0.7 [12%]

0.5 [8%]

Waga: 250 g
Skład recepturowy: kawa mielona (93,5%),
mleczan magnezu (źródło magnezu), ekstrakt z guarany
(1,0%), witaminy: niacyna, kwas pantotenowy,
ryboflawina, biotyna.
Proponowane dodatki: orzeźwiająca skórka
pomarańczowa (lub cytrynowa), imbir.

* ZDS – zalecane dzienne spożycie obliczone dla osoby dorosłej
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Aurile ANTIOXIDANT

Szczególnie polecana dla osób:
pragnących zmienić swój styl życia na zdrowszy,
zamieszkujących w dużych aglomeracjach miejskich,
w zanieczyszczonym środowisku naturalnym,
mających złe nawyki żywieniowe,
narażonych na długotrwały stres,
palących papierosy.

Kawa mielona z dodatkiem ekstraktu
z green mate i jagód açai

Działanie składników:
zapewniają ochronę przed wolnymi rodnikami, blokując
ich destrukcyjne działanie,
chronią komórki przed stresem oksydacyjnym,
pomagają w prawidłowej syntezie DNA,
pomagają w prawidłowym działaniu układu odpornościowego,
pomagają zachować zdrowy wygląd skóry i włosów.

Składniki wzbogacające:
ekstrakt z green mate,
ekstrakt z jagód açai,
witamina E,
cynk.

Gatunek: arabika + robusta (Master Blend)
Pochodzenie: Azja Wschodnia
Uprawa: do 800 m n.p.m.
Palenie: średnio palona (American Roast)
Aromat: orientalny, korzenno-drzewny
Smak: mocny, wyrazisty
Crema: doskonała, gruba, długo utrzymująca się
Wartość odżywcza

1 porcja 150 ml napoju
przygotowanego z 10 g
produktu

Wartość energetyczna [kJ/kcal]

26/6

18/4

Tłuszcz [g]

<0.1

<0.1

Kwasy tłuszczowe nasycone [g]

<0.1

<0.1

Węglowodany [g]

0.7

0.5

Cukry [g]

<0.1

<0.1

Białko [g]

0.8

0.5

<0.01

<0.01

138

92

Sól [g]
Kofeina [mg]

Kofeina: 138 mg / filiżanka napoju

100 ml
napoju

Mielenie: średnio mielona
Pakowanie: hermetycznie zamykana folia + zewnętrzny

kartonik

Wskazówki dotyczące przygotowania: do zalewania
gorącą wodą lub przygotowywania w różnego typu
zaparzaczach i ekspresach (ciśnieniowych, przelewowych, typu
moka). Doskonała także z mlekiem, syropami i przyprawami.
Waga: 250 g

Zawartość podstawowych składników odżywczych i kofeiny
może ulegać niewielkim wahaniom wynikającym z naturalnej
zmienności składu produktów roślinnych.
1 porcja 150 ml napoju
przygotowanego z 10 g
produktu (%ZDS*)

100 ml
napoju

Skład recepturowy: kawa mielona (96,7%), ekstrakt
z green mate (1,5%), ekstrakt z jagód açai (1,0%),
jednowodny siarczan cynku (źródło cynku), witamina E,
przeciwutleniacz – kwas askorbinowy.

(%ZDS*)

Witamina E [mg]

1.8 [15%]

1.2 [10%]

Proponowane dodatki: goździki, cynamon i sezam.

Cynk [mg]

1.5 [15%]

1.0 [10%]

Składniki wzbogacające

(witaminy i składniki mineralne)

* ZDS – zalecane dzienne spożycie obliczone dla osoby dorosłej
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T A B E L A
D L A

Objawy

Uczucie ciągłego
zmęczenia i znużenia

Uczucie ciężkości

(zwłaszcza po jedzeniu)

K A W

R E K O M E N D A C J I
F U N K C J O N A L N Y C H

Nasza rekomendacja

Piktogram

Dodatki wzbogacające

Aurile Energy

Ekstrakt z guarany,
tauryna, witamina B2,
kwas pantotenowy,
biotyna, niacyna

Aurile Metabolism

Ekstrakt z garcynii
kambodżańskiej,
L-karnityna, witamina B2,
kwas pantotenowy, biotyna,
niacyna, chrom, cynk

Aurile Antioxidant

Ekstrakt z green mate,
ekstrakt z jagód açai,
witamina E, cynk

Stosowanie

(1 filiżanka = 10 g kawy)

Do dwóch filiżanek
kawy dziennie

(ostatnia porcja na co najmniej
3 godziny przed snem)

Do dwóch filiżanek
kawy dziennie
(najlepiej bezpośrednio
po posiłku)

Do dwóch filiżanek
kawy dziennie

Długotrwały stres

Aurile Focus

(przy jednoczesnej zwiększonej
aktywności umysłowej)

Ekstrakt z guarany,
magnez, witamina B2,
kwas pantotenowy,
biotyna, niacyna

Do dwóch filiżanek
kawy dziennie

(ostatnia porcja na co najmniej
3 godziny przed snem)

Trudności ze skupieniem
się i koncentracją

Aurile Focus

Ekstrakt z guarany,
magnez, witamina B2,
kwas pantotenowy,
biotyna, niacyna

Do dwóch filiżanek
kawy dziennie

Zwiększone
zapotrzebowanie na
energię, brak energii,
uczucie osłabienia

Aurile Energy

Ekstrakt z guarany,
tauryna, witamina B2,
kwas pantotenowy,
biotyna, niacyna

Do dwóch filiżanek
kawy dziennie

Aurile Metabolism

Ekstrakt z garcynii
kambodżańskiej,
L-karnityna, witamina B2,
kwas pantotenowy, biotyna,
niacyna, chrom, cynk

Aurile Focus

Ekstrakt z guarany,
magnez, witamina B2,
kwas pantotenowy,
biotyna, niacyna

Trudności z utrzymaniem
prawidłowej wagi ciała

Problemy z pamięcią
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(ostatnia porcja na co najmniej
3 godziny przed snem)

(ostatnia porcja na co najmniej
3 godziny przed snem)

Do dwóch filiżanek
kawy dziennie
(najlepiej bezpośrednio
po posiłku)

Do dwóch filiżanek
kawy dziennie

(ostatnia porcja na co najmniej
3 godziny przed snem)

Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.

Z A S T O S O W A N E

S K Ł A D N I K I

CHAR AK TERYST YK A I DZIAŁ ANIE

W I T A M I N Y

B i o t y n a

(inne nazwy: witamina H, witamina B7, koenzym R)

Związek chemiczny zaliczany do grupy witamin B. W rzeczywistości jest jednak substancją witaminopodobną.
Jest niezbędnym elementem wielu procesów, m.in. glukoneogenezy i syntezy kwasów tłuszczowych.
Znajduje się w:
kawa Aurile ENERGY
kawa Aurile FOCUS
kawa Aurile METABOLISM

ROLA W ORGANIZMIE
przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu
energetycznego,
pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego,

SKUTKI NIEDOBORU

SKUTKI PRZEDAWKOWANIA

WYSTĘPOWANIE (NATURALNE)

zmiany skórne,

bóle brzucha,

wątróbka,

wypadanie włosów,

nudności,

żółtko jaja,

senność,

biegunka,

orzechy włoskie,

apatia,

wymioty

migdały,

przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych,

stany lękowe,

pomaga zachować zdrową
skórę i włosy

rozdrażnienie

brązowy ryż

wzrost cholesterolu we krwi,
nerwowość,
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Z A S T O S O W A N E

S K Ł A D N I K I

CHAR AK TERYST YK A I DZIAŁ ANIE
W I T A M I N Y

K w a s

p a n t o t e n o w y

(inna nazwa: witamina B5)

Kwas pantotenowy to związek chemiczny o wyjątkowo szerokim spektrum działania. Jest niezbędny do prawidłowego metabolizmu białek,
tłuszczów i cukrów, pomaga w regeneracji tkanek, zwalcza przemęczenie, uczestniczy w procesach uwalniania energii.
Znajduje się w:
kawa Aurile ENERGY
kawa Aurile FOCUS
kawa Aurile METABOLISM

ROLA W ORGANIZMIE

SKUTKI NIEDOBORU

SKUTKI PRZEDAWKOWANIA
biegunka

WYSTĘPOWANIE (NATURALNE)

przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu
energetycznego,

kłopoty z koncentracją,

cytrusy,

przyczynia się do prawidłowego
metabolizmu i syntezy hormonów
steroidowych, witamin i niektórych
neuroprzekaźników,

trudności w zapamiętywaniu
i przyswajaniu informacji,
kłopoty ze wzrokiem,

brokuły,

awokado,

problemy skórne,

melony,

wypadanie włosów,

przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia,

depresja,

pomaga w utrzymaniu sprawności
umysłowej na prawidłowym
poziomie

ogólne osłabienie

wątróbka,

ryż

przemęczenie,

N i a c y n a

(inne nazwy: witamina B3, witamina PP)

W organizmie pełni funkcję witaminy, aktywnie uczestniczy w przemianach metabolicznych, pomaga także w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego. Rozszerza naczynia krwionośne i poprawia ukrwienie organizmu.
Znajduje się w:
kawa Aurile ENERGY
kawa Aurile FOCUS
kawa Aurile METABOLISM

ROLA W ORGANIZMIE

SKUTKI NIEDOBORU

SKUTKI PRZEDAWKOWANIA

WYSTĘPOWANIE (NATURALNE)

pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego,

zapalenia skóry,

zmiany skórne,

ziarna zbóż,

przyczynia się do prawidłowego
metabolizmu energetycznego,

biegunki,

nudności,

orzechy,

otępienie,

zaburzenia rytmu serca

drożdże,

pomaga w utrzymaniu
prawidłowych funkcji
psychologicznych,

kłopoty z koncentracją,

pomidory,

amnezja,

migdały

pomaga zachować zdrową skórę
i błony śluzowe,

apatia,
zmęczenie

przyczynia się do zmniejszenia
uczucia znużenia i zmęczenia
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Z A S T O S O W A N E

S K Ł A D N I K I

CHAR AK TERYST YK A I DZIAŁ ANIE
W I T A M I N Y

R y b o f l a w i n a

(inna nazwa: witamina B2)

Ryboflawina jest związkiem witaminopodobnym, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu całego układu nerwowego.
Jego niedobór może skutkować m.in. zaburzeniami koncentracji, kłopotami z pamięcią, bezsennością.
Znajduje się w:
kawa Aurile ENERGY
kawa Aurile FOCUS
kawa Aurile METABOLISM

ROLA W ORGANIZMIE
pomaga w utrzymaniu prawidłowego
funkcjonowania błon śluzowych,
przyczynia się do zmniejszenia
uczucia znużenia i zmęczenia,
pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego,
pomaga w utrzymaniu prawidłowego
stanu czerwonych krwinek,

SKUTKI NIEDOBORU

SKUTKI PRZEDAWKOWANIA

bezsenność,

nie stwierdzono

WYSTĘPOWANIE (NATURALNE)
jaja,

kłopoty z koncentracją,

drożdże,

problemy ze wzrokiem,

wieprzowina,

zahamowanie wzrostu,

migdały,

zawroty głowy,

pieczarki,

dystroﬁa mięśni,

żółty ser

stany zapalne błon śluzowych

pomaga zachować zdrową skórę,
pomaga w zachowaniu prawidłowego
metabolizmu energetycznego,
pomaga w utrzymaniu
prawidłowego widzenia

W i t a m i n a

E

Ta witamina jest nazywana „witaminą młodości”. To znakomity przeciwutleniacz, chroniący komórki przed przedwczesnym starzeniem
się i biorący udział w dostarczaniu im substancji odżywczych. Pomaga również w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Znajduje się w:
kawa Aurile ANTIOXIDANT

ROLA W ORGANIZMIE
pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym

SKUTKI NIEDOBORU

SKUTKI PRZEDAWKOWANIA

WYSTĘPOWANIE (NATURALNE)

osłabienie koncentracji,

zmęczenie,

oleje roślinne,

nerwowość,

bóle głowy,

oliwa,

przedwczesne starzenie się,

problemy ze wzrokiem

migdały,

pogorszenie widzenia,

orzechy,

niedokrwistość,

mleko,

zwiększenie ryzyka wystąpienia
chorób degeneracyjnych

masło
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Z A S T O S O W A N E

S K Ł A D N I K I

CHAR AK TERYST YK A I DZIAŁ ANIE

M I K R O E L E M E N T Y

C h r o m

( C r )

Bardzo cenny pierwiastek bioaktywny, który pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi i przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych (białka, tłuszczu, węglowodanów).
Znajduje się w:
kawa Aurile METABOLISM
ROLA W ORGANIZMIE

SKUTKI NIEDOBORU

pomaga w utrzymaniu prawidłowego
poziomu glukozy we krwi,

brak może wpływać na rozwój
chorób układu krążenia lub cukrzycy,

przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych

ogólne zmęczenie,

SKUTKI PRZEDAWKOWANIA

WYSTĘPOWANIE (NATURALNE)

zmiany skórne,

drożdże,

niewydolność niektórych organów

wołowina,
brokuły,

nadwaga

kiełki pszenicy
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Z A S T O S O W A N E

S K Ł A D N I K I

CHAR AK TERYST YK A I DZIAŁ ANIE
M I K R O E L E M E N T Y

C y n k

( Z n )

Jeden z niezbędnych mikroelementów, który ma wpływ na niemalże wszystkie życiowe procesy. Uczestniczy w przemianach metabolicznych,
wpływa na pracę układu odpornościowego. Chroni również komórki przed stresem oksydacyjnym.
Znajduje się w:
kawa Aurile ANTIOXIDANT
kawa Aurile METABOLISM
ROLA W ORGANIZMIE
pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym,
pomaga w utrzymaniu prawidłowej
równowagi kwasowo-zasadowej,
pomaga w utrzymaniu prawidłowego
metabolizmu węglowodanów,
pomaga w prawidłowej syntezie DNA,

SKUTKI NIEDOBORU

SKUTKI PRZEDAWKOWANIA

WYSTĘPOWANIE (NATURALNE)

niedokrwistość,

wymioty,

drób,

zmniejszenie tempa wzrostu,

zmniejszenie wchłaniania żelaza

ryby,

złe gojenie się ran,

żółtko jaj,

zmiany skórne, w tym zmiany
łuszczycowe,

ostrygi

wypadanie włosów

przyczynia się do prawidłowego
metabolizmu makroskładników
odżywczych,
przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu kwasów
tłuszczowych,
pomaga w prawidłowym działaniu
układu odpornościowego,
pomaga zachować zdrową skórę
i paznokcie

M a g n e z

( M g )

Jeden z najcenniejszych dla naszego mózgu pierwiastków: wzmacnia układ nerwowy, pomaga zachować równowagę psychiczną,
ułatwia koncentrację. Jest wypłukiwany z organizmu, dlatego tak ważne jest jego regularne dostarczanie.
Znajduje się w:
kawa Aurile FOCUS
ROLA W ORGANIZMIE
przyczynia się do zmniejszenia
uczucia znużenia i zmęczenia,
pomaga w utrzymaniu równowagi
elektrolitowej,
przyczynia się do prawidłowego
metabolizmu energetycznego,
pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego,

SKUTKI NIEDOBORU

SKUTKI PRZEDAWKOWANIA

WYSTĘPOWANIE (NATURALNE)

trudności z koncentracją,

niedociśnienie,

kakao,

drgania i skurcze,

osłabienie odruchów

czekolada,

bóle głowy i migreny,

banany,

zaburzenia snu,

orzechy,

rozdrażnienie,

fasola

stany lękowe,
może prowadzić do depresji

pomaga w utrzymaniu prawidłowych
funkcji psychologicznych,
pomaga w utrzymaniu zdrowych
zębów i kości
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Z A S T O S O W A N E

S K Ł A D N I K I

CHAR AK TERYST YK A I DZIAŁ ANIE

E K S T R A K T Y

G a r c y n i a

R O Ś L I N N E

k a m b o d ż a ń s k a

(Garcinia cambogia, Garcinia gummi-gutta)

Garcynia kambodżańska to subtropikalna roślina, obecnie uprawiana w Azji i środkowej Afryce. Jej żółtawe owoce mają charakterystyczny,
dyniowaty kształt i grubą skórkę. Ze względu na swoje właściwości w medycynie naturalnej często bywa stosowana jako środek
o właściwościach przeczyszczających.
Z ekstraktu z garcynii pozyskuje się cenny kwas hydroksycytrynowy – HCA. Badania naukowe pokazują, że HCA poprawia przemianę
materii, ale nie wywołuje przy tym niepożądanych efektów ubocznych. Skutecznie pomaga poskromić łaknienie.
Znajduje się w:
kawa Aurile METABOLISM
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Z A S T O S O W A N E

S K Ł A D N I K I

CHAR AK TERYST YK A I DZIAŁ ANIE
E K S T R A K T Y

G r e e n

m a t e

R O Ś L I N N E

(inna nazwa: ostrokrzew paragwajski, Ilex paraguariensis)

Green mate to gatunek wiecznie zielonego drzewa rosnącego w Ameryce Południowej. Ma podłużne, błyszczące liście i białe lub
kremowe, zebrane w pęki kwiaty. Wysuszone listki i gałązki green mate mają piękny, intensywny aromat. W Ameryce Południowej od
wieków zaparza się je i pije jak herbatę. Nic dziwnego – zawierają dużo witaminy B, tiaminę i kofeinę.
Green mate słynie nie tylko ze swoich energetycznych, ale także leczniczych właściwości. Działa pobudzająco, pomaga zredukować
zmęczenie i stres, zwiększa odporność na stres, ale jest też przede wszystkim bardzo silnym antyoksydantem.
W kawach Aurile wykorzystaliśmy niefermentowane liście green mate, ponieważ zawierają one dużo więcej związków antyoksydacyjnych
(między innymi cennego kwasu chlorogenowego) niż liście fermentowane (yerba mate). Dzięki temu został znacząco podniesiony
potencjał antyoksydacyjny kawy.
Znajduje się w:
kawa Aurile ANTIOXIDANT

G u a r a n a

(inna nazwa: osmęta, Paulinia guarana, Paulinia cupana)

Ta pochodząca z Ameryki Południowej roślina ma charakterystyczne czerwone, rosnące w gronach owoce, które lekko otwierają się,
ukazując pestkę.
W nasionach guarany znajduje się cztery razy więcej kofeiny niż w ziarnach kawy. Kofeina z guarany, zwana czasem potocznie „guaraniną”,
wchłania się wolniej niż kofeina z kawy, a jej działanie jest dłuższe i bardziej równomierne.
Guarana działa stymulująco na układ nerwowy, przyspiesza regenerację mięśni po wysiłku, pomaga w detoksykacji organizmu. Hamuje
wydzielanie serotoniny, a wydłuża i intensyfikuje działanie kofeiny, dzięki czemu organizm jest pobudzony i zdolny do większego niż
zazwyczaj wysiłku. Jej niesamowite właściwości są od wieków wykorzystywane przez mieszkańców dorzecza Amazonki.
Znajduje się w:
kawa Aurile ENERGY
kawa Aurile FOCUS

J a g o d y

a ç a i

Jagody açai to ciemnofioletowe owoce palmy brazylijskiej (Euterpe oleracea), rosnącej w dziewiczych lasach Amazonii. Ich wszechstronnych
dobroczynnych właściwości nie sposób przecenić: chronią przed wolnymi rodnikami, oczyszczają organizm z toksyn, przyspieszają
metabolizm, zwiększają odporność na stres. Są też bogatym źródłem witamin (C, E, witaminy z grupy B) i mikroelementów (m.in. wapń,
potas).
To znakomite antyoksydanty. Są jednym z rekordzistów w pojemności antyoksydacyjnej (tzw. ORAC, czyli Oxygen Radical Absorbance
Capacity). Nic dziwnego, że w Ameryce Południowej były od dawna podstawą zdrowej diety, a przez współczesnych naukowców są
zaliczane do grupy tzw. superowoców!
Do kawy Aurile dodana została liofilizowana pulpa z owoców açai, która – dzięki odpowiedniemu przygotowaniu – nie traci swoich
dobroczynnych właściwości.
Znajduje się w:
kawa Aurile ANTIOXIDANT
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Z A S T O S O W A N E

S K Ł A D N I K I

CHAR AK TERYST YK A I DZIAŁ ANIE

Z W I Ą Z K I

O R G A N I C Z N E

L - k a r n i t y n a
Ta naturalna substancja bierze udział w transporcie tłuszczów i wspomaga ich spalanie. Przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej
i redukuje jej odkładanie się. Jest szczególnie wskazana w czasie wysiłku fizycznego towarzyszącego aktywnemu odchudzaniu się.
Znajduje się w:
kawa Aurile METABOLISM

T a u r y n a
To organiczny związek chemiczny. Działa stymulująco na układ nerwowy, przyspiesza regenerację mięśni po wysiłku, pomaga
w detoksykacji organizmu. Hamuje wydzielanie serotoniny, a wydłuża i intensyfikuje działanie kofeiny, dzięki czemu organizm jest
pobudzony i zdolny do większego niż zazwyczaj wysiłku.
Znajduje się w:
kawa Aurile ENERGY
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P R O D U K T Y
K A W Y

S P O Ż Y W C Z E

N A T U R A L N E

100% arabika
Stuprocentową arabikę można odnaleźć w różnych kawach Aurile, które znacząco różnią się od siebie smakiem i aromatem.
We wszystkich kawach Aurile Excellence wykorzystaliśmy ziarna klasycznej arabiki afrykańskiej, głównie etiopskiej mokki. Przez
specjalistów mokki są cenione za głęboki, szlachetny smak: zrównoważony, aksamitny, z lekką kwiatową nutą. Aurile Classic powstała
na bazie kolumbijskiej odmiany arabiki. Szczepy uprawiane w masywie Andów swoją łagodność czerpią z nasłonecznionych stoków,
moc z gleb wulkanicznych, a finezję zawdzięczają wpływom tropikalnego klimatu. Po zaparzeniu stają się jedwabiste i urzekają
intensywnym, owocowo-karmelowym aromatem. Kawy kolumbijskie należą do jednych z najbardziej zrównoważonych, a ich przyjemny
smak znajduje miłośników na całym świecie. Natomiast Aurile Pure Green stworzyliśmy w oparciu o ziarna arabiki peruwiańskiej
pochodzącej z upraw ekologicznych, gdzie nie stosuje się nawozów sztucznych, a każde ziarno zbierane jest ręcznie.

Espresso Blend
Dla miłośników klasycznego espresso stworzyliśmy oryginalną mieszankę ziaren wyselekcjonowanych z plantacji w Ameryce
Południowej. Serce blendu stanowią szczepy uprawiane w górskich rejonach Brazylii i Kolumbii, ale swoje wyraziste, pełne body
mieszanka zawdzięcza 10-procentowej domieszce oleistych ziaren indonezyjskiej robusty. Idealne proporcje łączenia ziaren – 60%
arabiki i 40% robusty – sprawiają, że ma niezapomniany, mocny smak, z wyczuwalnymi orzechowo-czekoladowymi nutami, i intensywny,
lekko dymny zapach. Wykorzystaliśmy ją w kompozycji Aurile Espresso Experience. To idealny blend dla smakoszy, którzy piją kawę bez
dodatku cukru i mleka.

Kawa zielona
Kawa zielona to kawa niepoddana procesowi palenia. Jest delikatna w smaku, z wyraźnymi nutami winnymi, ale nie ma wyczuwalnego
gorzkiego posmaku i dymnego aromatu, charakterystycznego dla palonych ziaren. Zawiera duże ilości kwasu chlorogenowego (CGA),
będącego silnym przeciwutleniaczem, a dzięki obecności kofeiny nie traci nic ze swoich pobudzających właściwości.

Palenie (Roasting)
Kawy Aurile palone są w Polsce. Do większości kaw naturalnych stosujemy palenie średnie typu American Roast. Ziarna palone są
w temperaturze 210°C przez około 20 minut, a następnie starannie schładzane cyrkulującym powietrzem. Podczas palenia przybierają
jasnobrązowy kolor. Po wypaleniu ich powierzchnia jest sucha, a smak złożony i świetnie zrównoważony, jeśli chodzi o słodycz, gorycz
i kwaskowatość. Dodatkowo przy kawie Aurile Classic zastosowaliśmy palenie Full City Roast: 30% ziaren prażymy w temperaturze
225°C, by uzyskać lekko oleistą powierzchnię, a tym samym pełniejsze body, mocniejszy aromat i intensywniejszy smak. Nad całością
przebiegu palenia i suszenia kawy czuwają wykwalifikowani kiperzy.
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Aurile
EXCELLENCE
Ground Coffee
Kawa mielona 100% arabika

Gatunek: 100% arabika (głównie ziarna mokka)
Pochodzenie: Afryka (Etiopia Sidamo)
Uprawa: 1 500 do 1 800 m n.p.m.
Palenie: średnio palona (American Roast)
Aromat: bogaty, z lekkim akcentem
kwiatowo-winnym
Smak: mocny, wyrazisty, dobrze zharmonizowany,
z subtelnymi kwiatowo-winnymi nutami
Crema: delikatna
Mielenie: średnio mielona
Pakowanie: szczelnie zamykana folia z zaworkiem
+ zewnętrzny kartonik
Wskazówki dotyczące przygotowania:

do zalewania gorącą wodą lub przygotowywania
w różnego typu zaparzaczach i ekspresach
(ciśnieniowych, przelewowych, typu moka).
Świetnie smakuje solo, bez jakichkolwiek dodatków.

Waga: 250 g
Proponowane dodatki: kawą Aurile Excellence
najlepiej delektować się bez dodatków. Tylko wtedy
można odkryć pełnię jej szlachetnego smaku.
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1 kg

Aurile
EXCELLENCE
Coffee Beans
Ziarna kawy 100% arabika

Gatunek: 100% arabika (głównie ziarna mokka)
Pochodzenie: Afryka (Etiopia Sidamo)
Uprawa: 1 500 do 1 800 m n.p.m.
Palenie: średnio palona (American Roast)
Aromat: bogaty, z lekkim akcentem
kwiatowo-winnym
Smak: mocny, wyrazisty, dobrze zharmonizowany,
z subtelnymi kwiatowo-winnymi nutami
Crema: delikatna
Mielenie: pełne ziarna kawy
Pakowanie: szczelnie zamykana folia z zaworkiem
+ zewnętrzny kartonik (250 g) lub szczelnie zamykana
folia z zaworkiem (1 kg)
Wskazówki dotyczące przygotowania:

do zalewania gorącą wodą lub przygotowywania
w różnego typu zaparzaczach i ekspresach
(ciśnieniowych, przelewowych, typu moka).
Świetnie smakuje solo, bez jakichkolwiek dodatków.

Waga: 250 g lub 1 kg
Proponowane dodatki: kawą Aurile Excellence
najlepiej delektować się bez dodatków. Tylko wtedy
można odkryć pełnię jej szlachetnego smaku.
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Aurile
ESPRESSO
EXPERIENCE
Ground Coffee

Kawa mielona – mieszanka espresso
Gatunek: arabika + robusta (Espresso Blend)
Pochodzenie: Ameryka Południowa i Azja
(Brazylia, Kolumbia i Indonezja)
Uprawa: powyżej 1 000 m
Palenie: średnio palona (American Roast)
Aromat: intensywny, lekko dymny
Smak: mocny, pełny, z nutami
orzechowo-czekoladowymi
Crema: doskonała, obfita
Mielenie: średnio mielona
Pakowanie: szczelnie zamykana folia z zaworkiem
+ zewnętrzny kartonik
Wskazówki dotyczące przygotowania:

do zalewania gorącą wodą lub przygotowywania
w różnego typu zaparzaczach i ekspresach
(ciśnieniowych, przelewowych, typu moka).
Świetnie smakuje bez dodatków.

Waga: 250 g
Proponowane dodatki: kawa Aurile Espresso
Experience idealnie smakuje solo, ma perfekcyjny
smak, który przypadnie do gustu osobom lubiącym
pić kawę bez dodatku cukru i mleka.
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Aurile
CLASSIC
COFFEE CAPSULES

Kawa mielona w kapsułkach do ekspresu
Gatunek: 100% arabika
Pochodzenie: Ameryka Południowa (Kolumbia)
Uprawa: 1 200 do 1 800 m n.p.m.
Palenie: średnio palona (American Roast, 70%)
i ciemno palona (Full City Roast, 30%)
Aromat: intensywny, z przeplatającymi się nutami
owocowo-karmelowymi
Smak: świeży, delikatnie kwaskowaty, z wybijającą
się nutą owoców tropikalnych
Crema: delikatna
Mielenie: drobno mielona
Pakowanie: kapsułki, pakowane po 2 sztuki
w ochronną folię + ochronny kartonik
Wskazówki dotyczące przygotowania: kapsułki
Aurile przeznaczone są do użytku w ekspresach
ciśnieniowych i są kompatybilne z systemem
Nespresso®*. W celu zaparzenia kawy należy wyjąć
kapsułkę z ochronnej folii, włożyć do ekspresu
ciśnieniowego i postępować zgodnie z instrukcją obsługi
podaną przez producenta urządzenia. Nie należy usuwać
wieczka kapsułki. Kapsułka jest jednorazowa, nie należy
ponownie napełniać jej kawą. Uwaga! Bezpośrednio po
użyciu kapsułka może być gorąca.

Kapsułka Aurile
wieczko

Waga: 10 x 5,5 g

kawa

Liczba sztuk w opakowaniu: 10
osłonka

* Nespresso® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Société Des Produits Nestlé S.A. FM GROUP World ani Aurile nie są powiązane umownie, kapitałowo ani organizacyjnie
z Nespresso Nestlé, ani Nespresso S.A. FM GROUP World nie jest ani licencjobiorcą, ani dystrybutorem marki Nespresso®.
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Aurile
PURE GREEN
Coffee Bags
Kawa zielona w torebkach
Gatunek: 100% arabika
Pochodzenie: Ameryka Południowa (Peru)
Uprawa: powyżej 1 000 m, ekologiczna,
bez nawozów sztucznych, zbiór ręczny
Palenie: niepalona
Aromat: delikatny, bez wyczuwalnych nut dymnych
Smak: łagodny, z wyraźnymi akcentami winnymi,
pozbawiony goryczy
Crema: brak
Mielenie: grubo mielona
Pakowanie: nylonowe torebki piramidki,
folia ochronna + zewnętrzny kartonik zbiorczy
Wskazówki dotyczące przygotowania:

do zalewania gorącą wodą. Kawy zielonej nie zaparza
się w ekspresach.

Waga: 20 x 7 g
Liczba sztuk w opakowaniu: 20
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A K C E S O R I A
B A R I S T Y C Z N E

NEW!

PARZANIA
ZA

ZAPARZACZ
TYPU FRENCH PRESS

E

AT Y!
RB

K

AW Y I H

Materiał: szkło borosilikatowe i stal nierdzewna
Pojemność: 1000 ml
Wysokość: 21 cm
Średnica: 9,5 cm (u podstawy)
Logo: elegancka grawerka

EALNY DO
ID

Sposób użycia: Zagotuj wodę i wlej ją na kilka
chwil do zaparzacza, aby ogrzać dzbanek i tłok.
Wylej wodę, wsyp na dno dzbanka odpowiednią ilość
kawy (2 łyżeczki kawy na 150 ml) i zalej ją odrobiną
wody o temperaturze 95°C (ok. 100 ml). Zamieszaj
napar tak, aby wszystkie drobiny kawy nasiąkły wodą.
Po upływie ok. 30 sekund wlej do dzbanka resztę wody.
Pamiętaj, aby pozostawić 2-3 cm odstępu od krawędzi
dzbanka. Czas parzenia powinien trwać od 3 do 4 minut.
Krótszy czas pozwoli na zaparzenie delikatniejszej
kawy. Po upływie wyznaczonego czasu wolnym ruchem
jednostajnym opuść tłok do samego dna. Przelej napój
do filiżanek i delektuj się smakiem.
Zaparzacz typu french press doskonale nadaje się
do parzenia herbaty liściastej. Aby otrzymać aromatyczny
napój o najwyższych walorach smakowych, należy
postępować zgodnie z etykietą na opakowaniu
i przestrzegać podanego tam czasu parzenia oraz
temperatury wody. Gotowy napar herbaciany od razu
po zaparzeniu przelać do filiżanek.

Wskazówki i ostrzeżenia: Naczynie należy umyć
przed pierwszym użyciem oraz po każdym kolejnym.
Szklaną część można myć w zmywarce. Pokrywę
z tłokiem należy myć ręcznie, używając delikatnych
detergentów i zmywaków. Po każdym umyciu zaparzacz
należy dokładnie wysuszyć. Produkt nie nadaje się
do użytku na płytach grzewczych ani kuchenkach
gazowych. W trakcie użycia zaparzacz należy trzymać
za rączkę. Używać i przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nadaje się do kontaktu
z żywnością.
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A K C E S O R I A
B A R I S T Y C Z N E

KUBEK
TERMICZNY
Materiał: stal nierdzewna,
elementy wykończeniowe z plastiku
Pojemność: 380 ml
Wysokość: ok. 19 cm
Średnica: 6,3 cm
Dostępne kolory:

biały z elementami zielonymi
biały z elementami błękitnymi

Logo: elegancka grawerka
Sposób użycia: Przed użyciem każdorazowo
najpierw rozgrzej kubek, wlewając do niego na około
3 minuty gorącą wodę. Dzięki temu kubek utrzyma
ciepło maksymalnie długo. Następnie wylej wodę i jak
najszybciej przelej do kubka gorący napój. W przypadku
napojów zimnych wnętrze kubka należy wcześniej
schłodzić zimną wodą (np. z dodatkiem kostek lodu).
Tak dobrze przygotowany kubek z pysznym napojem
możesz zabrać ze sobą wszędzie!
Wskazówki i ostrzeżenia: Kubek należy myć
miękką gąbką lub ściereczką z użyciem łagodnego
detergentu. Nie zaleca się namaczania kubka przed
myciem. W przypadku wystąpienia silnych zabrudzeń
lub przebarwień (np. na skutek pozostawienia w kubku
napoju przez dłuższy czas), kubek należy zalać ciepłą
wodą z dodatkiem soku z cytryny i pozostawić na około
3-4 godziny. Następnie umyć i dokładnie spłukać. By
kubek pozostał doskonale szczelny, należy zakręcać
korek z umiarkowaną siłą. Nie należy dokręcać korka
zbyt mocno, by nie uszkodzić zamknięcia. Nie należy
wypełniać gorącym napojem więcej niż 80% pojemności
kubka, by zapobiec uszkodzeniu korka. W kubku nie
należy podgrzewać napojów ani pozostawiać go
w pobliżu źródeł ciepła. Nie należy również
przechowywać w kubku napojów gazowanych,
suchego lodu ani produktów posiadających krótką datę
przydatności do spożycia.
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A K C E S O R I A

POJEMNIK NA KAWĘ
Materiał: stal nierdzewna
Pojemność: 550 ml
Wysokość: 12,5 cm
Średnica: 9 cm
Logo: elegancka grawerka

POJEMNIK
NA HERBATĘ
Materiał: stal nierdzewna
Pojemność: 600 ml
Wysokość: 11,8 cm
Szerokość: 8,2 cm
Logo: elegancka grawerka

ZAPARZACZ
DO HERBATY
Materiał: ceramika (koszyczek na herbatę)
i silikon (uchwyt-listek)

Wysokość: 16,5 cm
Szerokość: 4,5 cm
Grubość: 3 cm
Dostępne kolory:

- biały z pomarańczowym liściem
- biały z błękitnym liściem
- biały z zielonym liściem
- biały z różowym liściem

Sposób użycia: Wypełnij koszyczek herbatą. Nie pozwól, by liście wystawały poza

koszyczek ani nie upychaj herbaty w koszyczku, ponieważ liście zalane wodą zwiększają swoją
objętość i muszą mieć miejsce, by się rozwinąć. Następnie nałóż na koszyczek silikonowy listek
i umieść zaparzacz w kubku lub ﬁliżance. Temperaturę wody oraz czas zaparzania dostosuj
do gatunku herbaty (informacje na temat parzenia herbat Aurile znajdziesz na opakowaniach,
w Księdze produktów Aurile oraz na stronie internetowej www.aurile.pl). Po zaparzeniu wyjmij
zaparzacz z naczynia, korzystając z silikonowego listka, który się nie nagrzewa. Po użyciu
dokładnie usuń resztki liści i starannie wymyj zaparzacz. Zaparzacz może być myty w zmywarce.

Możliwość mycia w zmywarce: tak
Uwagi: Silikon jest nieszkodliwy, nie ma smaku ani zapachu,
więc nie wpływa na smak i zapach zaparzanej herbaty.
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P O R C E L A N A
S E R W I S

S E R W I S

A U R I L E

A U R I L E

S I M P L E

S I M P L E

Klasyczny serwis kawowy oryginalnie ozdobiony logo Aurile. Idealny dla tych, którzy uważają, że Aurile to nie tylko przepyszna kawa, ale
przede wszystkim niepowtarzalny styl życia. Zestaw został stworzony z myślą o prezentacjach i degustacjach, jest przydatny zarówno
w domu, jak i w pracy, np. w barach i kawiarniach.
Zestaw jest wykonany z białej, gładkiej porcelany z dekoracyjnym motywem. Na każdy element serwisu wzór został nałożony ręcznie.

FILIŻANKA
DO ESPRESSO
Seria: Aurile Simple
Spodeczek w komplecie: tak
Materiał: gładka porcelana
Zdobienie: nadruk
(wykonany techniką wypalania, wzór nakładany ręcznie)

Kolor: biel z elementami brązu
Pojemność: 100 ml
Średnica: 12 cm
Możliwość mycia w zmywarce: tak
Możliwość korzystania
w kuchence mikrofalowej: tak
Możliwość stworzenia kompletu: tak

FILIŻANKA
KLASYCZNA
Seria: Aurile Simple
Spodeczek w komplecie: tak
Materiał: gładka porcelana
Zdobienie: nadruk
(wykonany techniką wypalania, wzór nakładany ręcznie)

Kolor: biel z elementami brązu
Pojemność: 200 ml
Średnica: 14,5 cm
Możliwość mycia w zmywarce: tak
Możliwość korzystania w kuchence mikrofalowej: tak
Możliwość stworzenia kompletu: tak

41

Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.

P O R C E L A N A
S E R W I S

A U R I L E

S I M P L E

CUKIERNICA
Seria: Aurile Simple
Pokrywka w komplecie: tak
Materiał: gładka porcelana
Zdobienie: nadruk
(wykonany techniką wypalania, wzór nakładany ręcznie)

Kolor: biel z elementami brązu
Pojemność: 200 ml
Możliwość mycia w zmywarce: tak
Możliwość korzystania w kuchence mikrofalowej: tak
Możliwość stworzenia kompletu: tak

DZBANUSZEK
NA MLEKO
Seria: Aurile Simple
Materiał: gładka porcelana
Zdobienie: nadruk
(wykonany techniką wypalania, wzór nakładany ręcznie)

Kolor: biel z elementami brązu
Pojemność: 150 ml
Możliwość mycia w zmywarce: tak
Możliwość korzystania w kuchence mikrofalowej: tak
Możliwość stworzenia kompletu: tak

KUBEK
Seria: Aurile Simple
Materiał: gładka porcelana
Zdobienie: nadruk
(wykonany techniką wypalania, wzór nakładany ręcznie)

Kolor: biel z elementami brązu
Pojemność: 350 ml
Możliwość mycia w zmywarce: tak
Możliwość korzystania w kuchence mikrofalowej: tak
Możliwość stworzenia kompletu: tak
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P O R C E L A N A
S E R W I S

S E R W I S

A U R I L E

A U R I L E

B L O S S O M

B L O S S O M

Stylowy serwis sprawia, że codzienne picie herbaty staje się małą ceremonią. Został ozdobiony subtelnym, kwiatowym wzorem
nawiązującym do zdobień pradawnej chińskiej porcelany. Zaprojektowany z ogromną starannością i dbałością o szczegóły, by pomóc
wydobyć z naparu herbacianego jego doskonały smak i aromat.
Zestaw jest wykonany z białej, gładkiej porcelany z dekoracyjnym motywem. Na każdy element serwisu wzór został nałożony ręcznie.

IMBRYK
Seria: Aurile Blossom
Pokrywka w komplecie: tak
Materiał: gładka porcelana
Zdobienie: nadruk
(wykonany techniką wypalania, wzór nakładany ręcznie)

Kolor: śnieżna biel z elementami czerni
Pojemność: 1000 ml
Możliwość mycia w zmywarce: tak
Możliwość korzystania
w kuchence mikrofalowej: tak
Możliwość stworzenia kompletu: tak

FILIŻANKA
DO HERBATY
Seria: Aurile Blossom
Spodeczek w komplecie: tak
Materiał: gładka porcelana
Zdobienie: nadruk
(wykonany techniką wypalania, wzór nakładany ręcznie)

Kolor: śnieżna biel z elementami czerni
Pojemność: 240 ml
Średnica obrzeża ﬁliżanki: 9,7 cm
Średnica spodka: 16 cm
Możliwość mycia w zmywarce: tak
Możliwość korzystania w kuchence mikrofalowej: tak
Możliwość stworzenia kompletu: tak
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P O R C E L A N A
S E R W I S

A U R I L E

B L O S S O M

CUKIERNICA
Seria: Aurile Blossom
Pokrywka w komplecie: tak
Materiał: gładka porcelana
Zdobienie: nadruk
(wykonany techniką wypalania, wzór nakładany ręcznie)

Kolor: śnieżna biel z elementami czerni
Pojemność: 240 ml
Średnica w najszerszym punkcie: 10,5 cm
Możliwość mycia w zmywarce: tak
Możliwość korzystania
w kuchence mikrofalowej: tak
Możliwość stworzenia kompletu: tak
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T A B E L A
P R O D U K T Ó W

Nazwa serii

Aurile

Simple

Aurile

Blossom

Nazwa
produktu

Materiał

P O R C E L A N O W Y C H

Pojemność

Filiżanka
do espresso

100 ml

Filiżanka
klasyczna

200 ml

Cukiernica

Porcelana
gładka

200 ml

Dzbanuszek
na mleko

150 ml

Kubek

350 ml

Imbryk

1000 ml

Filiżanka
do herbaty
Cukiernica

Porcelana
gładka

240 ml

Kolor

Zdobienie

Biel z
elementami
brązu

Nadruk

Śnieżna
biel z
elementami
czerni

Nadruk

(ręcznie
nakładany
wzór)

(ręcznie
nakładany
wzór)

Możliwość
korzystania
w kuchence
mikrofalowej

Możliwość
mycia
w zmywarce

TAK

TAK

TAK

TAK

240 ml
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