
KONCENTROVANÝ NEALKOHOLICKÝ NÁPOJ K ŘEDĚNÍ.

Složení: Výluh z černého čaje a zeleného kardamonu 
(57%), třtinový cukr, šťáva z citronového koncentrátu. 
Objem: 0,7l. Skladujte v suchu. Chraňte před mrazem a 
přímým slunečním světlem. po otevření skladujte 
v chladu a spotřebujte do 14 dnů. Sediment není na 
závadu. Před použitím protřepat. Pasterováno. Výživo-
vé údaje na 100g: Energetická hodnota 663kj /158kcal, 
Tuky < 0,1g, z toho mastné kyseliny < 0,1g , Sacharidy 42g, 
z toho cukry 42g, Bílkoviny < 0,1g, Sůl < 0,1g. Vyrobeno 
pro: Yacub group s.r.o, K Rybníku 403, Adamov, 37371, 
Česká Republika. Návod na přípravu: 1 díl koncentrátu 
a 5 dílů vody.

Datum minimální 
trvanlivosti: 
Prosinec 2015
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Produkty – Original Ice Tea

Green Limetto
Spojení zeleného čaje s čerstvě vymačkanou 
šťávou z limet přináší přírodní zdroj energie. 

Dvě třetiny čajové směsi tvoří Darjeeling 
ze zahrady Puttabong, která je jednou 

z nejstarších a nejvýše položených v oblasti. 
Zbylá třetina je jeden z nejcennějších 
čínských čajů Green snail, vyráběný 

z jemných jarních pupenů. Čerstvá šťáva 
z limet a třtinový cukr dotvářejí lahodně 

lehký a osvěžující čaj.

Rooibos Orange
Směs červeného a zeleného Rooibosu 

s čerstvou šťávou citrónu a pomeranče. 
Mírně doslazeno třinovým cukrem. Pro ty, co 

nepotřebují kofein.

Black Cardamon
Tradiční silný arabský čaj ze zahrady 
Mangalam má exotickou chuť a mírné 

afrodiziakální účinky. Zahrada je jedinečná 
svým způsobem pěstování „divoké plantáže“ 

a produkuje ty nejkvalitnější a zároveň 
nejdražší čaje z Assamské oblasti. Nápoj 

je ochucen pravým zeleným kardamomem 
a doslazen třtinovým cukrem.

1. Pro dlouhodobé skladování skladujte otevřený sirup v chladu. 2. Láhev protřepejte, aby se v ní netvořila sedlina. Na konci pak nebudete mít zbytečný odpad. 
3. Dodržujte předepsané poměry míchání, jen tak nabídnete správnou chuť. 4. Pro ledové čaje používejte odstátou či filtrovanou vodu.Zásady: 



Produkty – Original Lemonade

Redberries 
Směs malin, jahod a višní, doplněna 

čerstvou limetovou šťávou a pěkně oslazena 
pravým třtinovým cukrem. Prostě hustá 
limonáda z opravdového ovoce jako za 

našich babiček.

Višně jsou zdrojem minerálních a stopových látek – 
dokáží na sebe vázat škodlivé látky, které se tak mohou 

z těla vyloučit – čistí krev, játra i ledviny. Maliny obsahují 
vitamín C, vitamin A, komplex vitamínů B. Minerální látky 
fosfor a železo pomáhají při krvetvorbě, správné funkci 

srdce a nervové soustavy. A jahody? Ty posilující činnost 
jater a mimo to skvěle chutnají. Žádná chemie, žádné 

konzervanty, jen prvotřídní vybrané suroviny. Kdo má rád 
ovocné limonády, nemůže se s námi minout!

Orange
Čerstvá šťáva z pomeranče spolu 

s esenciálními oleji z pomerančové kůry 
vlastní výroby, citron a třtina.  

Takhle si u Nás představujeme pravou 
oranžádu.

Nejenom, že jsme naše pomeranče pečlivě vybírali, ještě 
jsme přidali silný výluh z pomerančové kůry, která této 

limonádě dodává chuťové „tělo“. Výluh obsahuje esenciální 
olej, který poskytuje množství zdravotních výhod: zlepšuje 
chronická onemocnění a detoxikuje, je to také diuretikum, 
což znamená, že očišťuje tělo od škodlivých toxinů a solí 
a zvyšuje chuť k jídlu. Nesmí chybět kolega třtinový cukr 

a přírodní citrónová šťáva. Svět je možná malý pomeranč, 
ale rozhodně je prima i díky naší pomerančové limonádě. 

Ginger
Základem je čerstvá zázvorová šťáva, kterou 

doplňuje šťáva citronová, samozřejmě 
také čerstvá a trochu cukru. Málo slazená 

osvěžující limonáda a pozor, je opravdu 
zázvorová.

Zázvor obsahuje 640 druhů různých látek a jedna vedle 
druhé jsou prospěšné našemu tělu. Navíc obsahuje 

esenciální oleje, které mu dodávají nezaměnitelnou chuť. 
Zázvor je výkonný bojovník proti migréně či bolesti hlavy, je 
znám díky svým účinkům v boji proti nachlazení a chřipce, 
výborný proti kašli či rýmě běžného či alergického původu. 
Jsme jedna z mála firem v zemi, která ektrakt ze zázvoru 
získává ne louhováním, ale „frešováním“. K takto získané 

esenci jsme přidali citrónovou šťávu a trochu osladili. Jestli 
tedy pít s chutí a hlavně zdravě – náš Ginger je tu pro Vás!

1. Pro dlouhodobé skladování skladujte otevřený sirup v chladu. 2. Láhev protřepejte, aby se v ní netvořila sedlina. Na konci pak nebudete mít zbytečný odpad. 
3. Dodržujte předepsané poměry míchání, jen tak nabídnete správnou chuť. 4. Pro výrobu čerstvých limonád používejte filtrovanou nebo perlivou vodu.Zásady: 



Senzu, prémiové ledové čaje a limonády

Jak vyrábíme
Produkci zajišťujeme v rodinné české firmě, která nám zaručuje ruční výrobu poctivých sirupů z nejlepších 
surovin. A to zásadně bez chemie, konzervantů a jakýchkoliv náhražek!

Dbáme na dodržování správných výrobních postupů, jako je výběr prémiového ovoce, přesná doba a teplota 
louhování čajů, koření a bylin. Víme, že na detailech záleží.

Naše extrakty vyrábíme v malých dávkách, abychom měli nad výrobním postupem naprostou kontrolu.

Z čeho vyrábíme
Sirupy na přípravu ledového čaje vaříme ze zeleného čaje – ten neoxiduje, je v něm méně kofeinu, vysoký 
obsah antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek. Pití zeleného čaje snižuje riziko rakoviny. Vaříme 
z černého čaje – ten má vysoký obsah povzbuzujícího kofeinu, ovšem obsahuje také další zdraví prospěšné 
látky. Vaříme z Rooibosu – tento nápoj pochází z keře čajovce kapského. Obsahuje nepatrné množství 
kofeinu, ale především množství zdraví prospěšných látek a antioxidantů.

Sirupy na přípravu čerstvých limonád připravujeme – ze směsi malin, jahod a višní, z čerstvé zázovrové 
šťávy, z čerstvé šťávy z pomerančů spolu s esenciálními oleji z pomerančové kůry vlastní výroby

Abychom uvařili moderní nápoje, ke slazení používáme přírodní třtinový cukr, který je obecně zdravější než 
řepný, má výraznou chuť a také menší obsah sacharidů.

Osvěžující kyselost nápojům dodávají čerstvé citrusové šťávy.

Čím jsme výjimeční
Naše nápoje jsou bez alergenů, vhodné pro vegetariány i přísné vegany. Obsahují bílý a třtinový cukr a jsou 
méně sladké než běžné produkty na trhu. Díky přípravě z čerstvé vody mají naše produkty vyšší Ph než 
klasické balené nápoje. Proto nepřispívají k překyselení organismu.



Varianty

Ledový čaj a čerstvá limonáda
Příprava:
Sklenice cca 42 cl, naplnit ledem, 4 cl sirupu, 2 dl vody 
Rozmíchat, ozdobit, přidat brčko

Sklenice 

Zbytek – Led

0,2 l – voda

0,04 l – sirup

Džbánek 

Zbytek – Led

0,3 l – voda

0,06 l – sirup

Lahev 

18 nápojů

Tipy a triky
• Ledový čaj je možné připravit v šejkru, vytvoří krásnou pěnu

• Na přípravu limonády je možné použít jak vodu, tak i sodu



Obchod

Porovnání

Lahev 
čaj 221 Kč
limonáda 175 Kč

Sklenice 
prodej 35–50 Kč
nákup (čaj) 12,60 Kč
nákup (limonáda) 10 Kč

Džbánek
prodej 50–75 Kč
nákup (čaj) 18,90 Kč
nákup (limonáda) 15 Kč

průměrná marže až 300 %

Senzu sirupy 
✔  Vysoké marže až 300 % 
✔  Kvalitní suroviny s místem původu 
✔  Opravdové receptury s dodržením 

postupů 
✔  Minimální náklady na skladování 

a energie 
✔  Rychlá a jednoduchá příprava

Vlastní výroba 
➡  Střední marže 150 % 
➡  Kombinace kvalitních surovin  a aroma 
➡  Chutě s omezenou možností přípravy 
✔   Minimální náklady na skladování 

a energie
✖  Složitá a nákladná příprava  a servis



Proč právě Senzu?
Snadná příprava

Poctivá ruční výroba bez chemie, 
bez konzervantů, bez náhražek 




Cena
Čaje: Lahev 192 Kč bez DPH (221 Kč s DPH); Karton 9 ks. 1 730 Kč bez DPH (1 989 Kč s DPH)

Limonády: Lahev 152 Kč bez DPH (175 Kč s DPH); Karton 9 ks. 1 370 Kč bez DPH (1 575 Kč s DPH)

Varianty balení (vždy 9 lahví)

Mix – 9 lahví dle výběru; Standard – 9 × 1 druh

Distribuce – individuálně dle potřeb zákazníka, kontaktujte naše obchodní zástupce nebo na adrese obchod@senzudrinks.cz 

Vysoká prodejní marže 


