
THEE
In de weelderige tuinen van China en Sri Lanka putten we de echte rijkdom van de 
natuur om u theebladeren van topkwaliteit te brengen en om u een smakelijke, magische 
ervaring te bezorgen in je kopje thee. 

EUPHORIA GREEN TEA 
Buskruit losse bladthee met verbena, citroengras, zonnebloembloemblaadjes, 
citroenschil en een natuurlijke citroensmaak
De combinatie van de jongste bladeren van Gunpowder groene thee, 
aromatische verbena, citroengras, citroenschil en zonnebloembloemblaadjes 
is de sleutel tot deze energieke samenstelling.

 ` Combineert een zoete smaak met een rijk aroma van citroen
 ` Oorsprong: Chinese provincie Zhejiang

75 g | AH2

8,50 EUR
113,33 EUR / 1 kg

GENIET 
VAN DE 
SMAAK…..  
van Aurile koffie en thee. De 
Aurile producten zijn gemaakt 
op basis van uitzonderlijke 
passie en professionaliteit. 
We bevelen onze functionele 
koffie ten zeerste aan. 
Ze zijn ontwikkeld door 
wetenschappers en smaken 
niet alleen heerlijk, maar 
bevatten ook waardevolle 
ingrediënten voor uw 
gezondheid: vitamines en 
mineralen. Aurile theeën zijn 
verrijkt met bloemblaadjes 
en natuurlijke aroma’s, zodat 
u elke dag van hun heerlijke 
smaak kunt genieten. Onze 
snoepjes gemaakt van een 
combinatie van uitstekende 
recepten en de beste 
ingrediënten zijn de perfecte 
aanvulling op koffie en thee.

NIEUW



METABOLISM 
Met garcinia cambogia extract en 

L-carnitine

Aromatische, heerlijke koffie dat het 
verslankingsproces en ontgiftingsproces 

perfect ondersteunt. Gecombineerd met 
een gebalanceerd dieet en een kleine 

fysieke inspanning zal het je lichter laten 
voelen en uitzien.

 ` Aanbevolen voor diegenen die in 
vorm willen blijven, gewicht willen 

verliezen of hun metabolisme willen 
verbeteren.

 ` Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
in 2 koppen koffie: 38% chronium, 

30% zink, vitamine B2, 24% 
pantotheen zuur, niacine, biotine

 ` Oorsprong: Oost-Azië

 250 g | AR6

15,50 EUR
62 EUR / 1 kg

FOCUS 
Met guarana extract en magnesium

Aromatische koffie verrijkt met ingrediënten 
die bijdragen aan de vermindering van 

vermoeidheid en slaperigheid. Helpt je je hoofd 
leeg te maken en te concentreren op wat echt 

belangrijk is.

 ` Dubbele werking: met een extra portie 
guarana caffeïne

 ` Onmisbaar voor studenten en personen 
die intellectueel werk verrichten – ideaal 
voor het verbeteren van het geheugen en 

concentratievermogen

 ` Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in 2 
koppen koffie: 30% magnesium, vitamine 
B2, 24% pantotheen zuur, niacine, biotine

 ` Oorsprong: Oost-Azië 

 250 g | AR5

15,50 EUR
62 EUR / 1 kg

ENERGY 
Met guarana extract en taurine
Stimuleert taurine en vitamine 
B-groep, in combinatie met een 
kenmerkende smaak van onze koffie, 
verhoogt het je psychofysische 
efficiëntie. De verhoogde dosis 
verkwikkende guarana-cafeïne 
verfrist en geeft energie voor de 
hele dag. 

 ` Uitstekend voor actieve 
personen, personen die ’s nachts 
werken, atleten en reizigers

 ` Aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid in 2 koppen 
koffie: 30% vitaminen B2, 24% 
panthotheen zuur, niacine, 
biotine

 ` Oorsprong: Oost-Azië 

 250 g | AR4

15,50 EUR
62 EUR / 1 kg

FUNCTIONELE KOFFIE OP SMAAK 
GEBRACHTE KOFFIEGebrek aan energie, ervaar je stress of eet je vaak ongezonde voeding? Start vandaag al 

met het bestrijden van deze symptomen! Onze functionele koffie is een hulp aangezien 
ze ontwikkeld zijn in samenspraak met wetenschappers en voedingsexperten. 

Aromatische koffie met een uitstekende smaak, zowel warm als koud! 

IRISH CREAM  
Aromatische koffie met een 
uitstekende smaak, zowel warm als 
koud! 
Voortreffelijke whisky en zachte zoete 
room verrijken het aroma van natuurlijke 
versgemalen koffie, waardoor het nog 
verfijnder wordt. Dit plezier zal nooit 
eindigen! 

 ` Oorsprong: Oost-Azië

250 g | AR9

12,50 EUR
50 EUR / 1 kg


