
ŘADA KÁVOVÝCH PODŮ: ZDRAVÉ POTĚŠENÍPODŮ: ZDRAVÉ POTĚŠ

Rychlé tempo každodenního života, 
stres a špatné stravovací návyky, zvyšují 
zájem o naše zdraví. Nové kávové pody 
,,TORRIÉ, LIVE IT WELL“ byly vytvořeny 
právě pro ty, kteří dokáží skloubit moderní 
životní styl a zdravou výživu.

TORRIÉ. LIVE IT WELL

137Kč

PRODEJNÍ 

CENA

včetně DPH



Složení: káva bez kofeinu (95 %), 
mátový čaj (2,5 %), heřmánkový 
čaj (2,5 %) a aroma vanilky
Balení: 105 gramů, 15 papírových 
podů

Tento produkt spojuje pozitivní 
účinky čaje s výhodami kávy bez 
kofeinu. Směs všech čtyř chutí 
a vůní pomáhá udržovat duševní 
pohodu a rovnováhu.

TORRIE ZEN 
směs pražené kávy bez kofeinu 
s mátovým a heřmánkovým čajem
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TORRIE ZE
směs pražené
s mátovým a  Složení: káva s  větším 

obsahem kofeinu 
Balení: 105 gramů, 15 papírových 
podů

Studie ukazují, že kofein 
stimuluje nervový systém 
a  tím zvyšuje pozornost 
a  soustředění. Tato káva 
obsahuje o  30  % větší 
obsah kofeinu než u  běžně 
dostupných káv.

TORRIE ENERGY 
pražená mletá káva 
s vysokým obsahem kofeinu
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TORRIE EN
pražená mlet
s vysokým ob

Dovozce a distributor: PILECKÝ s.r.o. 

Mokrovraty 177, 262 03 Nový Knín

mobil: +420 607 564 236, 

e-mail: info@torrelsa.cz, www.torrelsa.cz

Naše nabídka obsahuje taktéž širokou škálu kávovarů světových značek, mlýnky na kávu 

a v neposlední řadě příslušenství. Vše je možno nalézt na našich stránkách www.torrelsa.cz.

Složení: káva (90 %) a čekanka (10 %)
Balení: 105 gramů, 15 papírových podů

Zlepšuje imunitní systém, pomáhá při trávení a zvyšuje vstřebávání 
minerálů a stopových prvků, jako je vápník, hořčík, železo a zinek.

TORRIE BIO ACTIVE 
směs pražené a mleté kávy s čekankou
TORRIE
směs praž

Složení: káva s antioxidačními 
vlastnostmi
Balení: 105 gramů, 15 papírových 
podů

Přírodní zdroj antioxidantů, 
které minimalizují poškození
buněk volnými radikály, 
zpomalují stárnutí a pomáhají
při prevenci degenerativních 
onemocnění. Díky inovaci 
výroby tento produkt obsahuje 
30 % antioxidantů.

TORRIE SILVER SKIN 
pražená mletá káva 
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Složení: káva (80  %), čekanka (10  %) 
a ječmen (10 %)
Balení: 105 gramů, 15 papírových podů

Spojení čekanky a ječmenu má pozitivní 
vliv na zažívací systém a játra, přispívá 
ke snížení cholesterolu a prevenci proti 
cukrovce.

TORRIE WELLNESS 
směs pražené a mleté kávy, 
čekanky a ječmenu

TORRIE W
směs praže
čekanky a j

www.torrelsa.cz


