طعم جديد متنوع

مجموعة فريدة من نوعها من الشاي .فخر شركة
مهما كان آخر اليوم مليئ ومشبع باالنطباعات فعند
ريستـون  -مجموعة من الشـاي األسـود ومن بينها
الرجوع إلى المنزل نترك خلف عتبته كل صخب
الشـاي االنجليـزي ذو النكهة الخفيفة وشاي الفطور
وضجة اليوم وتقلبات الطقس التي ال يمكن التنبؤ بها
االنجليزي الكالسيكي وانواع أخرى من الشاي.
ومع كوب من شاي ريستون ذو النكهة الرائعة نذوب
ولمحبي الشاي األخضر
في عالمنا الخاص حيث تسود
وشاي األعشاب الخفيف،
الراحة والتفاهم ليصنع لك
وكذلك شاي الفواكه والتوت
األفضل ويدهشك يوما ً بعد
في عام  2012م قامت شركة  Ristonبتغيير
مع الطعم العجيب مجموعة
يوم ،يجب ان نبقى دائما ً في
وتحسين في تصميم شكل التعبئة والتغليف،
خاصة فريدة من نوعها.
األعلى .والضمان والقاعدة
والذي سمح بادخال ظالل جديدة في المفهوم
التقليدي للشاي االنجليزية الكالسيكي .االنتقال
كما قامت شركة ريستون
األساسية هي  -التغيير
إلى تنسيق التعبئة والتغليف خطوة هامة من
بصناعة وتقديم مجموعات
المستمر والدائم ،البقاء على
شأنها أن تجلب منتجات الشركة  Ristonإلى
منفصلة ومتنوعة من الشاي
األفضل ،واتباع االتجاه
من
فريد
وتصميم
تغليف
كليا.
جديد
مستوى
الكالسيكي في أكياس،
الحالي ،وإنشاء وتنفيذ أفكار
نوعه ،يحفظ بعناية طعم ورائحة الشاي ويؤكد
ممزوج متكامل فريد.
جديدة في حين البقاء مع
متنوعة
مجموعة
من
واسعة
نوعية
جودة
على
وللشركة مكانة خاصة في
ضمان نوعية فاخرة وممتازة
من شاي ريستون .Riston
صنع مجموعة فريدة من
ودون تغيير تقاليد السنوات
نوعها من الهدايا في علب
الطويلة من ريستون .الفخر،
أنيقة ،مستوحاة من صور
النبل ،األناقة ،الكالسيكية،
الكرنفال ،وألوان الصيف وسحر الطفولة .كل هذا
التقليد ،األصل اإلنجليزي ،مقدمة في تشكيلة متنوعة
فريدة نمت مع الرعاية والحب في مزارع سيالن واآلن من ابتكار متخصصي شركة ريستون والذين صنعوا
مقدمة في تصاميم حديثة مبتكرة .كل هذا مجتمعا ً على مجموعة فريدة من نوعها من كل النواحي.
قدم المساواة يعكس فكرة شركة ريستون في إنشاء

أجعلوا يومكم غني ومشبع وفريد من نوعه مع
مجموعة شاي ريستون المتنوعة الرائعة !

ممزوج فاخر

شاي سينشا

أوراق شاي عريضة

أوراق شاي عريضـة

أوراق ش��اي صيني عريضة.
مصنوعة بتكنولوجيا يابانية،
أوراق مسطحة الشكل ،شفافة،
ذات لون أصفر منقع ،ذات طعم
ورائحة منعشة.

شاي سيالني ذو أوراق عريضة،
مصنوع من أرق أن��واع الشاي
ال��خ��ام ،األوراق رقيقة ملتوية
الشكل ،ساطع منقع ،مع مذاق قوي
لطيف مع مسحة حمضية طبيعية.

ش���اي س��ي�لان��ي ذو أوراق
عريضة ،جُمع من سهول مزارع
سري النكا ،أوراق شاي اسود
طويلة ملتوية مع نكهة لطيفة،
ساطع مشبع بالمذاق القوي.

الشاي األخضر (شاي البارود)

شاي أسود

شاي أسود الزهورات

Sencha

(Gun Powder) GP

شاي أخضر ذو أوراق عريضة .تتم
عملية تصنيع أوراق ه��ذا النوع من
الشاي بطريقة “التحميص” عن طريق
مقالة خاصة ساخنة ،هذه العملية تساعد
أوراق الشاي لالنطواء في كرات لؤلوية
صغيرة ومع غلي هذه األوراق ًتتفتح
األوراق العريضة لتعطي شراب قوي
مع نكهة قليلة.

)Orange Pekoe( OP

)(Broken Orange Pekoe
BOP
أوراق ش��اي سيالني صغيرة
الحجم .ال��ل��ون البني يميز هذا
النوع من الشـاي ،جُمعت من
أعلى مرتفعــات سري النـكا نقيـع
سـاطع ذونكهة أزهـار ال مثيل لها
وطعم غني ال ينسى.

)Orange Pekoe A( OPA

(Flowery Broken
Orange Pekoe) FBOP
أوراق ش��اي سيالني متوسطة
الحجم ،أوراق شاي طويلة ملتوية
جيداً ذات لون أسود ومذاق قوي
منقع ومشبع بطعم ونكهة مثالية.

شاي سيالني عالي الجودة

شاي
إنكليزي
فاخر

الشاي
اإلنجليزي
النخبة

النعناع القرفة

الهيل الزنجبيل

مجموعة الهدايا

أيرل غراي

شاي أخضر صافي

English Elite Tea

اآلن معلب
ومغلف

الشاي اإلنجليزي النخبة
مزيج فريد من الشاي االسود واالخضر النخبة،
نم في أفضل مزارع سري النكا .ذو مذاق متوسط
القوة مع نكهة خفيفة غير عادية من البرغموت.
 100غرام
 200غرام

 350غرام في علبة معدنية

FBOP

شاي سيالني ذو مذاق قوي مشبع بالنكهة مع طعم
خفيف من البرغموت يرافقك هذا الطعم طوال اليوم
ويستمر مع طعم خفيف ناعم.
 2 х 25غرام
 2 х 50غرام
 2 х 100غرام

مغلف

Ceylon Premium

اآلن معلب
ومغلف

شاي سيالني عالي الجودة
مجموعة محصورة متنوعة من الشاي األسود عالية
الجودة ،يتم صنعه فقط من الجزء العلوي من أوراق
الشاي والتي جمعت من مزارع النخبة في
سري النكا .منقع قوي ذو نكهة مشبعة خفيفة ،تخلق
مزاج ممتاز كل يوم.
 100غرام
 200غرام

اوراق عريضة

شاي ذو مذاق قوي منقع بنكهة كالسيكية من أفضل
مزارع سري النكا يمنح القوة ،يجعل الجو حفلة
شاي مشبعة بنكهة ،ويمنح الشعور الغير عادي
بالراحة.
 2 х 25غرام
 2 х 100غرام

مغلف

English Breakfast

اآلن معلب
ومغلف

شاي الفطور اإلنجليزي
مجموعة محصورة متنوعة من الشاي األسود عالية
الجودة ،يتم صنعه فقط من الجزء العلوي من أوراق
الشاي والتي جمعت من مزارع النخبة في
سري النكا .منقع قوي ذو نكهة مشبعة خفيفة ،تخلق
مزاج ممتاز كل يوم.
 100غرام
 200غرام

FBOP

الشاي األسود العالي الجودة من أفضل مزارع
سري النكا .ذو مذاق قوي كالسيكي وطعم فاخر.
ساطع مشبع بالنكهة .له شعبية خاصة في جميع
أنحاء العالم وأصبح السمة األساسية من وجبة
الفطور اإلنجليزي التقليدي.
 2 х 25غرام
 2 х 100غرام

مغلف

Finest Ceylon Tea
اآلن معلب
ومغلف

أفضل الشاي السيالني
شاي أسود مع النكهة الكالسيكية والطعم المشبع الغني ،جُمع من أعلى جبال
مزارع ديمبوال ( Dimbulaسيالن) ،تدفيء أفكارنا وتمنحنا مزاج رائع طوال
اليوم وتترك مذاق لطيف للغاية لمدة طويلة.
 1,5 х 25غرام
 1,5 х 100غرام

مغلف

Vintage Blend

مزيج فخم
مزيج استثنائي حيث ان أوراق الشاي العريضة تتفتح عند سكب الماء الساخن عليها لتعطي
منقع ذو مذاق قوي من أفضل التقاليد اإلنجليزية .هذا الشاي الرائع لكل أوقات اليوم ومن
األفضل شربه مع الحليب أو مع الليمون.
 100غرام
 200غرام

Pekoe

Earl Greу

اآلن معلب
ومغلف

أيرل غراي
مجموعة محصورة من الشاي السيالني األسود مع
الطعم الممتع والنكهة الغنية الرائعة مع البرغموت.
مزيج متناغم ،متوسط المذاق ،لذيذ ذو نكهة غنية،
السائل العنبري مثالي لفترة ما بعد الظهر.
 100غرام
 200غرام

 200غرام في علبة معدنية

FBOP

مذاق قوي من الشاي األسود من مزارع ديمبوال
 Dimbulaالجبلية (سيالن) مع طعم حي غير عادي
من البرغموت غني بالحمضيات الطبيعية يمنحك
الطاقة والحيوية على مدار اليوم.
 1,5 х 25غرام
 1,5 х 100غرام

مغلف

Supreme English Tea

شاي إنجليزي عالي الجودة
الشاي األسود النخبة منقع متوسط المذاق .جُمعت
أوراق الشاي خصيصا ً باأليدي من أفضل مزارع
سري النكا ،األوراق األولى والثانية هي أساس هذا
الشاي .عند سكب الماء على أوراق الشاي تتفتح
وتعطي نكهة رائعة للشاي السيالني االصيل مع الطعم
المميز اللطيف طوال اليوم.
 300غرام في علبة معدنية

OPA

Queen’s Choice

اختيار الملكة
مزيج فاخر فريد من الشاي األسود واألخضر مع
اضافة براعم الشاي ،طعم لذيذ مشبع برائحة ونكهة
رقيقة من الفراولة البستانية والقرطم مع خلق مزيج
استثنائي ،ليمنح سمة من سمات الحاضر الشاي الملكي.
 125غرام في علبة معدنية

FBOP

Pure Green Tea

اآلن معلب
ومغلف

شاي أخضر صافي
شاي أخضر ذو أوراق عريضة ،مذاق قوي مع طعم رقيق.
صنعت بطريقة تكنولوجية خاصة “التحميص” تكليس أوراق
الشاي في مقالة التي تساعد على طوي أوراق الشاي باحكام
في شكل كرات لؤلوية صغيرة وعند سكب الماء الساخن على
هذه األوراق تتفتح ببطء وتكشف عن أوراق الشاي وتمنح
نكهة مثيرة وغنية للغاية.
 100غرام
 200غرام

Gun Powder

شاي أخضر عالي الجودة ذو مذاق قوي ومشبع بالطعم
والرائحة الرائعة .سائل رقيق أصفر اللون يساعد على
االسترخاء والشعور بالراحة بعد يوم طويل.
 2 х 25غرام
 2 х 100غرام

مغلف

Green Tea with Jasmine
اآلن معلب
ومغلف

شاي أخضر بالياسمين
الشاي األخضر مع بتالت الياسمين .شراب ذهبي ساطع
مع طعم خاص ورائحة جميلة من زهور الياسمين يمنح
الشعور بالنضارة والحيوية على مدار اليوم.
 100غرام
 200غرام

 225غرام في علبة معدنية

Gun Powder

شاي أخضر عالي الجودة مع طعم سلس من أزهار
الياسمين يغرقك في النعيم ويمنحك القوة ويذيل
العطش.
 2 х 25غرام
 2 х 100غرام

مغلف

Sencha Paradise

ثمار الجنة

الشاي األخضر مع مزيج من قشور البرتقال،
بتالت الروز ،ورائحة رقيقة من الفانيليا ،ومزيج
غير متوقع من نكهات جديدة من قشور وعبق
الزهور والتوت وبتالت الروز والعليق .واكتشاف
العديد والكثير من النكهات الغير متوقعة معنا.
 100غرام

Sencha

Sencha Summer

فواكه الصيف الطبيعية

الشاي األخضر مع باقة فريدة من بتالت الروز
ونبات القنطريون العنبري ووردة عباد الشمس،
مع رائحة الفراولة السلسة واصبح الشاي الفن
الكالسيكي .نكهة خفيفة من عطر الروز ،ونبات
القنطريون العنبري الصباحي ومزيج من وردة
عباد الشمس مع الفراولة ليمأل شعورنا بااللهام
المدهش.
 100غرام

Sencha

كرنفال الثمار

Berry Carnival

الشاي األخضر مع بتالت الياسمين .شراب ذهبي ساطع
مع طعم خاص ورائحة جميلة من زهور الياسمين يمنح
الشعور بالنضارة والحيوية على مدار اليوم.
 90غرام

BOP1

الجنة االستوائية

Tropical Heaven

شاي سيالني أسود مع نكهة غير عادية من الفواكه
االستوائية العجيبة مع ترك مذاق عجيب طوال اليوم.
 90غرام

BOP1

مجموعة
“تروبيكانا”
جديد!
كريم البرتقال

Orange Cream

برتقال طازج مع قشدة الكراميل ،تمنح طعم
سلس من كريم البرتقال.
 90غرام

BOP1

ثمار الكرز

Cherry Punch

شاي أسود مع الذوق الكالسيكي ،مع طعم الكرز
الطازج ،تمنح احساس بالمتعة الغير عادية.
 90غرام

BOP1

الثالثي سافاج

Trio Savage

والثالثية الحصري لشاي رائعة ،في حين المختلفة في الدقيقة ،يجمع متعة استثنائية.
مجموعة تضم  3علب معدنية متنوعة من الشاي ريستون كل  70غ

اإلمالئي الكرز

وارتفعت ورقة سيالن الشاي األسود ،وقطع الكرز ،أحمر بتالت ،ونكهة :الكرز.

كارامبول الصقيل

ورقة سيالن الشاي األسود ،وقشور الليمون ملبس ،بتالت عباد الشمس ،ونكهة :نجمة الفاكهة

البرتقال الصقلي

بتالت القرطم ،النكهات :البرتقال ،ميرابيلال.

Favourite Seasons

المواسم المفضلة

تنتشر في كل موسم مع ظالل نابضة بالحياة والمشاعر التعبيرية.
في الفالس من الروائح الحسية من التوت والزهور والثمار
الناضجة ،تبين تفرد الحقيقي للطبيعة .شماعة جو لذيذ في منزلك،
كل يوم يمر ،مع مجموعة من األذواق من الشاي ريستون

جديد!
الطعام المشهي
ماساال
طعم النبيلة من الشاي األسود ،المخلوطة
مع مجموعة متنوعة من األعشاب
والتوابل ،وإضفاء الطابع أمامهما في
العمر الحقيقي  -التقاليد القديمة .مزيج
من القرنفل لذيذا ،والزنجبيل ،الهيل
والقرفة تطلق العنان العبير أكثر إثارة
للده
 125غرام

جديد!
سهم كيوبيدماساال
الخمور الطازجة  ،مع مذكراتها الرمان
الفذة و الفانيليا رائحة حلوة  ،ويكشف
أسرار ساحر من تخمير الشاي مثل
السهام السحرية لكيوبيد  ،وثقب القلب و
الملهم مع فرحة نقية الفورية.
 100غرام

مجموعة دمى
دمى شعبية على مر التاريخ
وعبر الثقافات  .وهو المفضلة
في مرحلة الطفولة بشكل أبدي
و المعشوق .وبالمثل ،فإن طعم
الشاي تحيي ذكريات العطاء
في ذلك الوقت لطيف و أرعن
من الحياة .تسترجع طفولتك
مع األذواق مذهلة من الشاي
الحصرية.

شارلوت
الطعم األصلي من الشاي األسود الكالسيكي
 ،وتستكمل مع رائحة غنية من توت و
المالحظات دسم الحلو  ،ويجعل من األوهام
الصيف أجمل تتحقق.
 125غرام

كاميال

مارغريت

طعم رائع من الكمثرى يانع  ،جنبا إلى
جنب مع ظالل الخوخ خفية  ،ويخلق الفرقة
الفاكهة الرائعة و يعطي الشعور بالبهجة
رائعة

هذا طعم الشوكوالته مذهلة تذكر من أجواء
مذهلة من شرب الشاي على عطالت عائلية
جميلة.

 125غرام

 125غرام

بين الكروم تتفتح  ،في جذع الصيف،
مزيج الشاي رائعة قادمة ال محالة .الشاي
تتبنى رائحة خمر المسكات الفذة من العنب
الناضجة.
 100غرام

أزهر
الكرم

جديد!

Carnival Tea
Collection
مجموعة “قناع
”فينيسيا

Colombina

كولومبينا

قناع كولومبينا يخفي مزيج من الشاي األسود الفاخر
مع الفراولة والقشدة مع مذاق خفيف من الفراولة
والقشدة نكهة غنية من الشاي تتغلغل في القلب،
وتترك طعم ال ينسى.
 125غرام

BOP1

Moretta

موريتا

قناع موريتي يخفي نكهات العنب والكمثرى
الطازجة ،الرشاقة الفتة والمالمح المخفية وكلمات
رائعة ال توصف من متعة الشاي.
 125غرام

BOP1

Florentina

فلورنتينا

قناع فلورنتينو يخفي الطعم الفاخر ألفضل أنواع
الشاي األسود السيالني ،مع طعم البرتقال الطازج
يمنح اإللهام ويشحن الجو احتفاالً.
 125غرام

BOP1

جديد!
Milk Oolong

الحليب الصيني
االسود “حليب
أولونج”
الحليب األولونج الصيني المعروف في جميع أنحاء
العالم نظراً لمذاقه الفريد من الحليب والذي يتحقق
بتجفيف أوراق الشاي على بخار الحليب .له طعم
قوي فريد من نوعه مع نكهة الحليب ،يترك طعم
الينسى طوال اليوم.
حليب أولونج
 125غرام

جديد!
Merry-go-Round

جولة موسيقية
(كورسيل)
دوار مع التنفس بهدوء .السماح للنكهة بمأل
يومك ومنح إلهام غير متوقع .األحساس
بلحظة متعة في دورة الحياة.
جولة موسيقى(كورسيل)
BOP1

 125غرام

جديد!

حديقة من الشاي

Sweet Rooibos Cherry & Jasmine

الكرز مع
الياسمين

شاي المريمية
الحلو

شاي بالكرز منقع باللون الروبي الدافئ
مع نكهة خفيفة معبق الرائحة مع
إضافة القليل من الياسمين.

مريمية جنوب أفريقيا مع طعم الفراولة
الناضج والفانيليا مثيرة لألعجاب مع
نكهة خرافية.

شاي األعشاب

 2 х 25غرام

مغلف

شاي األعشاب

 2 х 25غرام

مغلف

Sweet Berries

ثمار حلوة
شاي األعشاب

فراولة حلوة ،التوت العليق والتوت
البري مع الكركدي وقطع التفاح
المجففة يخلق طعم ورائحة ال تنسى.
 2 х 25غرام

مغلف

Green Exotic

Rosehip Dream

Vitality

الشاي األخضر

شاي األعشاب

شاي األعشاب

مزيج عجيب ومثالي من الشاي
األخضر ونكهات األزهار والثمار يمأل
بالدفأ الحديقة الصيفية بتالت الروزة
الحمراء ،نبات القنطريون العنبري
إلضافة طعم مثالي رائع.

ثمر الورد البرى مع زهرات القطيفة،
الليمون ،أوراق النعناع ،القرطم.
الشاي األخضر اللطيف يدهشنا برائحة
األزهار والطعم المنعش.

نسج فريد من نكهات الحمضيات من
ليمون ،واليم ويوسفي مع قطع صغيرة
من التفاح تكشف لنا عن نكهات
الصيف الفريدة.

األخضر العجيب حلم ثمر الورد

 1,5 х 25غرام

مغلف

 1,5 х 25غرام

مغلف

حيوية

 2 х 25غرام

مغلف

Maple Tea

Melissa Mix

مزيج ميليسا

الجنة الخضراء

شاي أسود

الشاي األخضر

الشاي األخضر

مزيج من الشاي األخضر واألعشاب
مع طعم لذيذ ومنشط  .النعناع الطازج
مع الليمون الناضج وميليسا ذات
صفات مفيدة تمنح احساسا ً وتواصالً
بالطبيعة.

طعم مميز للشاي األخضر الكالسيكي
مع نكهة األزهار ،بتالت الروز األحمر
والقنطريون تقدم مزيج رائع مع رائحة
الفراولة.

شاي القيقب
(االسفندان)

نكهة قوية من شراب القيقب ،كريم
ناعم مع الكرميل مع الشاي األسود
الكالسيكي ،يخلق طعم رائع من الكريم
ونكهة حلوة غنية.
 1,5 х 25غرام

مغلف

 2 х 25غرام

مغلف

Green Paradise

 1,5 х 25غرام

مغلف

ندعو إلى التعاون

:المكتب في سري النكا
11830
UK Beverages (Pvt) Ltd
81/41 Negombo Road,
Peliyagoda, Sri Lanka
+94 11 2939743/45 :هاتف
rozana@ristontea.lk :البريد إلكتروني
www.sa.ristontea.com

