
EGYEDÜLÁLLÓ ÍZEK, GAZDASÁGOSAN– REVOLUTION ICED 



REVOLUTION ICED 

Az első gazdaságos Ice Tea készítő program.

Alacsony kalória tartalmú, valódi 
gyümölcsöket, gyógynövényeket és teát 
tartalmazó frissítő italok.

       A prémium frissítőt könnyű elkészíteni.
A koncentrátum készen kapható.
A csapoló vízszűrőfiltert tartalmaz.
A tisztítás és karbantartás minimális. 
Csak töltse ki , azonnal fogyasztható. 
Nem használ elektromosságot, zajtalan. 
Csodálatos ízeinkkel, kiegészítheti italkínálatát, vendégei 
szeretni fogják ezt az izgalmas új alternatívát. 

 Természetes összetevőket tartalmaz. Nádcukorral 
édesítve

 Nem foglal a hűtőben helyet, kevesebb hulladék

 Alacsony cukor és szénhidrát tartalmú ital

 Alacsony üzemeltetési költségek – nem használ áramot

 Egy adag kevesebb mint 10 mp alatt kész

 Egy karton kb. 90 liter tea készítésére elegendő.

     A Revolution Ice tea készítő (csapoló) leírása:

Kiadósság: kb.6 (5,67) literes- térfogatú tartály -melybe a 
koncentrátumot  és a vizet kell tölteni,   
1 : 15 arányban ( 1 rész tea – 15 rész víz). Vízszűrőfiltert 
tartalmaz, amit kb 1,5-2 évente cserélni szükséges.  
Egy karton koncentrátum (5,7l) – 91 liter Ice tea készítéséhez 
elegendő. 

Magasság: 54,61 cm, Átmérő:  24,13 cm, M élység 
csöpögtető tálcával 35,56 cm

Ice tea csapoló súly: 7,4 kg                        

KONCENTRÁTUMOK

Red Hawaiian Iced                          

Gyengéden édesített gyógynövényes infúzió tartalma: bodza, 

hibiszkusz, rózsa bogyó,ananász, fekete áfonya és cseresznye. 

5g szénhidrát, 5g cukor és 20 kalória, 0,5l kiszerelésben 

Smaragd Zöld Iced                     

Gyengéden édesített Matcha zöld tea keverék fekete teának 

érlelve, szárítva természetes gyömbér, menta, jázmin és rózsa 

olaj.

5 g szénhidrát, 4 g cukor és 15 kalória    0,5l kiszerelésben. 

Arany Őszibarack Iced

Könnyen édesített Fujian Fehér tea keverék, természetes 

Fehér őszibarackkal. 

3g szénhidrát, 3g cukor, 10 kalória 0,5l kiszerelésben. 

Revolution Tea Keverék              

 Prémium Ceylon Fekete tea keverék, természetes Kiwi, eper 

és mangó. Cukor és édesítőszerek hozzáadása nélkül 

0g szénhidrát, 0g cukor, 0 kalória 0,5 l kiszerelésben. 

Klasszikus Iced – Koffeinmentes

Prémium fekete tea édesítőszer és cukor hozzáadása nélkül. 

0g szénhidrát,  0g cukor,   0 kalória, 0,5l kiszerelés.


