
Tick Tock är ett av Englands mest uppskattade Rooibos te. Njut en värmande 
kopp te och fyll samtidigt kroppen med antioxidanter och vitaminer! 

ROOIBOS - VÄRMANDE TE MED VITAMINER!

Rooibos, även kallat rött te, består av blad från Rooibos-busken som växer i Sydafrika. Rooibos bryggs 
som te men innehåller inget uppiggande koffein och kan med fördel drickas på kvällen. Bladen 
innehåller mineraler och antioxidanter och sägs bland annat stimulera blodcirkulationen, boosta 
immunförsvaret samt frigör ämnet leptin som är kroppens hormon för att signalera mättnadskänsla.

Tick Tock är ett familjeägt företag som producerar ett ljuvligt Rooibos-te. Det första receptet 
förädlades fram redan 1903 och idag finns det fem olika smaker och blandningar. Företaget arbetar 
med traditionella och hållbara metoder för odling och försöker handla direkt med bönder när det är 
möjligt för att få rättvist producerade skördar av högsta kvalitet. Teerna är fria konstgjorda tillsatser, 
konserveringsmedel eller färgämnen och alla teer är GMO-fria. Tepåsarna är klorfria, biologiskt 
nedbrytbara och komposterbara. 

. 

Fyra fördelar med roobois te!

• koffeinfritt 

• innehåller vitamin C och mineraler så som zink, koppar och kalcium

• packat med antioxidanter 

• låga nivåer av tannin, vilket ger en smak utan bitterhet 

För mer info, produktprover och högupplösta bilder, kontakta press@biofood.se.

I Tick Tocks sortiment av Rooibos finns fem smaker:

Ekologiskt Rooibos – ren, överlägsen kvalitet rooibos från ekologiska certifierade gårdar. Teet är 
uppfriskande, naturligt sött och kan avnjutas med eller utan mjölk.
Earl Grey Rooibos - tillverkad med 100 procent naturlig Bergamottolja för att ge rooibos en 
autentisk earl grey smak. Vårt Earl Grey är utsökt med eller utan mjölk, eller som ett iste.
Ekologiskt Grönt Rooibos – ett milt grönt te, lätt och uppfriskande, håller dig hydratiserad hela 
dagen.
Vanilla Chai Rooibos – är en av de mest populära smakerna, inte så konstigt då teet är fyllt med 
varma och aromatiska kryddor.
Detox Rooibos – innehåller naturligt söt lakritsrot, lugnande fänkål och uppfriskande citrongräs – 
örter som traditionellt stödjer välbefinnande och matsmältning.

Tick Tock finns i välsorterad hälsofack- och dagligvaruhandel och kosar ca 45 kr/40 påsar.
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