
‘S WERELDS EERSTE 
100% NATURAL MULTIVITAMIN TEA
Elke kop Eloments-thee bevat meer dan 40% van uw 
aanbevolen dagelijkse behoefte aan vitamine B1, B2, B3, 
B5, B6, B7, B9, C en zink.

Geen pillen Geen synthetische stoffen. Getest in het 
laboratorium. De gestandaardiseerde voedingsstoffen 
in Eloments worden geëxtraheerd, samen met zijn co-
voedingsstoffen en co-factoren van kruiden, fruit en 
andere botanicals met behulp van een gepatenteerde 
waterextractie methode.
Eloments wordt gemengd met enkele van de beste 
Fairtrade-ingrediënten ter wereld – van Egyptische munt, 
met de hand geplukte vanillestokjes en boetiekthee.

OVER ELOMENTS TEA
Universal Village is een fairtradebedrijf dat een gezonde 
afkeer heeft van de status quo als het gaat om het gebrek 
aan sociale en ecologische zorg voor bedrijven. Daarom 
zijn we gespecialiseerd in gezonde, redelijk verhandelde 
producten voor consumenten die om hun gezondheid 
geven en die een positieve impact op de wereld willen 
hebben.
Om onze fairtrade-thee te maken, betrekken we 
gecertificeerde fairtrade-ingrediënten van over de hele 
wereld en informeren we consumenten (u dus!) Over waar 
ze vandaan komen en hoe ze werden verhandeld.

Onze innovatieve theesoorten omvatten onze nieuwe 
vitaminethee, de eerste reeks van 100% natuurlijke 
vitamine- en mineraaltheeën ter wereld. Slimme mensen 
willen gezonde en natuurlijke producten en Universal 
Village staat via het merk Eloments voorop met het 
leveren van de meest voedzame theeën met de nieuwste 
trending en traditionele smaken.
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Overig

FAIRTRADE BEWIJS:

PRODUCT DETAILS:

• Gecertificeerde biologische
• Gecertificeerde Fairtrade
• Plasticvrije, ongebleekte theezakjes
• Gemakkelijke absorptie, Geen maagirritatie
• Vegan, gluten, zuivel en suikervrij

DE IMPACT DIE JIJ MAAKT:

Sri Lankaanse boeren krijgen 260% meer voor hun thee
Onze single-origin Ceylon zwarte thee is afkomstig van twee Fairtrade-coöperaties in de centrale hooglanden van Sri 
Lanka. Fairtrade betaalt gemiddeld 260% meer per kg theeblad aan kleine boeren dan wat ze buiten het Fairtrade-
systeem zouden krijgen.

Zorg dragen voor het milieu - gecertificeerd biologisch
Eloments is gecertificeerd biologisch, dat, naast beperkingen op het gebruik van kunstmatige pesticiden en herbiciden in 
de landbouw, ook voorschriften bevat voor de bescherming van de directe omgeving.

Fairtrade, Rainforest Alliance, Ethical Tea partnership etc: een vergelijking
We hebben een beoordeling gemaakt van alle sociale certificeringen die beschikbaar zijn voor een bedrijf aan de hand van 
criteria zoals eerlijke beloning voor boeren, redelijke werkomstandigheden (met behulp van IAO-normen). Fairtrade was 
het opvallende certificatiesysteem dat aan onze criteria voldeed.
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De ingrediëntenlijst van de Eloments-smaken bevat 
geen vitamines, dat komt omdat we geen synthetische 
vitamines toevoegen. In plaats daarvan mengen we 
voedingsstofrijke extracten van organische kruiden, fruit 
en botanische producten, samen met andere co-factoren 
en co-voedingsstoffen die aanwezig zijn in de plant, om de 
absorptie te bevorderen.



Product informatie
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• Assam zwarte thee
• Kaneel
• kardemom
• Kruidnagel
• Gember
• Zwarte peper
• Kurkuma
• Bourbon vanille

• Vanillesmaak
• Citroen extract
• Heilig Basilicum-extract
• Guave-extract
• Amla-extract
• Sesbania-extract
• Annatto-extract

Bourbon Vanilla Chai is pure comfort - a warming blend of black tea, cardamom, 
clove and cinnamon finished with a shot of old-fashioned, creamy ‘Bourbon’ Vanilla 
from Madagascar.

Bourbon Vanilla
-1x doos met 14 zakjes

9352177000033

Bourbon Vanilla Chai

• Ceylon zwarte thee
• Citroen extract
• Heilig Basilicum-extract
• Guave-extract

• Amla-extract
• Sesbania-extract
• Annatto-extract

Ceylon Breakfast is een geroosterde en rijke, single-origin zwarte thee afkomstig van 
biologische, familiebedrijven in de hooglanden van Sri Lanka.

Ceylon Breakfast 
-1x doos met 14 zakjes

9352177000002
Ceylon Breakfast

• Chinese groene thee
• Citroengras
• Gember
• Citroenverbena
• Citroen extract

• Heilig Basilicum-extract
• Guave-extract
• Amla-extract
• Sesbania-extract
• Annatto-extract

Een heldere en pittige combinatie van citroengras, citroenverbena en geurige gember, 
gemengd met een natuurlijk zoete Chinese groene thee.

Double Lemon 
-1x doos met 14 zakjes

9352177000026

Double Lemon

VEGAN 

HALAL/KOSHER

VEGAN 

HALAL/KOSHER

VEGAN 

HALAL/KOSHER
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• Egyptische pepermunt
• Egyptische groene munt
• Citroen extract
• Heilig Basilicum-extract

• Guave-extract
• Amla-extract
• Sesbania-extract
• Annatto-extract

Egyptische Mint is een cafeïnevrije kruidenthee van de Egyptische pepermunt en groene 
munt gegroeid in de felle woestijnzon. Een mooie palletreiniger die de spijsvertering kan 
helpen.

Egyptian Mint
-1x doos met 14 zakjes

9352177000057Egyptian mint

• Chinese groene thee
• sinaasappelschil
• Citroengras
• Venkel
• Natuurlijke niet-organische  

sinaasappelsmaak

• Citroen extract
• Heilig Basilicum-extract
• Guave-extract
• Amla-extract
• Sesbania-extract
• Annatto-extract

Een pittige fusie van citrus die sinaasappel, citroengras en venkel in evenwicht brengt 
met onze natuurlijk zoete, groene thee uit de hoge bergen.

Summer Orange  
-1x doos met 14 zakjes

9352177000040

Summer Orange

VEGAN 

KOSHER

VEGAN 

HALAL/KOSHER


