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There is something in 
the nature of tea that 

leads us into a world of 
quiet contemplation of 

life.

WORDS OF WISDOM

LIN YUTANG



Predstavitev

Konopljini čaji

Konopljin čaj je pravo malo darilo narave, saj ima neverjetno veliko pozitivnih 

učinkov na človeka. Prvi zapisi uporabe konoplje segajo 4000 let pred naše štetje. 

Na območju sedanje Kitajske so našli sledove konopljinih vlaken in semen. Iz konoplje 

so si izdelovali oblačila ter uživali semena.

 

Konopljin čaj ima ogromno pozitivnih učinkov na telo. Industrijska konoplja vsebuje 

preko 1000 aktivnih komponent, ki pripomorejo k boljšemu stanju našega telesa. 

Konopljin čaj je zeliščni čaj, ki ga lahko pijemo večkrat na dan.

Konopljin ne vsebuje psihoaktivnih snovi, zato uživanje konopljinega čaja ne 

povzroča omamljenosti. Kanabinoidi, ki so prisotni v konoplji, niso topni v vodi, če pri 

pripravi čaja uporabimo tudi nekaj mleka, ki vsebuje maščobe, pa lahko v čaju 

pričakujemo tudi nekaj ne-psihoaktivnih kanabinoidov, kot so CBD in CBN, vendar v 

zelo nizki koncentraciji. Je vir dobrih hranil, saj vsebuje magnezij in železo. V čaju 

resda ni skoraj nič več THC, a pomirja zaradi eteričnih olj in smol.

 

Konopljin čaj pripravljamo z namakanjem zdrobljenih posušenih listov. Tako 

pripravljenim čajem, kjer uporabimo del ali celotno rastlino, pravimo zeliščni čaji. 

Zaradi tega čaj iz listov industrijske konoplje in njenih vršičkov uvrščamo med 

zeliščne čaje, četudi imajo podoben fenolni profil kot zeleni čaj. Liste in vršičke 

industrijske konoplje namreč nabiramo ročno v času cvetenja.
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Čaji v čajnih vrečkah
KONOPLJA V KOMBINACIJI  Z DRUGIMI ZELIŠČ I

Konopljini listi imajo v čaju prijeten okus. Posušimo jih, jih zdrobimo in jim dodamo zelišča ali 

kakšen drug čaj po svoji izbiri in vse skupaj popijemo. Odlično se meša z drugimi zelišči, na 

primer koprivo, posušenimi listi ribeza ter posušenim suhim sadjem in začimbami. Le ti 

konopljino svežo zeliščno aromo dopolnijo s svojim okusom in aromo ter dodajo še blagodejni 

učinek.

Konopljin čaj z dodanimi zelišči smo pakirali v priročne čajne vrečke.

 

Pakiranje

Čajne vrečke so pakirane v tulce. V tulcu je 20, 45 ali 70 čajnih vrečk.



CVET

Sestavine: konopljin cvet

Koda: MYH-9000004

BEZEG

Sestavine: cvetovi 

konoplje, bezgovi cvetovi, 

cvetovi akacije, jabolko, 

listi robide, zlata rozga

Koda: MYH-9000002

MELISA

Sestavine: cvetovi in 

vršički konoplje, melisa

Koda: MYH-9000005

BRUSNICA

Sestavine: cvetovi 

konoplje, plodovi brusnice, 

cvetovi hibiskusa, divje 

jabolko, listi sladke robide, 

plodovi črnega ribeza, 

korenina cikorije, plodovi 

šipka

Koda: MYH-9000006

SIVKA

Sestavine: konopljin cvet, 

sivka, materina dušica, 

kamilica

Koda: MYH-9000018
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ZELENI ČAJ

Sestavine: cvetovi 

konoplje, zeleni čaj in 

breskev

Koda: MYH-9000007

PLANINSKI

Sestavine: cvetovi 

konoplje, šipek, listi 

robide, črni trn, listi mete, 

cvetovi lipe.

Koda: MYH-90000011

DIVJA ČEŠNJA

Sestavine: cvetovi 

konoplje, plodovi divje 

češnje, jabolko, hibiskus, 

šipek, aronija.

Koda: MYH-9000012

Industrijska konoplja ima ekološki certifikat

Industrijska konoplja ima ekološki certifikat
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Razsuti konopljini čaji
KONOPLJA V KOMBINACIJI  Z DRUGIMI ZELIŠČ I

Vsi, ki cenite čaje boste sigurno navdušeni nad konopljini čajem. Konopljin čaj dobro vpliva 

na telo. Čaj deluje pomirjevalno sproščujoče in protistresno,  če naštejemo samo nekaj 

njegovih značilnosti.

Če konopljinemu čaju dodamo še druga zelišča dobimo kombinacijo različnih okusov, ki bodo 

zadovoljili prav vsakega.

 

Pakiranje

Razsuti konopljin čaj je pakiran v vrečke po 20 g.



CVET

Sestavine: konopljin cvet

Koda: MYH-9000004

BEZEG

Sestavine: cvetovi 

konoplje, bezgovi cvetovi, 

cvetovi akacije, jabolko, 

listi robide, zlata rozga

Koda: MYH-9000002

META

Sestavine: vršički konoplje, 

meta

Koda: MYH-9000019

DIVJI  SADEŽ I

Sestavine: cvetovi 

konoplje, plodovi šipka, 

jabolko, cvetovi hibiskusa, 

bezgove jagode, listi 

robide, listi limonovca, 

cvetovi ognjiča

Koda: MYH-9000016

SIVKA

Sestavine: konopljin cvet, 

sivka, materina dušica, 

kamilica

Koda: MYH-9000018
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INGVER

Sestavine: cvetovi 

konoplje, ingver, limonska 

trava, poprova meta, 

limonina lupinica, 

pomarančna lupinica, 

korenika sladkornega trsa, 

cvetovi vrtnice

Koda: MYH-9000017

GUARANA

Sestavine: Cvetovi in 

vršički konoplje, guarana, 

šipek, jabolko, hibiskus, 

listi robide, listi melise, 

limonska trava

Koda: MYH-90000026

ŽAJBELJ

Sestavine: cvetovi 

konoplje, listi žajblja

Koda: MYH-9000014

Industrijska konoplja ima ekološki certifikat

BABIČ IN

Sestavine: Cvetovi 

konoplje, plodovi šipka, 

listi robide,cvetovi lipe, 

plodovi črnega trna, 

plodovi jerebike, listi 

poprove mete, cvetovi 

rmana

Koda: MYH-9000027
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Darilni program
UNIKATNI IZDELKI

Darilo je uresničena misel. Z njim pokažeš, da poznaš svet tistega, ki ga obdarjaš. Da veš, kaj 

mu je pisano na kožo. Je lahko kar koli, le da ima neko dodano vrednost. Te ni mogoče 

izmeriti v denarju, kar pogosto pozabljamo. Kakor tudi to, da vsebina še zdaleč ni tako 

pomembna kot način. 

 

Naši čaji so na voljo tudi v darilni embalaži. Ker so naši čaji naravni smo za embalažo izbrali 

prozorne steklene kozarce skozi katere je vsebina vidna s trakom, na katerem je zvezeno ime 

čaja. Deklaracija je na kartici s posvečeno mislijo, ki je obešena okoli kozarca. Embalaža je 

primerna za postavitev na kuhinjsko polico.
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Tekstilni izdelki
NARAVNI MATERIALI

V naši ponudbi imamo tudi različne tekstilne izdelke, izdelane pod našo blagovno znamko. 

Izdelki so iz naravnih materialov kot so bombaž, lan in konoplja. 

Svojim strankam lahko ponudite bombažne vrečke za kruh, nakupovalne vrečke, na katere 

lahko izvezemo vaš logotip. V ponudbi imamo modne bombažne moške in ženske 

predpasnike in linije Green Line in namizne pogrinjke.

Vsi izdelki so na voljo v klasični ali darilni embalaži.



Naši čaji
1. Slovenska konoplja

Konoplja je slovenskega porekla z ekološkim certifikatom. 

2. Dodana naravna zelišča

Konopljinemu čaju smo dodali različna naravna zelišča, 

začimbe in suho sadje.

3. Ročno obran

Čaj je ročno obran in sušen v temnem zračnem prostoru.

4. Brez dodanih arom 

Je popolnoma naraven brez dodanih arom.

5. Znano poreklo

Vse sestavine čajev imajo znano poreklo.

6. Raznolikost okusov

Konoplja ima dodana različna zelišča, ki dajo konoplji 

izrazit osvežilen okus sadnih in zeliščnih čajev.

7. Brez psiho-aktivnih snovi

Konopljin čaj ne povzroča omamljenosti, saj ne vsebuje 

psiho-aktivnih snovi.

8. V razsutem stanju in čajnih vrečkah

Čaj je na voljo v razsutem stanju in v čajnih vrečkah.



Naročanje in cene

CENIK
Cenik je objavljen na spletnem naslovu http://belita.si/eko/ceniki/.

Cene so objavljene tudi v spletni trgovini.

NAROČANJE
Čaje je možno naročiti posamezno ali v paketu. 

Paket vsebuje 16 kom vrečk ali 6 kom tulcev.

Vsebina paketa lahko vsebuje eno vrsto posameznega čaja ali kombinacjo (različni čaji v 

paketu 2x8 ali 4x4 kom) čajev. Posamezne kombinacije so navedene v ceniku.

Čaje lahko naročite preko:

- e-pošte: info@belita.si,

- telefona: 031 663 523 ali

- spletne trgovina: http://trade.belita.si.

PONUDBA
V kolikor imate posebno povpraševanje vam bomo pripravili ponudbo za vas.

KONSIGNACIJA
Trgovinam omogočamo tudi prodajo po principu konsignacije. 

Dostavimo vam dogovorjeno količino izdelkov. Prodajo mesečno odjavite.



Naši kontakti

NAŠ NASLOV
Belita d. o. o.

Lokovica 20 c, 3325 Šoštanj

E-NASLOV
info@belita.si

SPLET
www.belita.si

www.belita.si/eko/

TELEFON
031 663 523, 

030 220 100

SPLETNA TRGOVINA
http://trade.belita.si

http://shop.belita.si


