T

he story of Nina’s Paris began in 1672 when Pierre Diaz created „La
Distillerie Fréres”. They were the first company specialized in distilling natural
essential oils. Diaz, who was also known as the “Magician of Aromas”, became
very famous for his art of creating fragrances. He also began to supply his
products to the Royal Court of Versailles, where the lavender and rose fragrances
were particularly enjoyed by Marie-Antoinette.
This unique expertise, passed down over the centuries to the next generations,
became the foothold to create one-of-a-kind line of teas, flavored with 100%
- natural aromas.
The brand name “Nina’s Paris” originates from Pierre’s beloved wife – Nina.
Our relationship with the Royal Court of Versailles is being cherished until
nowadays. It led us to create „Thé De Marie-Antoinette”, the only tea in the world
flavored with rose petals and fresh apples from the Royal Gardens of Versailles.
Still, Nina’s Paris is more than this. It is the universe of sophisticated aromas
and fragrances, that we’ve been creating with passion over the centuries.
We proudly present our very premium line of teas.

H

istoria „Nina’s Paris” sięga roku 1672, kiedy to Pierre Diaz stworzył w Paryżu „La
Distillerie Fréres”. Firma ta wyspecjalizowała się w destylacji wykwintnych esencji zapachowych.
Diaz zyskał niebawem renomę i przydomek „Czarodziej Zapachów”, stał się również wyłącznym
dostawcą perfum dla Dworu Królewskiego w Wersalu. Olejki z róży i lawendy były szczególnie
uwielbiane przez samą Marię-Antoninę.
Ta niezwykła tradycja, przekazywana przez wieki z pokolenia na pokolenie, posłużyła
współcześnie jako fundament dla stworzenia wyjątkowej linii herbat aromatyzowanych
100%-owo naturalnymi ekstraktami.
Nazwa „Nina’s Paris” upamiętnia Ninę Diaz, ukochaną żonę Pierre’a.
Związek „Nina’s Paris” z Dworem Królewskim pielęgnowany jest po dziś dzień. Jego efektem
jest „Thé De Marie-Antoinette”, jedyna na świecie herbata aromatyzowana naturalnym ekstraktem płatków róż oraz świeżych jabłek zerwanych w Ogrodach Królewskich w Wersalu.
Jednakże Nina’s Paris to znacznie więcej. To świat złożony z wykwintnych smaków i zapachów,
których tworzenie jest naszą pasją od stuleci. Z dumą prezentujemy naszą linię herbat premium.

The de Marie-Antoinette
Linia luksusowa Luxury series

The only tea in the world
flavored with rose petals as
well as fresh apple extract
from the King’s Kitchen
Gardens of Versailles
(Le Potager du Roi
Versailles).

Jedyna na świecie herbata
aromatyzowana płatkami róż
oraz ekstraktem z jabłek
z Ogrodów Królewskich
w Wersalu (Le Potager du Roi
Versailles).
Dostępna
w 2 formach podania:
wytwornej puszce
z królewskim emblematem
Marii-Antoniny na wieczku,
jak również
w formie ekspresowej.

Available
in two formats: handcrafted
tin with the royal
Marie-Antoinette emblem
on the lid, as well
as box of tea bags.

HERBATA LIŚCIASTA - PUSZKA 100g
LEAF TEA - 100g TIN
EAN 3700586600157
12 szt / pcs

HERBATA EKSPRESOWA – 10TB x 2g
BOX OF TEA BAGS – 10TB x 2g
EAN 3700586601086
12 szt / pcs

Linia wersalska

Herbaty czarne aromatyzowane100% naturalnie

Versailles series

Black leaf teas with 100% natural flavoring

JE T’AIME („Kocham Cię” / „I love you”) 100g
EAN 3700586600041
karmel i wanilia z Tahiti
caramel and Tahiti-origin vanilla
12 szt / pcs

NEW
THE DES ANGES („Herbata Aniołów” / “Tea of Angels”) 100g
EAN 3700586600089
truskawka i wanilia z Tahiti
strawberry and Tahiti-origin vanilla
12 szt / pcs

NEW
QUATRE FRUITS ROUGES („4 Czerwone Owoce” / “4 Red Fruits”) 100g
EAN 3700586600072
truskawka, malina, wiśnia, czerwona porzeczka
strawberry, raspberry, cherry, redcurrant
12 szt / pcs

Linia Vendome

Vendome series

Eleganckie puszki z rycinami
słynnego Placu Vendome w Paryżu

ORANGERIE 100g
EAN 4796002512547
Herbata czarna aromatyzowana
hiszpańską pomarańczą
Black tea with natural Spanish
orange flavoring

ROYAL DARJEELING 100g
EAN 4796002512516
Wykwintna herbata
czarna typu Darjeeling
Sophisticated Darjeeling
black tea

Elegant tins with the drawings
of the famous Place Vendome in Paris

GOLDEN CEYLON 100g
EAN 4796002512523
Klasyczna, mocna
herbata cejlońska
Classic and strong
Ceylon tea

6 szt/pcs

PARISIAN EARL GREY 100g
EAN 4796002512530
Herbata czarna aromatyzowana
sycylijską bergamotką
Black tea with natural Sicilian
bergamot flavoring

Oferta sezonowa
Seasonal offer
NINA’S PARIS BABY-TIN SET (4x 20g)

Luksusowy upominek
herbaciany. Wszystko co
najlepsze od Nina’s Paris,
zamknięte w eleganckim
opakowaniu prezentowym.
4 małe puszki (po 20g)
z wyborem najlepszych herbat,
w tym The de Marie Antoinette.

6 szt/pcs

Luxurious tea souvenir.
The best of Nina’s Paris
gathered in a sophisticated gift
box. 4 small tins (each 20g)
with the selection of the
highest-ranked teas,
including
The de Marie Antoinette.

Półka drewaniana
„Herbata z Wersalu”
Wooden shelf
„The Royal Versailles Tea”
Opcjonalna półka
wolnostojąca
(wymiar ¼ palety euro)
jest narzędziem
kreującym wizerunek
marki oraz
bardzo eleganckim
dodatkiem
do regularnej
ekspozycji herbat.
The optional tea shelf
(quarter pallet size)
is a powerful
image-creating tool,
as well as a very
luxurious addition
to the regular
tea exposition.
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