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چای سیاه شکسته

وزن محصول                  ٤٠٠             ٥٠٠           ٢٥٠            ١٠٠         

تعداد در کارتن                ١٠              ٢٤          ٢٤          ٣٦

نوع بسته بندی       قوطی فلزی              جعبه مقوایی  

DOGHAZAL
Pure Ceylon Tea



چای سیاه شکسته معطر

وزن محصول                  ٤٠٠             ٥٠٠           ٢٥٠            ١٠٠         

تعداد در کارتن                ١٠              ٢٤          ٢٤          ٣٦

نوع بسته بندی      قوطی فلزی                جعبه مقوایی  

DOGHAZAL
Super Ceylon Earl Gray Tea



چای سیاه شکسته با طعم هل

وزن محصول         ٥٠٠                      ٢٥٠                        ١٠٠          

تعداد در کارتن       ١٢                   ٢٤                    ٣٦

نوع بسته بندی                    جعبه مقوایی

DOGHAZAL
Super Ceylon Cardamom Tea



چای سیاه باروتی زرین

وزن محصول            ٤٠٠                  ٥٠٠

تعداد در کارتن           ١٠                ٢٤ عدد

نوع بسته بندی     قوطی فلزی              جعبه مقوایی

DOGHAZAL
Pure Ceylon Flowery  Fanning Tea



چای سیاه قلم

وزن محصول         ٤٥٠ گرم

تعداد در کارتن      ٢٠ عدد

نوع بسته بندی     جعبه مقوایی

DOGHAZAL
Pure Ceylon Tea 



چای سیاه شکسته جیهان

وزن محصول         ٥٠٠گرم

تعداد در کارتن      ٢٤ عدد  

نوع بسته بندی     کارتن

CIHAN
Flavored Black Tea

CIHAN
Black Tea 



چای سیاه کیسه ای 

                ٢×١٠٠ gr              ٢×٢٥ gr    وزن محصول

تعداد در کارتن       ٥٤                 ١٦

نوع بسته بندی          جعبه مقوایی

DOGHAZAL
Pure Ceylon Tea Bag



چای سیاه کیسه ای معطر

                ٢×١٠٠ gr             ٢×٢٥ gr    وزن محصول

تعداد در کارتن       ٥٤                 ١٦

نوع بسته بندی          جعبه مقوایی

DOGHAZAL
Super Ceylon Earl Gray Tea Bag



چای سیاه کیسه ای (انولوپ دار)

                 ٢×٢٥ gr             ٢×١٠٠ gr    وزن محصول

تعداد در کارتن       ١٢                   ٣٦                  

نوع بسته بندی                 جعبه مقوایی

DOGHAZAL
Pure Ceylon Tea Bag



چای سیاه کیسه ای معطر(انولوپ دار)

                     ٢×٢٥ gr             ٢×١٠٠ gr    وزن محصول

تعداد در کارتن       ١٢                   ٣٦                    

نوع بسته بندی                جعبه مقوایی

DOGHAZAL
Super Ceylon Earl Gray Tea Bag



چای سیاه کیسه ای با طعم هل (انولوپ دار)

٢×٢٥ gr         وزن محصول

تعداد در کارتن      ٣٦ عدد

نوع بسته بندی     جعبه مقوایی

DOGHAZAL
Super Ceylon Cardamom Tea Bag



چای سبز کیسه ای (انولوپ دار)

٢×٢٥ gr        وزن محصول

تعداد در کارتن      ٣٦ عدد

نوع بسته بندی     جعبه مقوایی

DOGHAZAL
 Green Tea Bag



چای سیاه کیسه ای ٥٠٠ عددی (انولوپ دار)

وزن محصول         ٨٥٠ گرم

(١/٧  gr)   تعداد در کارتن      ٥٠٠ عدد

نوع بسته بندی     کارتن

DOGHAZAL
Pure Ceylon Tea Bag



چای سیاه کیسه ای ٥٠٠ عددی(انولوپ دار)

وزن محصول         ٨٥٠ گرم

(١/٧  gr)  تعداد در کارتن      ٥٠٠ عدد

نوع بسته بندی     کارتن

DOGHAZAL
Super Ceylon Earl Gray Tea Bag



چای سیاه طعم دار

طعـــم                   بهارنارنج و گل محمدی -  زعفران و هل
وزن محصول        ١٠٠ گرم
تعداد در کارتن      ١٢ عدد

نوع بسته بندی     جعبه مقوایی

DOGHAZAL



چای سیاه طعم دار

طعـــم                     گل محمدی و هل - دارچین و هل   
وزن محصول        ١٠٠ گرم
تعداد در کارتن      ١٢ عدد

نوع بسته بندی     جعبه مقوایی

DOGHAZAL



SERIESPLUS

چای سبز طعم دارمحصول جدید

طعـــم                    لیمو - نعناع 
وزن محصول        ١٠٠ گرم
تعداد در کارتن      ١٢ عدد

نوع بسته بندی     جعبه مقوایی

DOGHAZAL



SERIESPLUS

چای سبز طعم دارمحصول جدید

طعـــم                   یاسمن -  زنجبیل 
وزن محصول        ١٠٠ گرم
تعداد در کارتن      ١٢ عدد

نوع بسته بندی     جعبه مقوایی

DOGHAZAL



SERIESPLUS

چای سبز طعم دارمحصول جدید

طعـــم                     گل سرخ - دارچین   
وزن محصول        ١٠٠ گرم
تعداد در کارتن      ١٢ عدد

نوع بسته بندی     جعبه مقوایی

DOGHAZAL



زعفران سرگل ممتازمحصول جدید

وزن محصول       ٠/٥ و ١ گرم                 ٠/٥ و ١ مثقال

تعداد در جعبه                  ١٢ پاکت

تعداد در کارتن                 ٩ جعبه

نوع بسته بندی                    جعبه مقوایی

DOGHAZAL
Premium Persian Sa�ron



DOGHAZAL
Herbal Infusion

دم نوش ریشه قاصدک و گزنه (سم زدا)
وزن محصول        ۲۸ گرم  (١٤ عدد دمنوش هرمی)

تعداد در کارتن      ۹ عدد

نوع بسته بندی     جعبه مقوایی



DOGHAZAL
Herbal Infusion

دم نوش   بابونه و اسطوخدوس (خواب آرام)
وزن محصول        ۲۸ گرم  (١٤ عدد دمنوش هرمی)

تعداد در کارتن      ۹ عدد

نوع بسته بندی     جعبه مقوایی



DOGHAZAL
Herbal Infusion

دم نوش نعنافلفلی و رازیانه (گوارش)
وزن محصول        ۲۸ گرم  (١٤ عدد دمنوش هرمی)

تعداد در کارتن      ۹ عدد

نوع بسته بندی     جعبه مقوایی



DOGHAZAL
Herbal Infusion

دم نوش لمون گراس و زنجبیل (ایمنی)
وزن محصول        ۲۸ گرم  (١٤ عدد دمنوش هرمی)

تعداد در کارتن      ۹ عدد

نوع بسته بندی     جعبه مقوایی



DOGHAZAL
Herbal Infusion

دم نوش گل گاو زبان و لیمو عمانی (آرامش)
وزن محصول        ۲٤ گرم  (١٤ عدد دمنوش هرمی)

تعداد در کارتن      ۹ عدد

نوع بسته بندی     جعبه مقوایی
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