


Czym jest DOZO?
DOZO to napój z japońską herbatą rzemieślniczą matcha, słynącą z niezwykłych, 
prozdrowotnych właściwości. Jest to innowacyjny, pierwszy na świecie, całkowicie 
naturalny, pozbawiony konserwantów oraz cukru napój, który przyrządzasz sam 
bezpośrednio przed spożyciem, co gwarantuje świeżość produktu i doskonałe 
walory smakowe. Możliwe jest to dzięki rewolucyjnemu korkowi. W środku korka 
znajduje się hermetycznie zamknięta doza wysokiej jakości matchy. W momencie 
przekręcania nakrętki wartościowy proszek zostaje uwolniony, by mieszając się 
z wodą źródlaną utworzył orzeźwiający napój specjalnie na Twoje życzenie. 
Widoczny przez bezbarwną, przezroczystą butelkę, a obserwowany przez 
konsumenta proces gwarantuje satysfakcjonujące doznania estetyczne, 
a bogatozielony kolor matchy na sam widok odpręża i koi zmysły. Napój jest już 
gotowy do spożycia, a Ty możesz celebrować tę chwilę, gdziekolwiek jesteś - 
ugasić pragnienie, korzystając z niezwykłych właściwości japońskiej matchy.

Innowacyjny korek i butelka zaprojektowane są w stylu francuskim. 
Drobny proszek matcha jest chroniony przed światłem, powietrzem i wilgocią 
w hermetycznie zamkniętej nakrętce zaprojektowanej przez japońskich 
ekspertów. Dzięki specjalnemu procesowi eliminacji wszystkich śladów tlenu 
wewnątrz nakrętki, zapobiegamy wszelkiemu ryzyku utleniania. Kształt, kolor 
i grafika butelki zostały skrupulatnie wykonane tak, aby wpłynąć na jakość 
szlachetnych treści którą przekazuje.

Dozo łączy w sobie skrupulatny kunszt i najnowszą technologię tworzenia, 
zachwycającą mieszanką japońskiej tradycji i współczesnego zachodniego smaku.



Jak powstaje?
Matchę DOZO uprawia się w sercu gór Shizuoka, w pobliżu góry Fuji. Jest 
produkowana przy użyciu ośmiowiecznej techniki zwanej tana. Każdy etap 
tworzenia matchy, to japoński profesjonalizm, od uprawy herbaty i ostrożnego 
zbierania pierwszych pędów w maju do prażenia i suszenia liści w piecu tencha-ro 
a na końcu ich mielenia za pomocą kamieni młyna granitowego. Właśnie dzięki 
temu zachowuje swój wyjątkowy smak.

Zespół Dozo uważnie kontroluje jakość produktu (uprawianego bez pestycydów) 
oraz przyjazne dla środowiska zakłady produkcyjne (gospodarstwa hybrydowe 
produkujące energię słoneczną).

Tradycyjna japońska ceremonia picia herbaty ma wiele etapów i może trwać do 
czterech godzin, Dozo utrzymuje te same rygorystyczne normy pod względem 
jakości, ale ma bardziej nowoczesne podejście, z nieco krótszą ceremonią 
dostosowaną do stylu życia XXI wieku.



Wizja
Ciesz się herbatą w podróży, w biurze, w domu, przed lub po sporcie: ten naturalny, 
najwyższej jakości orzeźwiający napój oferuje nowe podejście do picia herbaty, 
zachęcając Cię do udziału w niezwykłym spotkaniu pomiędzy tradycyjną kulturą 
japońską, a naszą nowoczesną drogą życia.

Składniki:

Francuska woda źródlana,
japońska matcha odmiany Sayamakaori (1,4g)
Rozmiar: 250 ml

Sprzedawana: obecnie we Francji
Wyłączna dystrybucja w Polsce:
Merkanta Sp. z o.o.,
Wierzbicka 26/44, 26-600 Radom 


