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lat doświadczenia
w dystrybucji

Jesteśmy wiądącym producentem i dystrybutorem  
zdrowej żywności, kosmetyków naturalnych  
oraz leków i suplementów diety.

Proponujemy naszym partnerom szeroki asortyment  
produktów starannie wybranych marek polskich i zagranicznych.

Kładziemy nacisk na indywidualne podejście do Klienta  
oraz sprawną logistykę, którą ułatwia nowoczesna  
platforma zakupowa b2b.



2004
nr 1 w Polsce Pierwsza w Polsce Wschodniej 

hurtownia farmaceutyczna.
Nasz zespół liczył 10 osób.

2010

produkty 
spożywcze

Włączamy do naszej
oferty produkty spożywcze.
Nasz zespół liczy 125 pracowników.

Zdrowa żywność staje się jedną  
z najważniejszych pozycji
w naszym portfelu.
Działamy już na terenie  
całego kraju.

2012

Rusza nasze nowe 
Centrum  
Dystrybucyjne

naturalne
kosmetyki

W naszej ofercie  
pojawiają się kosmetyki.

Wkraczamy na rynek e-commerce  
z nowoczesną platformą zakupów online.
Zespół liczy 249 osób. 

2017
eMerkury

2019
modernizacja Wdrażamy innowacyjne  

automatyczne systemy  
usprawniające pracę magazynu.

2021



www.takiezdrowe.pl

350 sklepów
w Polsce objęte
programem  
Takie Zdrowe

Tworzymy  
strefy zdrowej  
żywności  
w sklepach
stacjonarnych 
i internetowych

Budujemy  
marketing
360⁰ 
wokół projektu

800 sklepów
do końca 2021 r.

Tworzymy indywidualne projekty zabudowy
strefy ze zdrową żywnością, jak również dysponujemy 
gotowymi ekspozytorami Takie Zdrowe 

120 x 80 x 186 cm 60 x 40 x 234 cm 90 x 40 x 238 cm



Zdrowa
żywność

Naturalne 
kosmetyki

Leki  
i suplementy  

diety
ponad 7 000

produktów w ofercie

3 nowoczesne
magazyny

350 dostawców

29 przystosowanych
aut dostawczych

2021

Zdrowa
żywność

Marki dostępne tylko u nas:

Oferowana przez nas zdrowa żywność to wysokojakościowe produkty.  
Wśród nich znaleźć można produkty bez glutenu, cukru czy laktozy,  
a także żywność wegańską, wegetariańską i ekologiczną.



100% OWOCÓW
- NIC WIĘCEJ

Bez dodatku cukrów

Bez sztucznych
konserwantów

Bez sztucznych
dodatków

ULUBIONY BOHATER  
ZDROWYCH PRZEKĄSEK



120 g
60 g

30 g

120 g60 g 30 g

120 g
60 g

30 g

60 g 30 g 120 g

60 g
30 g

60 g
30 g 30 g

60 g
30 g

60 g

30 g
60 g

Malina
Składniki: jabłko, malina

Gruszka
Składniki: 100% gruszka

Mango
Składniki: 100% mango

Wiśnia
Składniki: jabłko, wiśnia

Truskawka
Składniki: jabłko, truskawka

Dynia
Składniki: jabłko, dynia

Borówka
Składniki: jabłko, borówka

Jabłko i cynamon
Składniki: jabłko, cynamon

Mango
Składniki: 

mango

Malina
Składniki: 

malina,
jabłko

Gruszka
Składniki: 

gruszka,
jabłko

Truskawka
Składniki:
truskawka,

jabłko

Ananas
Składniki: 

ananas,
jabłko, gruszka

14 g 14 g 14 g 14 g 14 g

Wiśnia
Składniki: 

jabłko,
wiśnia

Mango  
i gruszka
Składniki:  

mango, gruszka

Borówka
Składniki: 
borówka,

jabłko, gruszka

Porzeczka
Składniki:  
porzeczka,

jabłko

14 g 14 g 14 g 14 g

• jabłko-marchew 
Składniki: sok jabłkowy,  
sok z marchwi, agar

• jabłko-wiśnia 
Składniki: sok wiśniowy,  
sok z marchwi, sok jabłkowy, agar

• jabłko-mango-dynia-chia 
Składniki: sok jabłkowy,  
przecier z mango, przecier 
z dyni, chia, agar

• jabłko-gruszka-cytryna 
Składniki: sok jabłkowy,  
sok gruszkowy, sok cytrynowy, agar

• gruszka-malina-burak 
Składniki: sok jabłkowy, sok gruszkowy, 
sok z buraka, agar

38 g

38 g 38 g
38 g

38 g

Żelki 
i owocowe
przekąski

bez
dodatku
cukrów!

Żelki

30 g 30 g

Jabłko śliwka
Składniki: jabłko, śliwka

Jabłko mięta
Składniki: jabłko, mięta

Jabłko
Składniki: 100% jabłko



Mix owoców oblany belgijską czekoladą.

Przekąski
czekoladowe
bez dodatku cukrów

Przekąska w mlecznej czekoladzie:
• mango
Przekąski w ciemnej czekoladzie:
• jabłko- malina
• jabłko-truskawka
• jabłko-wiśnia

100%  
puree
z owoców

Mango Jabłko Gruszka

Brzoskwinia Kaki

Persymona-guawa
Składniki: mus  

z persymony 84%, mus  
z guawy 16%

Mango-kokos
Składniki: mus  
z mango 98,6%,  

krem kokosowy 10%,  
sok jabłkowy  

z koncentratu 0,4%

Gruszka-jeżyna
Składniki: mus  
gruszkowy 80%,
mus z jeżyn 20%

Banan-truskawka
Składniki: mus

bananowy 69,7%,
mus truskawkowy 30%,

sok marchewkowy
z koncentratu 0,3%

Sm
oo

th
ie

s

30 g

400 g 120 ml

120 ml

120 ml

120 ml400 g400 g

400 g400 g

30 g30 g

30 g



EKOLOGICZNE BATONY 
FUNKCJONALNE

45 g

60 g

33 g 33 g 28 g28 g28 g

FLAPJACK
Batony na bazie pieczonych
bezglutenowych płatków  
owsianych, o smaku: chlebka bananowego,  
czekolady, orzechów ziemnych  
i czekolady oraz smaku brownie

NEW BAR
z twarożkiem

BATONY PROTEINOWE
Charakteryzują się wysoką
zawartośćią białka roślinnego 20-24%.
• Bezglutenowe, bez soi, bez oleju palmowego.
• Smaki: masło orzechowe i brownie

New Bar
zawierają korzystną
proporcję składników
mlecznych oraz doskonałe
wartości odżywcze
przy minimalnej ilości
nasyconych kwasów
tłuszczowych.

SMAKI : 
kakao & twarożek
banan & karmel
malina & twarożek
burak & porzeczka  
borówka & twarożek 

BROWNIE 
Bez glutenu, oleju palmowego
i konserwantów, batoniki Brownie
wypełnione  są najwyższej jakości
belgijską  czekoladą.

40 g



Doskonale nawadnia
organizm

Korzystnie wpływa na pracę
układu krwionośnego

Obniża poziom cholesterolu,
łagodzi objawy stresu

Jest pomocna w problemach  
żołądkowych

Skutecznie usuwa  
z organizmu toksyny

Uzupełnia poziom  
wody i elektrolitów  
w organiźmie

woda kokosowa
i napój

kokosowy  
gazowany



40 g 40 g 40 g 40 g

Chipsy kokosowe
naturalne

Chipsy kokosowe
wasabi

Chipsy kokosowe
słony karmel

Chipsy kokosowe
czekoladowe

SUSZONE
PLASTRY KOKOSA

BEZ DODATKU
TŁUSZCZÓW

ODPOWIEDNIE
DLA WEGETARIAN I WEGAN



Smaki kuchni wschodu
Idealne na zimno i cieplo

Bez sztucznych
dodatków i barwników

Prosty sklad:
tylko warzywa i ziola
Przygotowane wedlug 
tradycyjnych receptur

Adżyki

Sosy obiadowe

Sosy bez cukrów!
bez 
dodatku
cukru

bez 
sztucznych
dodatków

bez 
sztucznych 
konserwantów

dla 
wegan

dla 
wegetarian

475 g

475 g

475 g

475 g

235 g
235 g

235 g 235 g
235 g

212 g
212 g 212 g

212 g



Najbardziej 
uśmiechnięta 

marka roku

Moc
naturalnego
mentolu
i owoców

 VIT C!
Fuzja smaków
Moc orzeźwienia

Super składnik: sorbitol

• nie powoduje wzrostu poziomu  
   glukozy we krwi
• zapobiega powstawaniu próchnicy
• pomaga w zachowaniu odpowiedniej 
   mineralizacji zębów

bez 
dodatku
cukrów!



Bon Chance to cienko pokrojone 
i wyjątkowo chrupiące  
plasterki chlebowe dostępne 
w wielu wariantach smakowych. 
Bon Chance powstają z chleba 
pszenno-żytniego, które wypiekane 
są w specjalnej formie. Następnie 
zostają cienko krojone, smażone 
na oleju roślinnym i doprawiane 
aromatycznymi przyprawami.

Chipsy chlebowe
pszenno-żytnie krótko smażone

Chipsy chlebowe
musztarowo-miodowe

Chipsy chlebowe ciemne
o smaku czosnkowym

120 g 120 g



Chipsy chlebowe śmietankowe 
 z czarnym pieprzem

Chipsy chlebowe
greek

 Chipsy chlebowe
wasabi

Chipsy chlebowe
Śmietana-szczypiorek

Chipsy chlebowe
barbecue

Chipsy chlebowe  
czosnkowo-serowe

Chipsy chlebowe  
o smaku salami

Chipsy chlebowe
o smaku czosnkowym

Chipsy chlebowe  
śmietankowo-cebulowe

Chipsy chlebowe
O smaku salami

Chipsy chlebowe  
śmietanowo-cebulowe

120 g 60 g 60 g

120 g 120 g 120 g 120 g 120 g120 g120 g

120 g



Chipsy chlebowe
 o smaku cebulowym

Chipsy chlebowe
 o smaku czosnkowym

Złociste, podwójnie pieczone, extra chrupiące  
niewielkie krążki chleba doprawione ziołami  

i przyprawami to kwintesencja dobrego smaku!

50 g50 g



Chipsy 
ziemniaczane  

o smaku  
barbecue 75 g

Chipsy 
ziemniaczane 

o smaku 
wasabi 75 g

Chipsy ziemniaczane 
o smaku bazylii 75 g

Chipsy  
ziemniaczane  

o smaku  
bekonu 75 g

Chipsy 
ziemniaczane 

o smaku 
grillowanej 

papryki 75 g

Chipsy 
ziemniaczane 
o smaku papryki 
z majerankiem 75 g

Chipsy 
ziemniaczane 
o smaku sera 
z cebulką 75 g

Chipsy
ziemniaczane 

o smaku 
słodkiej  
papryki  

chilli 75 g

Chipsy 
ziemniaczane 
o smaku soli 

morskiej 
z octem 75 g

Chipsy 
ziemniaczane 

o smaku 
szpinaku 75 g

Chipsy 
ziemniaczane

o smaku 
śmietany 

z cebulką 75 g

Chipsy 
ziemniaczane 

oryginalne 75 g

Mega długie chipsy  
ziemniaczane

Chipsy smażone  
są w wysokiej jakości oleju  
rzepakowym, wyłącznie przez  
10 sekund. To sprawia,  
że są niesamowicie chrupkie
i nie tak tłuste jak klasyczne chipsy.  
Long Chips charakteryzuje
oryginalny kształt – są długie,
płaskie i bardzo cienkie.

Bez glutaminianu sodu,
naturalne, o prostym składzie



EKOLOGICZNA PORCJA 
ZBÓŻ NA ŚNIADANIE
DLA CAŁEJ RODZINY

• kulki kakaowe
• kółka miodowe
• muszelki kakaowe
Dostępne 200 g  
i 400 g

• płatki cynamonowe
• płatki kakaowe
Dostępne
250 g i 450 g

IDEALNA
PORCJA ZBÓŻ

BIO OWIES

ŹRÓDŁO BŁONNIKA
POKARMOWEGO

BEZ TŁUSZCZU 

BEZ SZTUCZNYCH 
SUBSTANCJI
DODATKOWYCH

•  płatki żytnie naturalne
   i miodowe
Dostępne 300 g



NA ZDROWY
POCZĄTEK
DNIA

• kulki kakaowe
• kółka miodowe
• muszelki kakaowe
Dostępne
w opakowaniach
foliowych 250 g

IDEALNA
PORCJA ZBÓŻ

BIO OWIES

ŹRÓDŁO BŁONNIKA
POKARMOWEGO

BEZ TŁUSZCZU 

BEZ SZTUCZNYCH 
SUBSTANCJI
DODATKOWYCH

• kulki miodowe
• muszelki kakaowe
Dostępne
w opakowaniach
kartonowych 200 g

• kółka miodowe
• gwiazdki miodowe
Dostępne w opakowaniach
kartonowych 300 g i 400 g

• płatki czarna porzeczka
• crunchies kakaowe
Dostępne
w opakowaniach
foliowych 70 g

BE A STAR!

BEZ ZBÓŻ!

BEZGLUTENOWE!
INNOWACYJNA RECEPTURA 
NA BAZIE SZAREGO GROCHU

BEZ DODATKU ŻYTA.
OWSA, PSZENICY i SOI!

ŹRÓDŁO BŁONNIKA
POKARMOWEGO

BEZ SZTUCZNYCH 
SUBSTANCJI
DODATKOWYCH

BEZ TŁUSZCZU 

BEZ SOI

ŹRÓDŁO BIAŁKA
ROŚLINNEGO

• krążki i łódki warzywne,
kakaowe, bez dodatku cukrów
Dostępne w opakowaniach
kartonowych 185 g

Prosty i szybki sposób przygotowania:

DANIA GOTOWE 
 w 15 min!

NOWOŚĆ



Linguine
500 g

Spaghetti
500 g

Spaghetto 
Quadrato 500 g

Caserecce 
500 g

Farfalle Rigate
500 g

Chifferi Rigati
500 g

Penne Rigate
500 g

Abissine Rigate
500 g

Radiatori
500 g

WŁOSKIE MAKARONY Z PSZENICY DURUM



Tagiatelle
500 g

Pełnoziarnisty
Fusilli
500 g

Pełnoziarnisty
Radiatori

500 g

Pełnoziarnisty
Penne Rigate  

500 g

Pełnoziarnisty
Farfalle 
500 g

PEŁNOZIARNISTE MAKARONY Z PSZENICY DURUM

MAKARONY
BEZGLUTENOWE

Bezglutenowy
Penne Rigate 500 g

Bezglutenowy
Fusilli 500 g

MAKARONY EKOLOGICZNE

Penne BIO 
500 g

Lumache Rigate BIO 
500 g

 Fusilli BIO 
500 g

Spaghetti BIO 
500 g

Do wytwarzania
makaronów  
wykorzystywane są
specjalne matryce z brązu,  
które sprawiają,
że makarony lepiej
absorbują sosy

Do produkcji
wykorzystywana jest
świeża woda górska,
posiadająca certyfikat
Oligominerale

Fusilli Corti Bucati
500 g

Fusili Tricolor
500 g

Rigatoni
500 g



HISZPAŃSKIE OLIWKI
• Produkty premium
• Bez sztucznych konserwantów i barwników
• Naturalne

Oliwki zielone  
bez pestek

Oliwki zielone  
z pestkami

280 g280 g 280 g

Oliwki czarne  
bez pestek



HISZPAŃSKIE OLIWY
Punkt dojrzewania owoców  

do przygotowania oliw Monterreal
musi być optymalny podczas zbiorów oliwek, 

aby utrzymać owoce w nienaruszonym stanie. 
Podczas ekstrakcji oliwy i jego wytwarzania 
stosuje się wyłącznie środki mechaniczne 

(tłoczenie i wirowanie), aby olej nie osiągnął 
zbyt wysokich temperatur i zachował wysoką 

zawartość polifenoli i przeciwutleniaczy.

 Oliwa z oliwek
Extra Virgin

 Oliwa z oliwek
Extra Virgin

750 ml 250 ml



Dla 
malych 
i duzych

poszukiwaczy 
kulinarnych

przygód



BIO wafle

32 g

27 g35 g

Z kukurydzą  
i chia

Gryczane  
z kukurydzą i chia

Jaglane 
z kukurydzą i chia

Bezkonkurencyjne
Jedyne takie wafle, o tak małej gramaturze na rynku
Super cienkie
Bardzo cienkie, nie łamiące się i mega chrupkie
Naturalnie bezglutenowe
Kukurydza, jagła i gryka to zboża naturalnie bezglutenowe
O Prostym składzie
Tylko zboża i chia, delikatnie przyprawione solą

małe
7 szt. wafli w 1 op.

duże
14 szt.wafli w 1 op.

Idealne
Świetna propozycja na drugie śniadanie

Innowacyjne
Wyróżniające się składem, konsystencją i grubością

Zródło błonnika
Zarówno małe jak i duże wafle charakteryzują się

wysoką zawartośćią błonnika pokarmowego

100 g 100 g 100 g 100 g

Kukurydziane 
z solą morską

Ryżowe 
wieloziarniste z chia

Ryżowe wieloziarniste
z solą morską

Kukurydziane
bez soli

BIO sezamki BIO chrupki

Sezamki klasyczne

Sezamki z kokosem

Sezamki z chia

Bez tlenku etylenu
Sezam, główny składnik
sezanków Naura został
przebadany
pod kątem obecności
tlenku etylenu.
Sezamki  Naura są
bez tlenku etylenu,  
szkodliwej substancji  
dla zdrowia,
używanej jako środek
ochrony roślin.

• Bez glutaminianu  
   monosodowego 
• Bez fruktozy
• Bez oleju palmowego
• Bez sztucznych  
   aromatów
• Bez hydrolizatów

Chrupki kukurydziane
o smaku orzechowym

Chrupki kukurydziane
o smaku truskawkowym

Chrupki kukurydziane
o smaku keczupowym

50 g

50 g 50 g

27 g

27 g

27 g

kukurydziane

BIO wafelki

Wafel klasyczny

Wafel kokosowy

30 g

30 g



BIO

Budyń o smaku
waniliowym

z wanilią
bourbon

Budyń o smaku
malinowym z kawałkami

malin

Kisiel o smaku  
truskawkowym  

z kawałkami truskawek

Kisiel o smaku  
cytrynowym 
z rabarbarem

Galaretka
o smaku truskawkowym

Galaretka
o smaku cytrynowym

38 g

38 g

38 g

38 g38 g

38 g

Tylko naturalne,  
bio składniki
pochodzenia
roślinnego

Soki

Ekologiczny
sok z granatu

Ekologiczny
sok z buraka

Sok z żurawiny Sok z granatu

750 ml 750 ml 750 ml 750 ml

desery

Sok z aronii Sok z buraka

750 ml 750 ml



BIO płatki BIO kasze

BIO strączki

Płatki owsiane
Górskie drobne

Płatki owsiane Płatki jaglane Płatki jęczmienne Kasza jaglana Kasza jęczmienna

Soczeiwca czerwona Soczeiwca brązowa Ciecierzyca

Kostka rosołowa
Warzywna

Kostka rosołowa
Drobiowa

BIO kostki rosołowe
Bez glutaminanu sodu
Bez oleju palmowego

Bez glifosatu

10 szt.
kostek w 1 op.

300 g 300 g 300 g 300 g 300 g 300 g

300 g 300 g 300 g 100 g

100 g

BIO mąki

Mąka orkiszowa
pełnoziarnista

typ 2000

Mąka żytnia
pełnoziarnista

typ 2000

Mąka pszenna
pełnoziarnista

typ 1850

Mąki zostaly przebadane  
przez FOODrentgen
i otrzymaly pozytywną,
niezależną opinię,  
że to produkty bezpieczne, 
bez obecności pozostałości
pestycydów.

BIO superfoods

1 kg 1 kg 1 kg

Nasiona chia Ostropest mielony

250 g 200 g



Pasty
      tofu

Tatar z tofu Smalczyk z tofu

Pasta meksykańska z tofu Pasta francuska z tofu

75 g 75 g

75 g 75 g

nowość

nowość

nowość

nowość

BIO  
musztardy

Musztarda łagodna Musztarda ostra

190 g190 g

Najlepszy skład
Zdrowsze zamienniki:
• Zamiast tradycyjnego cukru,
  musztardy Naura są z dodatkiem  
  cukru trzcinowego
• Ocet spirytusowy został zamieniony
  na ocet cydrowy
• Z dodatkiem kurkumy

Tofu wędzone
marynowane

180 g 180 g

Tofu wędzone Tofu marynowane

Majonez wegański

285 ml

Sos pomidorowy passata BIO

680 g

BIO
passata

Majonez
wegański



Bułki bezglutenowe
wieloziarniste

Chleb bezglutenowy
jasny krojony

Bochenek
bezglutenowy jasny

Bochenek bezglutenowy
wieloziarnisty

240 g

350 g

350 g

350 g

Bezglutenowe propozycje
marki Naura to wygodny
i zdrowy sposób
na pełnowartościowe śniadanie.
Produkty powstały z myślą
o osobach z celiakią oraz
nietolerancją glutenu.
Zapewnia o tym obecność
licencjonowanego certyfikatu –
znaku Przekreślonego Kłosa.
Pieczywo pakowane jest
w atmosferze ochronnej,
dzięki czemu zachowuje świeżość
i doskonały smak na dłużej.

Pieczywo
bezglutenowe

BIO pasty
warzywne

190 g

Hummus marchewkowy
z wędzoną papryką

Pasztet z pieczonymi
warzywami

Paprykarz z kaszą
jaglaną

Pasta z batatów
z rozmarynem

190 g

190 g 190 g

Najlepszy produkt 2021
Wyróżnione prestiżową nagrodą 
wśród konsumentów za najwyższą jakość,  
skład i smak
Same warzywa, z dodatkiem kasz i przypraw

nowość

Wegański
smalczyk z cebulą

190 g

nowosc



Pasta warzywna 
Pomidor-bazylia

Owsianka 
Brzoskwiniowo

-Bananowa

Mus owocowy:  
gruszka, banan  

i agrest

Mus owocowy:  
mango, banan  

i pigwa

Mus owocowy:  
jabłko, banan,  

śliwka i ciasteczka

Mus owocowy: jabłko,
banan, truskawka

i śmietanka

Pasta warzywna 
Burak-chrzan

Pasta warzywna  
marchewka-zioła

235g

235 g

235 g

235 g

Pasta warzywna 
Pomidor-bazylia

245 g 245 g 245 g

Krem owocowy  
gruszka-malina 

-nasiona chia

Krem owocowy  
mango-kokos

 Krem owocowy  
truskawka-czarna  

porzeczka

110 g110 g 110 g110 g110 g

Mus z owoców  
tropikalnych  

z nasionami chia

 Mus z malin  
z nasionami chia

Mus z owoców  
jagodowych  

z nasionami chia

250 g 250 g 250 g

Musy owoce

PastY warzywnE KremY owocowE100%
bio!

powyzej
6 miesiaca

zycia

powyzej
4 miesiaca

zycia



To powrót do natury i troska o zdrowie.  
To lepszy wybór. To produkty korzystnie wpływające na nasz organizm,  

wspomagające odporność i samopoczucie, dbające  
o równowagę fizyczną i umysłową. 

To po prostu witalność
Sól himalajska

różowa grubomielona
Siemię lnianeBłonnik witalnyAgar vegeWitamina c

w proszku

• na nowo
• od początku
• powrót

• siła
• witalność
• zdrowie

250 g 250 g 250 g100 g 100 g

ReVito Superfoods to produkty, 
dzięki którym możesz urozmaicić  
i wzbogacić swój jadłospis. 

ReVito to powrót do tego  
co naturalne i zdrowe, 
to troska o nasze ciało  
i pogodę ducha, 
to dążenie do ukojenia,  
siły i witalności,
to droga do równowagi  
fizycznej i umysłowej.



Czystek z melisą Czystek z werbeną
I bławatkiem

Liść pokrzywyMelisa Mięta

Czystek z lipą,
maliną i czarnym bzem

reVito Herbs to propozycja  
starannie dobranych ziół  
i mieszanek ziołowych, która obejmuje: 
• miętę,
• liście pokrzywy,
• melisę,
• czystek w trzech kompozycjach:  
z melisą; werbeną i bławatkiem  
lub lipą, maliną i czarnym bzem.

30 g 30 g 30 g

30 g 30 g 30 g

CzarnuszkaChia nasiona
szałwi hiszpańskiej

200 g 250 g

Ostropest

250 g500 g

Sól himalajska  
drobnomielona

dostępne
od września
2021



aloes
55%

55%
cytryna
matcha

źródło
wit.premiumC

chia

premium
pure

55%
kolagen
55%

źródło
wit.premiumC

55%

źródło
wit.premiumC

młody
jęczmień

dostępne
od września

2021

Napój aloesowy
55% aloesu

z cytryną i matchą

Napój aloesowy
55% aloesu

z nasionami chia

Napój aloesowy
55% aloesu

z kolagenem

Napój aloesowy
55% aloesu

z młodym jęczmieniem

500 ml 500 ml 500 ml 500 ml

dostępne
od sierpnia

2021

SweetSweet
Syropy:

orkiszowy,
ryżowy,

daktylowy,
jabłkowy

z agawy jasny,
z agawy ciemny

250ml 250ml 250ml

250ml 250ml 250ml

500 g
250 g

Ksylitol
fiński

Erytrytol
zamiennik cukru



Masło Ghee Cookie

Masło Ghee Olej kokosowy masło
Ghee BIO

Masło Ghee Zioła prowansalskie

Mąka bananowa BIO Mąka kokosowa BIO

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml

500 g

500 g



Dania i pasty
warzywne

Danie warzywne
wysokobiałkowe

z ciecierzycą

Granola proteinowa owies 
miód i płatki lnu

Granola proteinowa owies, 
kakao i tahini

Danie warzywne
wysokobiałkowe

z fasolą pinto

Hummus proteinowy
z czarnuszką i białkiem

grochu

Pasta warzywna
z wędzoną papryką
z białkiem grochu

185 g

70 g 70 g

185 g 185 g 185 g

Granole
proteinowe



Batony
proteiowe

Batony
    orzechowe

słodkie
    przekąski

Baton proteinowy 35%
Chrupiący Kokos

Baton proteinowy 35%
Chrupiąca Vanilla

Krem czekoladowy
z orzechami laskowymi

bez cukru

Baton z borówką, nasionami 
chia i wiśniami

Baton orzechowy z migdałami, 
żurawiną i dynią

Praliny proteinowe z masłem 
orzechowym

Czekoladki proteinowe
z orzechami

Kulki proteinowe z migdałami 
bez cukru

Krem proteinowy z orzechami 
laskowymi

Baton kakaowy z orzechami
nerkowca i czarną porzeczką

Krem
czekoladowy

20 g

66 g 63 g

27 g

25 g

83 g

40 g

40 g

20 g

20 g

200 g

Kulki kokosowe bez cukru 
z migdałem



SŁODYCZE OWOCOWE 
SUPLEMENTY DIETY 

Z DODATKIEM WITAMINY C

ŻELKI Z DODATKIEM
WITAMINY C

Żelki fruit  
banan, wiśnia, truskawka  

z witaminą C BIO

Żelki owocowe kwaśne  
z witaminą C BIO

Żelki owocowe  
o smaku granatu  
z witaminą C BIO

50 g 50 g

50 g

EKOLOGICZNE

SUPLEMENTY
DIETY



Cukierki owocowe 
z witaminą C

truskawka,
wiśnia, jagoda

93g

Lizaki kwaśne  
z witaminą C, wiśnia,  

truskawka

Lizaki kwaśne  
z witaminą C, granat,  

arbuz, truskawka

Lizaki truskawkowe 
z witaminą C

Lizaki owocowe 
z witaminą C

wiśnia i truskawka

LIZAKI Z DODATKIEM
WITAMINY C

Lizak owocowy z witaminą C  
granat, arbuz, mango BIO

40 szt 14 szt 14 szt

14 szt 14 szt

EKOLOGICZNE

SUPLEMENTY
DIETY

Lizaki owocowe  
z witaminą C BIO

CUKIERKI Z DODATKIEM
WITAMINY C

EKOLOGICZNE

SUPLEMENTY
DIETY



Cukierki z nadzieniem  
miód i kwiat pomarańczy BIO

Cukierki z nadzieniem  
imbirowo-cytrynowym BIO

Cukierki z nadzieniem  
miętowym BIO

Cukierki z nadzieniem  
owocowym mix BIO

90 g 90 g 90 g 90 g

Ekologiczne cukierki
z nadzieniem



z soczewicy
chipsy

Chipsy z czerwonej soczewicy
o smaku jalapeno i limonki

Chipsy z czerwonej soczewicy
o smaku bekonu

Chipsy z czerwonej soczewicy
o smaku sera Cheddar

Chipsy z czerwonej soczewicy
o smaku śmietany i cebuli

100 g 100 g 100 g 100 g




