


Czekolada Premium Gorzka 70% cocoa 100 g
klasyczna, ze skórką pomarańczy, z cząstkami 
miętowymi, z drobinkami kawy i ziarna kakaowego
Czekolada Premium Extra Gorzka 90% cocoa 100 g
Czekolada Premium Extra Gorzka 100% cocoa 80 g

Czekolada bez dodatku cukru 90 g
Mleczna, Gorzka 70% cocoa
Czekolada bez dodatku cukru 
Gorzka 70% cocoa z kawałkami
pomarańczy 100 g
 

BEZ OLEJU PALMOWEGO

LECYTUNA Z CERTYFIKOWANYCH
ŹRÓDEŁ (BEZ GMO)

WYSOKA ZAWARTOŚĆ
ZIARNA KAKAOWEGO

CERTYFIKAT UTZ

BEZ E476

Czekolada Gorzka 70% cocoa 100 g
z ziarnem kakaowym z Kamerunu,
z ziarnem kakaowym z Wenezueli,
z ziarnem kakaowym z Ghany,
z ziarnem kakaowym z Ghany i solą himalajską

LECYTUNA Z CERTYFIKOWANYCH
ŹRÓDEŁ (BEZ GMO)

WYSOKA ZAWARTOŚĆ
ZIARNA KAKAOWEGO

BEZ E476

BEZ OLEJU PALMOWEGOBEZ E476

BEZ OLEJU PALMOWEGO SOKI OWOCOWE

EKSTRAKTY ROŚLINNEBEZ E476

LECYTUNA Z CERTYFIKOWANYCH
ŹRÓDEŁ (BEZ GMO)BEZ DODATKU CUKRÓW

BEZ OLEJU PALMOWEGOBEZ E476

LECYTUNA Z CERTYFIKOWANYCH
ŹRÓDEŁ (BEZ GMO) BEZ KONSERWANTÓW

PrzySmak 
Studencki 
Czekolada 100 g
mleczna, gorzka

Slodko Jest Zdrowo ZjescSlodko Jest Zdrowo ZjescSlodko Jest Zdrowo Zjesc
, ,,

Mieszanka 
Krakowska 
Czekolada 
malinowa 100 g

DLA DIABETYKÓW



Mieszanka 
Krakowska
245 g, 2,8 kg

Slodko Jest Zdrowo ZjescSlodko Jest Zdrowo ZjescSlodko Jest Zdrowo Zjesc
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BEZ E476

BEZ KONSERWANTÓW
BEZ SYROPU

GLUKOZOWO-FRUKTOZOWEGO

BEZ SZTUCZNYCH
AROMATÓW

Pastylka 
Miętowa
210 g, 2,3 kg

BEZ E476

BEZ KONSERWANTÓW
I BARWNIKÓW

BEZ SYROPU
GLUKOZOWO-FRUKTOZOWEGO

BEZ SZTUCZNYCH
AROMATÓW

BEZ OLEJU PALMOWEGO

BEZ E476BEZ KONSERWANTÓW
I BARWNIKÓW

Z MASŁEM
I PEŁNYM MLEKIEM

Cukierki
Krówka mleczna
250 g, 1 kg

Michałki 
klasyczne, białe, kokosowe
245 g, 1 kg

BEZ E476

BEZ KONSERWANTÓW
I BARWNIKÓW

BEZ SYROPU
GLUKOZOWO-FRUKTOZOWEGO

BEZ SZTUCZNYCH
AROMATÓW



BEZ E476BEZ KONSERWANTÓW

BEZ SYROPU
GLUKOZOWO-FRUKTOZOWEGO

BEZ E476BEZ KONSERWANTÓW

BEZ SYROPU
GLUKOZOWO-FRUKTOZOWEGO

BEZ E476BEZ KONSERWANTÓW
I BARWNIKÓW

BEZ SYROPU
GLUKOZOWO-FRUKTOZOWEGO

BEZ DODATKU CUKRÓWDLA DIABETYKÓW

NATURALNE EKSTRAKTY
BARWIĄCE

BEZ E476

BEZ DODATKU CUKRÓW
BEZ KONSERWANTÓW

I BARWNIKÓW

BEZ SZTUCZNYCH
AROMATÓW

BEZ E476

BEZ DODATKU CUKRÓW
BEZ KONSERWANTÓW

I BARWNIKÓW

BEZ SYROPU
GLUKOZOWO-FRUKTOZOWEGO

BEZ DODATKU CUKRÓWDLA DIABETYKÓW

Fresh&Fruity
Galaretki z nadzieniem
bez dodatku cukru
1 kg

Śliwki 
w czekoladzie
200 g

Slodko Jest Zdrowo ZjescSlodko Jest Zdrowo ZjescSlodko Jest Zdrowo Zjesc
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Wafle 110 g
o smaku
waniliowym, kakaowym

Qulinaria
Kakao
110 g

Baton Danusia
Miniczekolada
38 g

Miętowe karmelki
nadziewane 
105 g

BEZ E476LECYTUNA Z CERTYFIKOWANYCH
ŹRÓDEŁ (BEZ GMO)

EKSTRAKTY ROŚLINNE



Unitop Chałwa sezamowa o smaku waniliowym bez dodatku cukru 40 g
Unitop Chałwa sezamowa o smaku waniliowym bez dodatku cukru 200 g

Konsumenci coraz częściej poszukują produktów, dzięki którym ograniczą spożywanie 
cukrów. Specjalnie dla nich stworzyliśmy chałwę waniliową bez dodatku cukrów 
i Amki TO GO bez dodatku cukrów. Zachowują swój oryginalny smak, natomiast cukier 
zastąpiliśmy maltitolem - naturalną substancją słodzącą. 

Amki Superfoods to innowacyjne batony sezamowe z odżywczymi zbożami ekspandowanymi i miodem. 
Zawierają tylko 4 proste składniki, są źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i błonnika oraz 
są bezglutenowe. 
Nasze batony sezamowe są dostępne w czterech wariantach smakowych – każdy w unowocześnionej formie podania! 
Amki Superfoods to najlepsza opcja dla tych, którzy potrzebują szybkiej, zdrowszej alternatywy codziennych przekąsek 
czy słodyczy i szukają dodatkowych benefitów z kupowanego produktu, takich jak korzystne właściwości sezamu i zbóż. 
Ważny jest też nowoczesny i bardzo wygodny format batonu składającego się z trzech plasterków. 
Sam sezam jest bogatym źródłem błonnika, witamin i minerałów, a także przeciwutleniaczy i fitosteroli. 
Wszystkie warianty smakowe są również wartościowym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Amki Superfoods z gryką i miodem
Innowacyjne batony sezamowe wzbogacone gryką, która stanowi bogate źródło 
wielu wartościowych składników odżywczych – m.in. witamin z grupy B, 
potasu, miedzi i fosforu.

Amki Superfoods z quinoa i miodem
Wyjątkowa propozycja sezamowej przekąski z dodatkiem komosy ryżowej, 
która zapewnia bogactwo magnezu, żelaza, cynku, miedzi czy potasu. 
To szybka, zdrowsza alternatywa dla klasycznych słodyczy!

Amki Superfoods z amarantusem i miodem
Trzecia odsłona niepowtarzalnych batonów sezamowych, tym razem wzbogaconych 
nasionami szarłatu – amarantusem. Przekąska nie tylko wyjątkowo smakuje, 
ale przede wszystkim jest źródłem żelaza i innych niezbędnych do prawidłowego 
rozwoju składników odżywczych.

Amki Superfoods z jagłami i miodem
Batony sezamowe z jagłami zapewnią nie tylko wyjątkowe doznania smakowe. 
Gwarantują niezbędną podaż cennych aminokwasów – m.in. leucyny i izoleucyny, 
a także cynku, żelaza i fosforu.

Slodko Jest Zdrowo ZjescSlodko Jest Zdrowo ZjescSlodko Jest Zdrowo Zjesc
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BEZ GLUTENU ŹRÓDŁO BŁONNIKA PRODUKT WEGAŃSKI

BEZ OLEJU PALMOWEGO TRADYCJA I JAKOŚĆ - WYRABIANE RĘCZNIE

BEZ GLUTENU ŹRÓDŁO BŁONNIKA PRODUKT WEGAŃSKI

Amki TO GO bez dodatku cukru 22,5 g

W odpowiedzi na trendy konsumenckie i coraz większe zainteresowanie produktami 
o obniżonej zawartości cukru stworzyliśmy Amki TO GO bez dodatku cukrów. 
Nasze sezamki wciąż zachowują swój niepowtarzalny smak, idealną chrupkość i są 
super cienkie, natomiast zastąpiliśmy cukier naturalną substancją słodzącą-maltitolem.



PRODUKT WEGAŃSKI

PRODUKT WEGAŃSKI

Super chrupkie i super cienkie sezamki Amki TO GO to pełnowartościowa, zdrowsza słodka przekąska naładowana 
sezamem. Idealnie sprawdzą się jako smaczne uzupełnienie plenerowych wycieczeki aktywności, ale równie dobrze 
uprzyjemnią każdą przerwę od pracy czy innych obowiązków. 
Sezamki Amki TO GO cechują się wyjątkową chrupkością i są bardzo cienkie. Są dostępne w kilku wariantach smakowych, 
część z nich to produkty wegańskie. Sezamki Amki TO GO to nowoczesna alternatywa dla klasycznych słodyczy. 
Poręczne opakowanie sprawia, że można wrzucić je do kieszeni, torebki czy samochodu i zawsze sięgnąć po smaczną, 
pełnowartościową przekąskę „on the go!”. To także świetne rozwiązanie dla rodziców, którzy szukają dla swoich pociech 
zdrowszych słodkich przekąsek do szkoły, na wycieczkę, albo po prostu na deser w domu. Sam sezam jest bogatym 
źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, błonnika czy szeregu witamin i minerałów. 
Wszystkie nasze sezamki nie zawierają glutenu ani zbędnych barwników czy konserwantów. 
A w dodatku sezamki nie pobrudzą małych rączek, jak np. czekolada czy inne popularne słodycze.

Amki TO GO Sezamki klasyczne 22,5 g 
Podstawowa wersja sezamków dla miłośników klasycznego smaku 
tej słodkiej przekąski. W opakowaniu znajdują się trzy wyjątkowo cienkie i chrupiące 
plasterki, którymi możemy delektować się w każdej sytuacji.

Slodko Jest Zdrowo ZjescSlodko Jest Zdrowo ZjescSlodko Jest Zdrowo Zjesc
, ,,

BEZ GLUTENU ŹRÓDŁO BŁONNIKA

Amki TO GO Sezamki z kokosem 22,5 g 
Pyszne połączenie klasycznego smaku sezamków z aromatem wiórków kokosowych. 
Dzięki temu wyjątkowo chrupkie Amki TO GO z kokosem z pewnością znajdą 
miłośników nie tylko wśród pasjonatów egzotycznych podróży. 
Produkt powstał wyłącznie na bazie wegańskich składników. 
Dodatkowo nie zawiera glutenu i cechuje się wysoką zawartością błonnika.

Amki TO GO Sezamki z quinoa 18 g 
Nowoczesne połączenie sezamu z ekspandowanymi ziarnami quinoa zapewnia 
nowe doznania smakowe. Sezamki są wyjątkowo chrupkie, a dodatek 
ekspandowanych ziaren nadaje im także lekkość. 
Idealna przekąska dla tych, którzy niekoniecznie chcą się zasłodzić.

Amki TO GO Sezamki w czekoladzie 20 g 
Podwójnie słodkie połączenie. Niezwykle chrupkie sezamki zyskały właśnie „wsparcie” 
w postaci delikatnej słodkości czekolady. Teraz nie trzeba już wybierać – sezamki 
czy czekolada? Możemy delektować się tym wyjątkowym duetem zawsze, kiedy 
mamy na to ochotę.

Amki TO GO Sezamki z pol. jogurtową 20 g 
Naładowane sezamem Amki TO GO skąpane w polewie jogurtowej to wyjątkowe 
połączenie smaków, odpowiadające na potrzebę delikatesowej przekąski. 
To nietypowe połączenie skierowane jest do wszystkich osób, poszukujących 
nowoczesnych rozwiązań wzbogacających smak tradycyjnych słodyczy.

Amki TO GO Sezamki z miodem 22,5 g 
Klasyczny wariant sezamków wzbogacony pysznym pszczelim miodem 
wielokwiatowym. To doskonała propozycja dla wszystkich osób, które nie wyobrażają 
sobie życia bez wyjątkowego smaku miodu.



ŹRÓDŁO BŁONNIKA

PRODUKT WEGAŃSKI
TYLKO 3 PROSTE

SKŁADNIKI

PRODUKT NATURALNY

BEZ DODATKU TŁUSZCZU

ŹRÓDŁO BŁONNIKA PRODUKT NATURALNY

BEZ DODATKU SOLI BEZ DODATKU CUKRÓW

100% 
MĄKI PEŁNOZIARNISTEJ

ŹRÓDŁO BŁONNIKA
BEZ SZTUCZNYCH

BARWNIKÓW
NATURALNIE NISKA

ZAWARTOŚĆ CUKRÓW

ŹRÓDŁO BŁONNIKABEZ DODATKU CUKRÓWBEZ GLUTENU

Slodko Jest Zdrowo ZjescSlodko Jest Zdrowo ZjescSlodko Jest Zdrowo Zjesc
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Wafle bardzo pełnoziarniste 
gryczane, orkiszowe, owsiane
50 g

Wafle
zbożowo-ryżowe
70 g

Wafle
kukurydziane
100 g

Chlebki bardzo 
żytnie, orkiszowe 
100 g



ŹRÓDŁO BŁONNIKA PRODUKT WEGAŃSKI

PEŁNOZIARNISTA
KUKURYDZA

Slodko Jest Zdrowo ZjescSlodko Jest Zdrowo ZjescSlodko Jest Zdrowo Zjesc
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Wafitki
kukurydziane, zbożowo-ryżowe
45 g

BEZ DODATKU CUKRÓW

BEZ DODATKU CUKRÓW

Wafle tortowe
okrągłe 130 g,
kwadratowe 160 g

Biszkopty
bezglutenowe
110 g

Jaffa Cakes 
bezglutenowe
150 g

Jaffa Cakes 
bez cukrów
150 g

BEZ GLUTENU

BEZ DODATKU CUKRÓW

BEZ GLUTENU



PRODUKT WEGAŃSKI

BEZ KONSERWANTÓW

Baciarki - wielozbożowe z ziarnami lnu, sezamu i czarnuszki

Beskidzkie Baciarki – wielozbożowe z ziarnami lnu, sezamu i czarnuszki są idealną przekąską dla wszystkich wegan! 
Ten smakołyk fantastycznie sprawdzi się podczas każdej aktywności – czy to będzie wędrówka po górach czy poznawanie 
nowego miasta. Odpowiednio dobrany proces produkcji sprawia, że Baciarki są należycie kruche i wypieczone. 
Posypane ziarnami lnu, sezamu i czarnuszki zaskoczą smakiem najbardziej wymagające podniebienia. 

Slodko Jest Zdrowo ZjescSlodko Jest Zdrowo ZjescSlodko Jest Zdrowo Zjesc
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Baciarki – wielozbożowe z zieloną cebulką
 
Beskidzkie Baciarki – wielozbożowe z zieloną cebulką to połączenie kultowej zielonej cebulki 
z mocno chrupiącymi wypiekami. 
Oryginalny smak może towarzyszyć w czasie spotkania ze znajomymi, jak i podczas wieczoru filmowego we dwoje. 
Baciarki są idealną przekąską nie tylko dla wegan, a dodatkowo nie posiadają żadnych konserwantów. 

Baciarki – wielozbożowe z ziołami i solą morską
  
Beskidzkie Baciarki – wielozbożowe z ziołami i solą morską to tradycyjna przekąska w niecodziennym rozmiarze. 
Starannie dobrany proces wypiekania pozwala uzyskać idealną kruchość, a perfekcyjnie skomponowana 
mieszanka ziół oraz sól morska zadowolą każde podniebienie. 
Sprawdzą się jako pyszna przegryzka w czasie przerwy w szkole czy pracy.  



BEZ SZTUCZNYCH
BARWNIKÓWBEZ KONSERWANTÓW NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

BEZ SZTUCZNYCH
BARWNIKÓWBEZ KONSERWANTÓW NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
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Gofry 250 g

Bez konserwantów i sztucznych barwników
Na bazie jaj z chowu ściółkowego 32% w produkcie
Rozmiar pojedynczej sztuki dostosowany do opiekania w tosterze

Ciasto cytrynowe, marmurkowe, czekoladowe, marcepanowe 400 g

Ciasto wypiekane bez użycia konserwantów i sztucznych barwników.
Wypiekane na bazie jaj z chowu ściółkowego.
Oblane wysokiej jakości polewą kakaową.
Specjalny proces przygotowania ciasta i produkcji pozwala na zachowanie 
najwyższej jakości.

Mini ciastko z nadzieniem waniliowym

Ciasto kakaowe z nadzieniem waniliowym i polewą kakaową 
Nadzienie waniliowe 20% 
Produkt wypiekany na bazie jaj ściółkowych 
Oblane wysokiej jakości polewą kakaową 
Specjalna receptura i proces wypieku sprawił że produkt jest 
miękki i puszysty, a krem waniliowy dodatkowo wzmacnia smak

Herbatniki „Fit&free” 120 g

Nazwa, która zobowiązuje.
Kruche i delikatne zadowalają smakiem nie tylko 
diabetyków, ale również najbardziej wybredne gusta.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

BEZ DODATKU CUKRÓW



ŹRÓDŁO BŁONNIKANATURALNE AROMATY

BEZ JAJEK

BEZ DODATKU CUKRÓW

BEZ KONSERWANTÓW

ŹRÓDŁO BŁONNIKANATURALNE AROMATY

BEZ JAJEK

BEZ DODATKU CUKRÓW

BEZ KONSERWANTÓW

ŹRÓDŁO BŁONNIKANATURALNE AROMATY

BEZ JAJEK

BEZ DODATKU CUKRÓW

BEZ KONSERWANTÓW

ŹRÓDŁO BŁONNIKANATURALNE AROMATY

BEZ JAJEK

BEZ DODATKU CUKRÓW

BEZ KONSERWANTÓW
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Naturfit Herbatniki
kakaowe, waniliowe
120 g

Naturfit Wafle
kakaowe, śmietankowe
180 g

Naturfit
Podpłomyki 4 zboża
110 g

Naturfit
Wafle suche
160 g

 Linia „Naturfit" to nowa propozycja Eurobrand, która powstała z myślą o diabetykach i osobach 
ograniczających cukry w diecie oraz dbających o zdrowy styl życia.



BEZ DODATKU CUKRÓW
I SŁODZIKÓW

BEZ SZTUCZNYCH
BARWNIKÓW

PRODUKT WEGAŃSKI
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BEZ GLUTENU

BEZ KONSERWANTÓW NIE ZAWIERA TŁUSZCZU

Smooothie zielone, czerwone, żółte 250 ml

Dorosłym też należą się owoce! Smoothie są porcją energii i mikroelementów 
w przyjaznej i przystępnej formie. Z polskich owoców, więc bez dużego śladu 
węglowego, w ekologicznych szklanym opakowaniu z szeroką szyjką, która 
nie utrudnia picia bezpośrednio z butelki. Bez dodanego cukru, glutenu czy 
konserwantów są bliskie naturze i niosą ze sobą całe bogactwo owoców. 
Butelka to również jedna z 5 porcji warzyw i owoców.

Frutuś Sok bananowy, brzoskwiniowy, truskawkowy, malinowy, wiśniowy 250 ml

Owoce i warzywa stanowią istotną część diety dziecka, oprócz energii dostarczają mu 
ważnych mikroelementów. Ale nie zawsze możliwe jest zjedzenie owocu czy warzywa 
prosto z grządki czy drzewa. I dlatego Frutuś przygotował soki jabłkowo-marchwiowe 
z dodatkiem owoców, które wzbogaciły i zróżnicowały smak jak również dodały 
ważnych komponentów do soku. Sok z brzoskwinią został przez dzieci wyróżniony 
medalem SMAKUJE DZIECIOM w 2021 roku. Soki są wolne od glutenu 
czy konserwantów, nie dodajemy do nich cukru ani konserwantów czy kolorantów. 
Jedna z 5 porcji warzyw i owoców każdego dnia.

BEZ DODATKU CUKRÓW
I SŁODZIKÓW

BEZ SZTUCZNYCH
BARWNIKÓW

PRODUKT WEGAŃSKI

BEZ GLUTENU

BEZ KONSERWANTÓW NISKA ZAWARTOŚĆ SOLI

NIE ZAWIERA TŁUSZCZU

BEZ SŁODZIKÓW
BEZ SZTUCZNYCH

BARWNIKÓW

PRODUKT WEGAŃSKI

BEZ GLUTENU

BEZ KONSERWANTÓW NISKA ZAWARTOŚĆ SOLI

NIE ZAWIERA TŁUSZCZU

Dżem o obniżonej zawartości cukru 
truskawkowy, wiśniowy, z czarnej porzeczki 280 g

Lato to obfitość owoców - każdy z nich smakuje inaczej i inne przywołuje wspomnienia. 
Chcemy te ciepłe chwile wspominać cały rok i umożliwiają nam to dżemy, które smak 
owoców dostarczają o każdej porze roku gdy tylko otworzysz słoiczek. Dodatkowo 
do naszych dżemów użyliśmy mniejszej niż standardowa na rynku ilości cukru, 
dzięki temu .... możesz zjeść ich więcej.



BEZ DODATKU CUKRÓW
I SŁODZIKÓW

BEZ SZTUCZNYCH
BARWNIKÓW

PRODUKT WEGAŃSKI
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BEZ GLUTENU

BEZ KONSERWANTÓW NIE ZAWIERA TŁUSZCZU

Passata klasyczna, rustica, z bazylią, 
z czosnkiem i ziołami, z papryką i ziołami 680 g

Passaty to przetwory pomidorowe najbliższe domowym przecierom. Są doskonałym 
punktem wyjścia zarówno do wielu tradycyjnych dań polskiej kuchni jak i do 
nowoczesnej kuchni łączącej tradycje wielu regionów. Gęsta i bogata w likopen , 
gotowa do użycia w każdej chwili, w opakowaniu starczającym na naprawdę 
dużą porcję. Zarówno dla osób poszukujący szybkiego rozwiązania jak i składnika 
dla wyrafinowanego dania. Różne rodzaje przygotowania passaty dają wybór wielu 
możliwości. A ponadto passata klasyczna ma wybitnie niski poziom soli co jest istotne 
dla osób z nadciśnieniem.

BEZ SŁODZIKÓW
BEZ SZTUCZNYCH

BARWNIKÓW

PRODUKT WEGAŃSKI

BEZ GLUTENU

BEZ KONSERWANTÓW NISKA ZAWARTOŚĆ SOLI

NIE ZAWIERA TŁUSZCZU

Sos boloński, spaghetti, meksykański, słodko-kwaśny 500 g

Sosy na gorąco Polskich Przetworów to idealne rozwiązanie na szybki, 
smaczny i pożywny obiad dla całej rodziny. Do podania z makaronem, ryżem 
lub ziemniakami. Do zjedzenia w całości lub do podzielenia na dwa obiady. 
Do podania wprost lub dodania swojego akcentu. 
4 formuły pozwalają na kulinarne podróżne w różnych kierunkach.

Ketchup łagodny, pikantny 380 g

Najlepszym sposobem na doprawienie kanapki czy porcji z grilla jest dobrze 
wyważony ketchup. W zależności co wolisz - łagodny pomidorowy smak czy twist 
ostrej papryki - oferujemy dwa smaki do wyboru. Wygodny i niezawodny sposób na 
dosmaczenie każdego dania oraz udekorowania go. 
Ketchup Łagodny Polskich Przetworów został nagrodzony znakiem Doceń Polskie.

BEZ SŁODZIKÓW
BEZ SZTUCZNYCH

BARWNIKÓW

PRODUKT WEGAŃSKI

BEZ GLUTENU

BEZ KONSERWANTÓW



BEZ DODATKU CUKRÓW

Dukaty jaglane,
z czarnuszką
100 g

Talarki z błonnikiem,
z żurawiną, z jagodą goji, 
kokosowe, maślane 
100 g

BEZ DODATKU CUKRÓW

Podpłomyki
bezcukrowe 
węgierskie
65 g

BEZ DODATKU CUKRÓW

Kruche pieczywo 
ze słonecznikiem,
z błonnikiem
120 g - 140 g
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NATURALNE SKŁADNIKI

NATURALNE SKŁADNIKI

NATURALNE SKŁADNIKI

NATURALNE SKŁADNIKI



Slodko Jest Zdrowo ZjescSlodko Jest Zdrowo ZjescSlodko Jest Zdrowo Zjesc
, ,,

Andante Biszkopty 
To wyjątkowe biszkopty – prawdziwa nowość na rynku 
z doskonałym składem – tylko 3 składniki w wersji mini 
biszkoptów 120 g i biszkoptów 130 g oraz 4 w wersji 
lady fingers. Biszkopty są bez sztucznych dodatków 
                    i spulchniaczy. Skład biszkoptów jest 
                    bardzo prosty, taki jak w domu! 

Verbena Cukierki 
To idealne połączenie cukierków z wartościowymi wyciągami 
z ziół leczniczych i roślin. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy 
mają ochotę na coś słodkiego, jednak oczekują czegoś więcej 
niż smaku. Przekonaj się sam – cukierki inspirowane naturą. 

Verbena Cukierki bez cukru 
W związku z nasilającym się trendem zdrowego odżywiania 
i odpowiedzialnego stylu życia, a co za tym idzie 
z zapotrzebowaniem ze strony konsumentów, w portfolio 
marki Verbena pojawiły się cukierki ziołowe bez dodatku cukru. 
Znane konsumentom smaki: dzika róża i imbir dostępne są 
teraz w nowej odsłonie: bez dodatku cukru, słodzone stewią. 
Verbena cukierki ziołowe dzika róża bez dodatku cukru 60 g, 
Verbena cukierki ziołowe imbir bez dodatku cukru 60 g.

Verbena Ciasteczka
To pierwsze na rynku pyszne ciasteczka z zawartością ziół! 
Ich główną zaletą jest brak oleju palmowego w składzie. 
Nasze ciasteczka zawierają mieszankę 3 zbóż: 
żyto, pszenica, jęczmień oraz płatki pszenne. 
Nie zawierają żadnych sztucznych barwników. 

BEZ DODATKU CUKRÓW

BEZ OLEJU PALMOWEGO
BEZ SZTUCZNYCH

BARWNIKÓW
BEZ SZTUCZNYCH

DODATKÓW

EKSTRAKTY ROŚLINNE

PRO VITA - Oczyszczenie 
Cukierki ziołowe z nadzieniem, pakowane w woreczek 
60 g/ rynienkę po 20 szt. 
Kompozycja ziół PRO VITA Oczyszczenie – zawiera: 
ekstrakty roślinne z zielonej herbaty, czarnego bzu, 
witaminę C oraz naturalny aromat aloesowy. 
Połączenie tych składników wspiera procesy 
oczyszczające organizm.

PRO VITA - Równowaga
Cukierki ziołowe z nadzieniem, pakowane w woreczek 
60 g/ rynienkę po 20 szt. 
Kompozycja ziół PRO VITA Równowaga – zawiera: 
ekstrakty roślinne z melisy, kozłka lekarskiego, magnez, 
witaminę C oraz naturalny olejek lawendowy. Połączenie 
tych składników wskazane jest w stanach napięcia 
nerwowego oraz w problemach z koncentracją uwagi.

EKSTRAKTY 
ROŚLINNE

EKSTRAKTY 
ROŚLINNE



Zalety i funkcjonalność produktów Ani
Żywność funkcjonalna zdobywa coraz większe rzesze zwolenników. W wyniku jej spożywania poprawia się jakość 
codziennej diety. Jednak co kryje się za tym enigmatycznym pojęciem? Żywność funkcjonalna, oprócz dostarczania składników 
odżywczych, wpływa również na organizm człowieka: polepsza samopoczucie lub zapobiega chorobom. Dlatego warto 
włączyć ją do swojego codziennego menu. Nasze wyroby z tradycją czy ekologiczne są przeznaczone dla ściśle określonej 
grupy populacji lub w ściśle określonym stanie fizjologicznym: dla diabetyków, dla grupy uczulonych na laktozę, białka mleka 
czy jajka, oraz dla dzieci jako doskonała przekąska lub zamiennik chipsów.
Cechą charakterystyczną produktów Ani jest zawartość w jej składzie jednej lub kilku substancji prozdrowotnych oraz 
posiadanie optymalnych proporcji poszczególnych składników odżywczych,występujące w sposób naturalny.

Produkty Ani to przede wszystkim produkty pochodzenia roślinnego, zawierające w swoim składzie:
- błonnik pokarmowy, którego obecność w diecie przeciwdziała występowaniu zaparć, otyłości, a także zmniejsza ryzyko 
wystąpienia chorób nowotworowych, tj; ciasteczka owsiane i orkiszowe, które zawierają aż 6-12 g błonnika pokarmowego;
- białka - pełnią zróżnicowane funkcje w organizmie, są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu;
- ciasto fermentowane bezmleczne – bez alergenów tj.: ciasteczka babci Ani bezmleczne, bez jajek.
Oraz bez substancji słodzących ( rafinowanych cukrów, syntetycznych substancji słodzących) – w naszym składzie 
znajdziecie wyłącznie nierafinowany cukier trzcinowy brązowy tj.: Bio Muffinki babuni – produkt ekologiczny.

Magia dobrego smaku
Firma Ania specjalizuje się w ciasteczkach dobrego  smaku. Wypiekane bez tłuszczu z najlepszych składników naturalnych, 
bez polepszaczy, spulchniaczy i środków konserwujących. Utrwalane przez wypiek w wysokiej temperaturze i niskiej 
zawartości wody, są pożywne i bogate w pełnowartościowe składniki odżywcze dodając energię i witalność... 
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