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KGH
WODA KOKOSOWA QEENCY
całkowicie naturalny napój izotoniczny NFC (nie z koncentratu), z zielonego
młodego kokosa, bez barwników i konserwantów. Posiada orzeźwiający,
delikatny smak, jest naturalnie słodka, a przy tym mało kaloryczna. Jest bogatym
źródłem witamin z grupy B, witaminy C, jak również cennych minerałów: potasu,
magnezu, wapnia, żelaza, cynku, sodu i fosforu.
Woda Kokosowa QEENCY otrzymała Brązowy Medal w badaniu konsumenckim
„Najlepszy Produkt-Wybór Konsumentów 2019” w kategorii wody i wody
smakowe.
SMOOTHIE GREAT
gęste przecierowe soki owocowo-warzywne na bazie naturalnych składników, nie
z koncentratu, bez barwników, substancji słodzących i konserwujących,
wzbogacone witaminą C. Pożywne napoje z dużą ilością witamin i zdrowych
składników odżywczych – które uzupełnią każdą dietę. Polecane dla wszystkich,
a przede wszystkim dla osób dbających o zdrowy tryb życia.
LEMONIADY QEENCY
orzeźwiające napoje bezalkoholowe, w czterech letnich smakach, dostępne
wersje niegazowane na bazie soków owocowych, które zawierają 20% soku oraz
gazowane o zawartości soków owocowych 5%.

QEENCY PREMIUM ALOE VERA 43%
jedyne na polskim rynku napoje aloesowe o wysokiej zawartości naturalnego
aloesu 43%, bez barwników i konserwantów, bez gumy gellan, bez mleczanu
wapnia, wzbogacone witaminą C, zawierają naturalne cząstki aloesu.

BEZGLUTENOWE GOŁĄBKI WEGETARIAŃSKIE
Z KASZĄ JAGLANĄ/RYŻEM NATURALNYM
Jesteś wege? Szukasz nowych smaków? Mamy dla
Ciebie propozycję bezmięsnych, ręcznie zawijanych
gołąbków w sosie pomidorowym w dwóch wariantach
na baze ryżu lub kaszy jaglanej. Aromatyczne danie
uzupełniają pieczarki, kapusta, a smaku dodaje gama
starannie dobranych ziół. Gołąbki są daniem
niskokalorycznym, stanowią źródło białka, są łatwe
w przygotowaniu oraz posiadają międzynarodowy znak
przekreślonego kłosa przyznawany przez Polskie
Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na diecie
Bezglutenowej.

PRIMAVIKA

SŁONECZNE SMAKI
Pasty słonecznikowe sprawdzą się jako idealny dodatek
do kanapek i wafli ryżowych ale również
rozgrzewających dań warzywnych: leczo, falafeli czy
wegetariańskich burgerów. Seria składa się z pięciu
wariantów smakowych: klasyczna słonecznikowa,
z pomidorami i bazylią, żurawiną, dynią oraz
rozgrzewającym curry. Na sto procent pobudzą zmysły
i wywoła uśmiech na twarzy. Pasty posiadają
międzynarodowy
znak
przekreślonego
kłosa
przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Osób
z Celiakią i na diecie Bezglutenowej. Produkt bez
substancji konserwujących, bez cholesterolu.

SHAKI ZBOŻOWO-OWOCOWE
pyszne, naturalne mieszanki do szybkiego
przygotowania.
Dwa smaki w wersji bezglutenowej,
jabłkowy
wzbogaciliśmy
młodym
jęczmieniem.

SOLIGRANO

VEGE BURGERY I RACUCHY
Zbożowe burgery i racuchy z dodatkiem
przypraw do samodzielnego wypieku.
Bez konserwantów i sztucznych dodatków.

SONET 2016 – CZERWONE WYTRAWNE WINO
Kunsztowna kompozycja trzech szczepów winnych,
smakuje jak najlepsza poezja.
"Sonet" to kupaż szczepów Regent, Leon Millot oraz
Marechal Foch, czyli trzech odmian przeznaczonych
do uprawy w naszych warunkach. To połączenie
pozwala uzyskać wina ciekawe pod względem koloru,
taniczności oraz aromatu. Prawie 20-dniowa
maceracja z fermentacją pozwoliła nam stworzyć
wino o bardzo głębokiej barwie, zadziwiającej jak na
nasze warunki ilości tanin oraz garbników. Wino,
które nadaje się do konsumpcji w tym momencie, jak
i poddane wieloletniemu leżakowaniu nie rozczaruje
swoją dojrzałością.
POEMAT 2016 – CZERWONE PÓŁSŁODKIE WINO
Intensywny smak tego mocno zbudowanego wina daje
iście podniosłe doznania, które na długo pozostają na
podniebieniu.
Wino czerwone półsłodkie „Poemat” 2016 powstało ze
szczepu Frontenac. To niesamowicie złożone wino
doskonale łączy delikatną słodycz z wyróżniającą się
świeżością. Aromaty jeżyn, jagody kamczackiej i karmelu
dominują w kieliszku, aby następnie zostawić wiśniowolandrynkowy posmak na podniebieniu. Smak balansuje
palone siano.

WINO Z CZARNEJ PORZECZKI
Owoce czarnej porzeczki, doskonałe do wytwarzania
tego wyjątkowego trunku, pochodzą z uprawy na
naszej plantacji.
Wysoka kwasowość zrównoważona słodyczą
i świeżością owocu dają niepowtarzalne doznania
smakowe. Silny smak i aromat dojrzałej czarnej
porzeczki świadczy o staranności wykonania wina,
przy użyciu jedynie naturalnych metod. Rewelacyjnie
komponuje się z drobiem, deserami oraz serami
dojrzewającymi.

WINNICA DWÓRZNO

BALLADA 2016 – BIAŁE WYTRAWNE WINO
Nastrojowe, pełne emocji wino, które może uatrakcyjnić
każde romantyczne spotkanie lub podniosłe wydarzenie.
Kupaż trzech odmian - Seyval Blanc, Hibernal oraz
Aurora. Połączenie tych trzech starszych szczepów,
które uprawniamy na naszej winnicy od samego
początku jest efektem wieloletnich obserwacji. Zbliżony
potencjał oraz aromaty skłoniły nas do dokonania
kupażu tuż po zakończeniu fermentacji. Wytrawny,
delikatny w swojej strukturze smak wina jest świetnym
dopełnianiem dań opartych na drobiu i rybach.

Incola to polska marka produktów bezglutenowych, której producentem jest firma GFS Poland.
W jej ofercie jest prawie 50 produktów.
Nowościami są bezglutenowe chrupaki oraz drożdżówki a’la chałka., których wyróżnikiem
oprócz „czystej etykiety” jest zawarta w nich mnogość wartości odżywczych.

WEGAŃSKA I BEZGLUTENOWA
DROŻDŻÓWKA A’LA CHAŁKA INCOLA
Delikatna i wegańska drożdżówka
inspirowana
smakiem
polskiej
tradycyjnej
chałki.
Cudowna
z masłem mlecznym i roślinnym,
dżemem. Idealnie komponuje się
z kubkiem kakao… Poręczne
opakowanie sprzyja zaproszeniu
chałki na drugie śniadanie czy
przekąskę poza domem.

INCOLA

WEGAŃSKIE I BEZGLUTENOWE
CHRUPAKI W TRZECH PYSZNYCH
WARIANTACH - INCOLA
Bezcukrowe,
bezglutenowe
i wegańskie, ale za to pełne smaku
i super chrupiące!
Cieniutkie wafelki w trzech smakach
- naturalne, pizza i zielona cebulka.
Naturalne rewelacyjnie sprawdzą się
jako dodatek do deserów czy
przekąska
dla
najmłodszych,
a smakowe to świetna alternatywa
dla słonych chipsów i krakersów.

BIOKONOPIA
OLEJ CBD BIOKONOPIA
Nutraceutyki Biokonopia to bogactwo i różnorodność około 480
substancji naturalnie występujących w konopiach, posiadających
szerokie spektrum zastosowań terapeutycznych.
CBD szczególnie silnie wpływa na układ nerwowy stymulując
i regulując procesy, które odpowiadają za zdrowie i homeostazę
zarówno ciała jak i umysłu.
Produkt 100% legalny, 100% naturalny, bez odurzenia, dostępny bez
recepty.

ADVANT
KAWA ZIARNISTA 250 GR LINIA SINGLE ORIGIN
Specjalna linia 3 kaw. 3 kraje , 3 plantacje .
 Zróżnicowana intensywność aromatu, smaku.
 BUENA – 100% ARABIKA z Brazylii.
RAJA – 100%ROBUSTA z Indii.
DODOMA -100%ARABIKA z Tanzanii.

MAGNA OLEA DOP/PDO EXTRA VIRGIN –
OLIWA Z OLIWEK 500 ML PORTUGALIA
 Oliwa z oliwek – odmiany Cobrancosai, Madural
pochodzących z regionu Mirandela w Portugaliitłoczona na zimno w ciągu 24 godzin od
zakończenia zbioru
 Idealnie zrównoważona – smak intensywnie
owocowy, wyczuwalny delikatnie słodkawy
posmak jabłek, orzechów, migdałów.
 Bardzo niska kwasowość ≤ 0,2%

BUTELKA SZKLANA RETAP
Skandynawski design nie uznaje
kompromisów.
Zaprojektowana w Danii butelka Retap
jest najbardziej wszechstronną butelką.
Nie ważne, czy szukasz butelki, która
będzie Ci towarzyszyć przy biurku, czy
służyć jako źródło nawodnienia, gdy
jesteś w ruchu, butelka Retap jest
idealnym wyborem. Perfekcyjnie układa
się w dłoni, z każdym łykiem
zapewniając optymalny wypływ wody

IN PLAY

BUTELKA ZE STALI RAGS’Y
Butelka termiczna Rags’y to
niezbędna
część
twojej
garderoby, to element Twojego
stylu, jak buty czy torba.
Niezależnie od tego, dokąd się
udajesz i czy potrzebujesz
zimnej wody na gorącą sesję jogi
lub schłodzonego szampana na
wyjątkową uroczystość, butelka
Rags’y natychmiast zaspokoi
Twoje
pragnienie.
Szybko
zrozumiesz, że Rags’y to
najbardziej inspirujący element
Twojej garderoby.

TO TA
MĄKA PSZENNA KRUPCZATKA
Mąka krupczatka to pszenna, jasna mąka o zwiększonym ziarnie. W polskiej
kuchni jest to najgrubsza mąka z mąk pszennych. Posiada konsystencję
kaszki i charakteryzuje się kremową barwą. Zawiera skrobię i jest bogata
w białko. Zawiera witaminy z grupy B, E oraz wapń, magnez, fosfor, potas
oraz gluten. Idealna na ciasta kruche, rogaliki, kruche babeczki i tarty.
Stosowana także do podsypywania ciasta na pizzę, a także na łazanki i jako
zagęstnik do sosów. Można ją wykorzystywać także do panierowania.
Polecamy mieszanie krupczatki z innymi mąkami celem nadania wypiekom
kruchości. Jeżeli chcemy, aby nasz tort był puszysty oraz wyrośnięty,
dodajemy do mąki pszennej tortowej, właśnie mąkę krupczatkę.

DEFENCE SHOT
Może wyglądać skromnie, ale jest naprawdę potężny!
Kurkuma słynie z właściwości przeciwzapalnych,
dzięki czemu Twój system obronny będzie silny.
Napój również wpłynie na stan i blask Twojej skóry!

IMMUNE SHOT
Wzmacniaj swój system odpornościowy dzięki
witaminowym shotom SUN365. Te tłoczone na
zimno napoje są wykonane z najlepszego
świeżego imbiru i dojrzałych cytryn. Jaki jest cel
przyjmowania tabletek witaminy C, kiedy możesz
czerpać korzyści ze świeżych produktów ?!

SUN 365

ENERGY SHOT
Wytwarzany z jagód guarany, które rosną w
lasach Amazonii, od wieków używane jako
naturalny zastrzyk energii. Działa jak
podwójna kawa espresso lub napój
energetyczny, ale Twój wigor trwa dłużej,
a dodatkowo jest zdrowe dla twojego ciała.
Szczególnie nadaje się podczas jazdy na
długich dystansach lub jeśli próbujesz
zmniejszyć ilość wypijanej kawy w ciągu dnia!

ME GUSTO
EKOLOGICZNE I WEGAŃSKIE DESERY DLA DZIECI OD SUPER KRÓWKI!
Super Tubki od Super Krówki nie zawierają glutenu, laktozy, oleju palmowego i syropu
glukozowo-fruktozowego. To produkty tworzone z myślą o tych, którym słodycze dostarczają
dużo przyjemności, ale i o tych, którzy tę przyjemność musieli ograniczyć ze względu na różne
nietolerancje pokarmowe. Super Tubki to zdrowsza porcji energii, słodka przekąska, którą można
mieć zawsze pod ręką. Opakowanie jest bezpieczne (raczej się nie rozleje i nie ubrudzi
wszystkiego dookoła), poręczne (zmieści się w torebce, plecaku czy kieszeni). Dodatkowo można
ją zjadać na kilka sposobów - bezpośrednio z tubki, dodać do ulubionego mleka roślinnego lub
zwykłego, czy posmarować kanapkę, jednak biorąc pod uwagę, że jest to krem, sprawdzi się on
również jako składnik domowych deserów i ciast. Krótko mówiąc zdrow(sz)a porcja energii
zawsze pod ręką.

ELIAMA
ELIAMA GOLD HEALTH CLAIM POLYPHENOL
Oliwa najwyższej jakości tłoczona na zimno w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od zbioru
owoców. Oliwki są zbierane ręcznie do specjalnie przygotowanych pojemników
z certyfikatem przydatności dla produktów spożywczych, a każda z nich nie może
przekroczyć wagi 1 grama. Oliwa po wytłoczeniu jest przechowywana w temperaturze
12-15oC w specjalnych cysternach ze stali nierdzewnej dodatkowo zabezpieczonych
azotem przed utlenieniem atmosferycznym.
Na wyprodukowanie 1 litra oliwy Eliama Gold przypada około 35kg oliwek o wadze każdej
z nich nie przekraczającej 1grama .

Ze względu na bardzo wysoką zawartość fenoli (m.in. pochodnych tyryzolu
i hydroksytyryzolu) spełnia założenia Komisji Europejskiej (rozporządzenie EU 432/2012),
mówiące o prozdrowotnych korzyściach wynikających ze spożywania min. 20g oliwy
dziennie, co zapobiega oksydacji (utlenianiu) zawartych we krwi tłuszczów.

KERAM
EKSKLUZYWNE BUTELKI CERAMICZNE
Nasi projektanci i mistrzowie garncarstwa opracowali i wdrożyli szeroką gamę
nowoczesnych adamaszków - ekskluzywnych ceramicznych butelek na wódkę, wino
i inne alkohole.
Niestandardowe podejście i kreatywność mistrzów sprawia, że wytwarzane przez nas
butelki ceramiczne są oryginalne, ekskluzywne i filigranowe. To czyni nas bardzo
dochodowymi
wśród
innych
producentów
butelek
na
napoje
alkoholowe. Przechowywanie wina, wódki i innych alkoholi w ceramicznej butelce naszej
produkcji ma wiele zalet:
• butelki ceramiczne są w stanie utrzymać temperaturę napojów alkoholowych przez
długi czas;
• ceramiczna butelka z korkiem przez długi czas zachowuje naturalny smak i aromat
napojów alkoholowych;
• degustacja napojów z ekskluzywnej butelki ceramicznej zamienia się w uroczystość.
Używając porcelany jako ekskluzywnej ceramicznej butelki na napoje alkoholowe, masz
gwarancję, że zwrócisz uwagę na swoje produkty dla nowych klientów o różnych
profesjach i zainteresowaniach.
Nasza porcelana korzystnie odróżnia Cię od producentów i dystrybutorów napojów
alkoholowych.

CHRUPKI KUKURYDZIANE Z WŁÓKNEM
LNIANYM
• Źródło kwasów Omega-3
• źródło błonnika pokarmowego
• 100% naturalnych składników
• nie zawiera substancji smakowych, barwników
i konserwantów.
Korzyści z włókna lnianego dla zdrowia:
• przydatne w układzie trawiennym
• ma działanie przeciwutleniające
• błonnik pokarmowy jest niezbędny do
prawidłowego funkcjonowania jelit
• wspomaga pracę układu sercowonaczyniowego.

PIKANTNA SÓL MORSKA „PAPRYKA I BAZYLIA”
ORAZ „CZOSNEK I CZARNY PIEPRZ”
100% naturalne - To uniwersalna przyprawa do
różnorodnych potraw - Bogaty w minerały i witaminy
będące wynikiem stuleci działalności samej natury - Sól
morska z Izraela - Dla zdrowego żywienia Sól morska
z aromatycznymi przyprawami służy do nadania potrawom
bogatego smaku!

JSC "Lida Food Concentrates"

SEZONOWE "TVITNIK"
W MŁYNKACH
Słodki liść laurowy, ostra papryka,
pikantny
cynamon,
pachnąca
bazylia, pyszna gałka muszkatołowa
- a to nie jest pełna lista przypraw
o wyjątkowych smakach.
Oczywiście, możesz kupić wszystkie
te przyprawy w sklepie w już
zmielonej formie. Ale smak potrawy
będzie nieporównywalnie bogatszy,
jeśli dodasz przyprawy
świeżo
zmielone.

OMEGA-3 + D3 + K2MK7 W PŁYNIE – 40
DZIENNYCH PORCJI (200ML) – SUPLEMENT DIETY
Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych Omega-3
oraz D3 i K2MK7. Naturalne źródła witamin i kwasów:
lanolina (D3), natto (K2MK7), olej rybi (Omega-3).
Omega-3 z oleju rybiego (pozyskiwany z Makreli
atlantyckiej, Sardeli i Sardynek atlantyckich).
Najprostszy skład, bez zbędnych dodatków.
Dołączana miarka w celu precyzyjnego porcjowania.
Suplement diety o wysokiej zawartości kwasów
tłuszczowych Omega-3 oraz witamin D3 i K2. Kwas
DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego
funkcjonowania mózgu oraz do utrzymania
prawidłowego widzenia.

JODADROP, BIOAKTYWNE ŹRÓDŁO JODU
W KROPLACH – 90 DZIENNYCH PORCJI (30ML) –
SUPLEMENT DIETY
Bioaktywne źródło jodu w małej, wygodnej butelce.
Jod wspomaga zachować zdrową skórę i regulować
prawidłową pracę gruczołu tarczycy. Najprostszy
skład na bazie wody, bez zbędnych dodatków.
Suplement diety w kroplach zawierający jod nowoczesna
formuła
wspomaga
dzienną
suplementację
jodu.
Jodadrop
składa
się
z cząsteczek wody oraz jodu nieorganicznego, czyli
jodków. Są one lepiej przyswajalne przez organizm
i nie obciążają wątroby.

AURA HERBALS

WITAMINA A + D3 + E + K2MK7 W KROPLACH –
180 DZIENNYCH PORCJI (30ML) – SUPLEMENT
DIETY
• Naturalne źródło witaminy D3 (z lanoliny), E (ze
słonecznika) i K2mk7 (natto)
• najprostszy skład bez zbędnych dodatków
• witamina rozpuszczona w oliwie z oliwek
• prawidłowe
wchłanianie
bez
spożywania
dodatkowych tłuszczy
Witamina A pomaga w utrzymywaniu prawidłowego
widzenia, a także pomaga utrzymać prawidłowy stan
skóry. Witamina E jest silnym antyutleniaczem, chroni
przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniem
komórek wywołanym przez wolne rodniki. Witamina
D3 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz
prawidłowym
funkcjonowaniu
układu
odpornościowego.
Witamina
K2
pomaga
w utrzymaniu zdrowych kości oraz przyczynia się do
prawidłowego krzepnięcia krwi.

KULKI
Pierwsza zdrowa bombonierka na
polskim rynku - Kulki od Porcji Dobra. Te
niepozorne, małe kulki to prawdziwa
bomba energetyczna i samo zdrowie.
Dodadzą siły i mocy wtedy, gdy tego
najbardziej potrzebujesz. Mają w sobie
wszystko, czego poszukują klienci, którzy
chcą zdrowo się odżywiać. Przede
wszystkim ich głównym atutem jest
czysty skład, bardzo krótka i jasna
etykieta - tak naprawdę tylko owoce,
orzechy i nic więcej! Są bez dodatku
cukru i nie zawierają żadnych tzw.
"ulepszaczy". W środku poza pysznymi
słodyczami znajduje się dobrokarta mała
karteczka
z
pozytywnym
przekazem.

DWUPAK
zestaw na dobry humor, łączy w sobie dwa
naturalne krążki z suszonych owoców
i orzechów i dobrokartę z pozytywnym
obrazkiem i motywującym przekazem!

PURE LIFE

KOSTKA Z NIESPODZIANKĄ JEST NAJLEPSZĄ ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY DZIECKA
Łączy w sobie zdrowy smakołyk, zabawkę i dobrokartę - zestaw, któremu nie da się oprzeć!
Jest coś dla ciała czyli łakocie – krążki, zrobione wyłącznie z naturalnych składników (o smaku
daktylowo-orzechowym, morelowo-orzechowym lub owocowym z cynamonem), albo listki
przypominające żelki, ale stworzone wyłącznie na bazie owoców (jabłkowo-śliwkowe,
jabłkowo-jeżynowe, jabłkowo-truskawkowe). W pudełku dzieci znajdą też coś, co rozwija
umysł – kreatywne zabawki niespodzianki. Wreszcie Kostka uraduje każde serduszko, bo
zawiera dobrokartę - mała karteczka z wielką mocą dzielenia się dobrem.

