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LYOFILIZOVANÉ / MRAZEM SUŠENÉ / OVOCE
Lyofilizované nebo také ovoce sušené mrazem je prudce zmrazeno a pomalu sušeno 

ve vakuu. Díky tomu si zachovává svou chuť, vůni, strukturu, přirozenou barvu, ale také 
vitamíny, živiny a minerály. Užijte si příjemné křupnutí v müsli, kaši, jogurtu nebo jen tak.

8594182007145
8594182007206
8594182007183
8594182007220
8594182007169

Allnature Jahoda sušená mrazem celá 20 g
  Allnature Ostružina sušená mrazem celá 15 g
 Allnature Malina sušená mrazem celá 20 g

Allnature Ananas sušený mrazem kousky 20 g
Allnature Banán sušený mrazem plátky 20 g



kokosová 35 g banánová 35 g

vanilka - karamel 45 g jogurtová 45 g

karamel - arašídy 45 g malina - sušenka 45 g

čokoládová 35 g8594182004373 8594182004342

8594182007930 8594182007978

8594182007947 8594182007954

8594182004359

Chutné proteinové tyčinky pro všechny, kteří mají rádi aktivní životní styl. Jedinečná 
pochoutka díky vysokému obsahu proteinu dodá rychlou energii. Vychutnejte si je při 
sportu, na cestách nebo jako rychlou svačinku, která zasytí a nastartuje do další aktivity.

proteinové tyčinky

Chutná proteinová tyčinka s exotickou 
kokosovou příchutí dodá rychle energii a doplní 
denní dávku vitamínu E, C, B1, B2, B5 a B6.

PROTEINOVÁ TYČINKA KOKOS 32 %
Chutná proteinová tyčinka s oblíbenou 
čokoládovou příchutí dodá rychle energii a 
doplní denní dávku vitamínu E, C, B1, B2, B5 a B6.

Pořádná porce energie s vyladěnou kombinací chutí, kterou si zamilujete. Pořádná porce energie se svěží jogurtovou chutí doplní dávku vitamínů.

Chutná tyčinka se sladidly s nižším obsahem cukrů a kusy arašídů. Pořádná porce energie s voňavými kousky lyofilizovaných malin.

PROTEINOVÁ TYČINKA ČOKOLÁDA 32 %

KŘUPAVÁ PROTEINOVÁ TYČINKA S VANILKOVOU
PŘÍCHUTÍ A KARAMELEM 32 %

PROTEINOVÁ TYČINKA S MLÉČNOU ČOKOLÁDOVOU
POLEVOU S PŘÍCHUTÍ JOGURT 35 %

NÍZKOSACHARIDOVÁ PROTEINOVÁ TYČINKA S ARAŠÍDY
A POLEVOU Z MLÉČNÉ ČOKOLÁDY 33 %

PROTEINOVÁ TYČINKA S MLÉČNOU ČOKOLÁDOVOU
POLEVOU S PŘÍCHUTÍ MALINA A SUŠENKA 35 %

Chutná proteinová tyčinka s jemnou banánovou 
příchutí dodá rychle energii a doplní denní 
dávku vitamínu E, C, B1, B2, B5 a B6.

PROTEINOVÁ TYČINKA BANÁN 32 %



růžová jemná 250 g černá jemná 250 g
růžová jemná 500 g černá jemná 500 g
růžová hrubá 250 g
růžová hrubá 500 g

8594182004298 8594182006766
8594182004304 8594182006827
8594182006698
8594182006711

himalájská sůl

mix ořechů a sušeného ovoce

Himalájská sůl z pákis-
tánských hor je růžová 
nerafinovaná přírodní 
sůl s množstvím vitamínů 
a minerálů bez přida-
ných látek. Himalájská 
sůl může plně nahradit 
stolní soli, můžete ji využít 
také do koupele nebo k 
přípravě pleťových ma-
sek. Hrubá sůl je ideální 
do mlýnků.

Černá vulkanická sůl má 
specifickou vůni a chuť. 
Je skvělá jako přísada do 
salátů nebo jako náhrada 
vaječných pokrmů ve 
veganské kuchyni.

HIMALÁJSKÁ SŮL 
RŮŽOVÁ

HIMALÁJSKÁ SŮL
ČERNÁ

8594182009262 8594182009248 85941820092558594182009279

Svačinka plná 
dobrot pro ty, 
kdo rádi zdravě 
mlsají. S hrstí 
kešu, arašídů, 
sušené papáji a 
rozinek dodáte 
tělu minerály
i vitamíny. A 
můžete mlsat 
bez výčitek.

Svačinka plná 
dobrot pro ty, 
kdo potřebují 
doplnit energii. 
Směs mandlí, 
arašídů, goji, 
dýňových a 
s l u n e č n i c o -
vých semínek 
rychle dodá 
chuť do života 
bez únavy.

Svačinka plná 
dobrot pro ty, 
kdo chtějí být 
ve formě. Kešu, 
moruše, rozinky 
a goji dodají 
energii nezbyt-
nou ke špičko-
vým výkonům 
i k protažení 
těla po dni v 
kanceláři.

Svačinka plná 
dobrot pro 
každého, kdo 
chce duševně 
pracovat na plný 
výkon. Rozinky 
a ananas vám 
dodají energii, 
mandle a lískáče 
zase minerály a 
vitamíny.

SVAČINKA
MLSOUN 60 g

SVAČINKA
FIT 60 g

SVAČINKA
SPORT 60 g

SVAČINKA
STUDENT 60 g



luštěniny - obiloviny

Červená čočka je lehce 
stravitelná a v mžiku 
hotová. Není potřeba 
předem namáčet. Ideální 
do polévek, omáček, 
do příloh s kašovitou 
konzistencí, po vychladnutí 
i do pomazánek.

Malé fazole chuťově 
připomínající zelený 
hrách. Nezbytná součást 
indické a čínské kuchyně. 
Fazole mungo si nejlépe 
vychutnáte jako přílohu, 
v polévce nebo salátu. 

Přirozeně bezlepkové 
a snadno stravitelné. 
Vynikají svou výživovou 
hodnotou. Jako dělané 
pro přípravu kaší, nákypů 
nebo jako alternativa 
rýže. Lze je připravit na 
sladko i na slano.

Opravdu gurmánská 
záležitost - to je černá 
čočka beluga. Není třeba 
ji předem namáčet a po 
uvaření krásně zachovává 
tvar i barvu. Skvělá do 
salátů, pomazánek, 
nákypů i jako příloha. 

Skvěle zasytí a dodají tělu 
bílkoviny. Mají poměrně 
výraznou oříškovou chuť. 
Vhodné jako příloha, do 
polévek, pomazánek, 
kaší nebo salátů. Nebojte 
se s nimi experimentovat. 
Lze je připravit na sladko 
i na slano. 

Chuťově výraznější 
než kuskus a výživově 
hodnotnější než rýže. 
Skvělý do salátů, polévek 
nebo jako alternativa 
rýže. Můžete si připravit 
například tabbouleh - 
jeden z nejznámějších 
pokrmů s bulgurem.

Cizrna, neboli římský 
hrách, má v kuchyni 
všestranné využití. Je 
ideální pro přípravu 
pomazánek, polévek, 
salátů a specifických 
pokrmů jako například 
hummus nebo falafel.

Přirozeně bezlepkový 
zdroj bílkovin a minerálů. 
Pohanka je známý zdroj 
rutinu, který prospívá 
cévnímu systému. 
Pohanku si vychutnáte ve 
sladkých i slaných kaších, 
salátech, polévkách 
nebo jako přílohu. 

ČOČKA ČERVENÁ
PŮLENÁ 500 g

FAZOLE MUNGO
500 g

JÁHLY - LOUPANÉ
PROSO 500 g

ČOČKA ČERNÁ
BELUGA 500 g

FAZOLE ADZUKI
500 g

BULGUR - DRCENÁ
PŠENICE 500 g

CIZRNA - ŘÍMSKÝ 
HRÁCH 500 g

POHANKA LOUPANÁ 
500 g

8594182008685

8594182008692

8594182008753

8594182008722

8594182008708

8594182008760

8594182008739

8594182008777



quinoa

Bílá quinoa je 
lehce stravitelná 
alternativa rýže 
nebo kuskusu. Má 
výjimečné nutriční 
vlastnosti a vyso-
ký obsah bílkovin. 
Hodí se jako přílo-
ha, do salátů, na 
slano i na sladko.

Přirozeně bezlep-
ková, lehce stra-
vitelná alternativa 
rýže nebo kuskusu. 
Červená quinoa je 
na skus křupavá a 
má lehce oříškovou 
chuť. Výborně se hodí 
k masům, do polé-
vek, zeleninových sa-
látů nebo na sladko.

Lehce stravitelný 
prášek s jemnou 
oříškovou chutí 
a přirozeně bez 
lepku. Výborně se 
hodí jako náhra-
da klasické mou-
ky - k zahušťování 
omáček a polévek 
nebo na pečení.

Quinoa vločky zalijte 
horkým mlékem nebo 
vodou, přidejte ovoce, 
oříšky, sirup a vychutnejte 
si dokonalou snídani. 
Vločky jsou vhodné také 
na pečení a k zahušťování 
pokrmů.

Přirozeně bezlepko-
vá, lehce stravitel-
ná alternativa rýže 
nebo kuskusu. Čer-
ná quinoa je na 
skus křupavá a má 
poměrně výraznou 
oříškovou chuť. 
Výborně se hodí k 
masům, do polévek, 
zeleninových salátů 
nebo na sladko.

Pufovaná quinoa 
je Ideální doplněk 
jogurtů, cereálií 
nebo dezertů. Dá 
se konzumovat i 
samostatně. Má 
vysoký obsah 
proteinů a je 
neslazená.

QUINOA BÍLÁ 
BIO 250 g

QUINOA
ČERVENÁ
BIO 250 g

QUINOA
BÍLÁ MOUKA
BIO 200 g

QUINOA
VLOČKY
BIO 250 g

QUINOA
ČERNÁ 
BIO 250 g

QUINOA
PUFOVANÁ
BIO 50 g

8594182000160

8594182003963
8594182002263
8594182007060
8594182007077
8594182007046
8594182007053

8594182002379

8594182002270

8594182002386 85941820039948594182007121
BIO 250 g

bílá 150 g
bílá 250 g

červená 150 g
červená 250 g

černá 150 g
černá 250 g

250 g
BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO



ořechy - semínka - sušené plody

SMĚS OŘECHŮ
- MANDLE, LÍSKÁČE,
  KEŠU, PARA OŘECHY

MAKADAMOVÉ 
OŘECHY

PINIOVÉ
OŘÍŠKY

MANDLE JÁDRA

PISTÁCIE
PRAŽENÉ NESOLENÉ

VLAŠSKÉ
OŘECHY

PISTÁCIE
PRAŽENÉ SOLENÉ

PARA
OŘECHY

PEKANOVÉ
OŘECHY

ARAŠÍDY PRAŽENÉ 
NESOLENÉ LOUPANÉ

KOKOSOVÉ PLÁTKY

ARAŠÍDY MLETÉ

MANDLE MLETÉ

KOKOS STROUHANÝ

KEŠU JÁDRA

8594182003390

8594182003338

8594182003246

8594182003222

8594182003253 85941820032918594182009118

8594182003444 8594182003307

85941820032608594182003284
8594182003321

8594182003277

8594182003239

8594182003314
8594182008128

8594182008180

8594182008272 85941820082898594182009408

8594182008210 8594182008265

8594182008159

8594182008135

8594182008197

8594182008975 85941820089378594182009415

8594182008227 8594182008951

8594182008166

8594182008142

8594182008203

8594182008982 85941820089448594182009422

8594182008234 8594182008968

8594182008173

100 g

50 g

50 g

100 g

100 g 100 g100 g

100 g 50 g

100 g100 g
50 g

150 g

100 g

80 g
250 g

250 g

250 g 250 g250 g

250 g 250 g

250 g

500 g

500 g

500 g 500 g500 g

500 g 500 g

500 g

1 000 g

1 000 g

1 000 g 1 000 g1 000 g

1 000 g 1 000 g

1 000 g



DÝŇOVÉ SEMÍNKO 
LOUPANÉ

KONOPNÉ SEMÍNKO
LOUPANÉ BIO RAW

MOCHYNĚ 
PERUÁNSKÁ SUŠENÁ
BIO RAW

MERUŇKOVÁ
JÁDRA HOŘKÁ BIO

SLUNEČNICOVÉ
SEMÍNKO LOUPANÉ

BANÁNOVÉ PLÁTKY
SUŠENÉ BIO RAW

MORUŠE SUŠENÁ
BIO RAW

ROZINKY

SLUNEČNICE - DÝNĚ
SEMÍNKO

MANGO PLÁTKY 
SUŠENÉ BIO RAW

BRUSINKY

MACA PERUÁNSKÁ
SUŠENÉ KOUSKY
BIO

LNĚNÉ SEMÍNKO
HNĚDÉ

KAKAOVÉ BOBY
DRCENÉ BIO RAW

DATLE
VYPECKOVANÉ

ARONIE
ČERNÝ JEŘÁB BIO

8594182003406

8594182003987 8594182003970

8594182006674

8594182000177 8594182003932

8594182006681

8594182003949

8594182003451

8594182007084

8594182003956

8594182003345

8594182007244

8594182007091

8594182003352

8594182003864

8594182003383

8594182003376

8594182006636
8594182006643

100 g

150 g 100 g

100 g

250 g 200 g

200 g

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

200 g

100 g

100 g
250 g

BIOBIO

BIO BIO

BIO BIO BIO

BIO BIO

RAWRAW

RAW RAW

RAW RAW



superpotraviny - prášky

8594182002515 8594182006650 8594182007107

8594182002485

8594182002430

8594182003895

8594182002324

8594182002300

8594182002447

8594182002317

8594182000207

4260071640253

8594182002249

8594182002508

8594182003215 8594182006667 8594182007114
150 g 50 g 150 g

200 g

200 g

100 g

200 g

100 g

200 g

100 g

250 g

250 g

200 g

200 g

300 g 100 g 250 g

Obsahuje více než 
80 % rozpustné vlák-
niny. Pomáhá udržo-
vat správnou hladinu 
cholesterolu a lipidů. 
Snižuje riziko zácpy a 
průjmu, podporuje nor-
mální funkci střev.

Silný antioxidant, přízni-
vě působí na imunitní 
systém. Hodí se skvěle 
do rýže, kuskusu, poma-
zánek, polévek, kterým 
dodá krásnou barvu.

Prášek z exotického ovo-
ce lucumy nazývaného 
„zlato Inků“ je vynikajícím 
alternativním sladidlem. 
Oslaďte si smoothie, kaši, 
domácí zmrzlinu nebo 
přidejte do pečení. 

Dužina ze stromu baoba-
bu s lehce citrusovou pří-
chutí obsahuje množství 
vitaminů, minerálů a sto-
pových prvků. Hodí se k 
dochucení kaší, pudinků, 
cereálií, zákusků a koktejlů.

Hrachový protein v bio 
kvalitě je vynikající zdroj 
bílkovin a ideální alter-
nativa pro sportovce, 
vegany, vegetariány 
i osoby s alergiemi na 
sóju a laktózu.

Prášek z unikátního 
ovoce camu camu 
disponuje vysokým ob-
sahem betakarotenu 
a vitaminu C. Hodí se 
do cereálií nebo kaší.

Maca zvyšuje hladinu 
kyslíku v krvi, čímž do-
dává vitalitu a výdrž. 
Pozitivně ovlivňuje pa-
měťové funkce mozku. 
Podporuje fyzické i du-
ševní zdraví.

Sladkovodní řasa chlo-
rella má antioxidační 
účinky a podporuje 
správnou činnost střev a 
jater, vitalitu, energii, přiro-
zenou obranyschopnost 
a pročišťuje organismus.

Kakao se řadí mezi su-
perpotraviny díky vyso-
kému obsahu minerálů, 
vitaminů, antioxidantů 
a enzymů. Na lidský or-
ganismus má stimulující 
a povzbuzující účinky.

Spirulina v bio kvalitě 
je bohatým zdrojem 
bílkovin. Pomáhá zvy-
šovat obranyschopnost 
organismu, podporuje 
přirozený metabolismus 
a vitalitu.

100% přírodní nerafino-
vaná alternativa běž-
ných sladidel s nízkým 
glykemickým indexem, 
která má jedinečnou 
chuť s karamelovým 
podtónem.

Prášek z mladého ječ-
mene obsahuje množ-
ství prospěčných látek. 
Přispívá k hloubkové 
detoxikaci, a tím po-
máhá tělu získat energii, 
vitalitu a posílit imunitu.

Přirozeně bezlepková 
kokosová mouka se li-
suje z kokosové dužiny. 
Díky vysokému obsahu 
bílkovin je vhodná pro 
vegetariány a vegany. 

Všestranná potravina s 
množstvím vitaminů a 
proteinu je vhodná pro 
sportovce, vegany a oso-
by se zdravým životním 
stylem. Pomáhá odstra-
ňovat z těla škodlivé látky. 

PSYLLIUM BIO KURKUMA
PRÁŠEK BIO

LUCUMA
PRÁŠEK BIO

BAOBAB
PRÁŠEK BIO

HRACHOVÝ PROTEIN
BIO RAW

CAMU CAMU
PRÁŠEK BIO

MACA PRÁŠEK
BIO RAW

CHLORELLA
PRÁŠEK BIO

KAKAOVÝ PRÁŠEK
BIO RAW

SPIRULINA
PRÁŠEK BIO

KOKOSOVÝ
CUKR BIO

MLADÝ
JEČMEN BIO

KOKOSOVÁ
MOUKA BIO

MORINGA
PRÁŠEK RAW

BIO
BIO BIO

BIO

RAW

RAW RAW

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

RAW

BIO



tablety

Zelený ječmen je pří-
rodní produkt ve formě 
tabletek, který oboha-
cuje pestrou stravu o 
řadu vitamínů, minerá-
lů, enzymů a dalších   
antioxidantů.

Listy moringy pochá-
zející z podhůří Himalá-
jí obsahují vysoký podíl 
bílkovin, které obsahují 
esenciální aminokyse-
liny, vitamín E, beta ka-
roten, kyselinu listovou a 
velké množství vápníku.

Sladkovodní řasa 
chlorella pomáhá k 
detoxikaci organis-
mu, reguluje hladinu 
cholesterolu, snižuje ri-
ziko vzniku srdečních a 
cévních onemocnění.

Kapsle umožňují rychlý 
a jednoduchý způsob 
užívání kokosového 
oleje té nejvyšší kvali-
ty, který oceníte nejen 
na cestách. Perfektní 
zdroj mastných kyselin 
s  vysokým obsahem 
                kyseliny laurové.

Superpotravina s ce-
lou řadou prospěš-
ných vitamínů a mine-
rálů. Je významným 
antioxidantem obsa-
hujícím dvacetináso-
bek ORAC jednotek
         než mají borůvky.

Oblíbený čaj matcha 
ve formě kapslí pro 
snadnější používání. 
Obsahuje antioxidanty 
                   podporující
            imunitu a hubnutí.
         Matcha tea dodá 
           energii a vitalitu. 

Obsahuje velké množ-
ství bílkovin, pomáhá 
zvyšovat obranyschop-
nost organismu a díky 
schopnosti podporovat 
přirozený metabolismus 
je často užívána při diet-
                      ních kúrách. 

Goji v tabletách umož-
ňuje rychlý a jedno-
duchý způsob užívání 
kustovnice té nejvyšší 
kvality. Jedná se o jedi-
nečný zdroj vitamínů, 
minerálů a karotenoidů.

Tablety z extraktu koře-
ne maca mají unikátní 
složení účinných látek. 
Příznivě podporují du-
ševní i fyzické zdraví, vi-
talitu, vytrvalost, plod-
nost a sexualitu.

ZELENÝ JEČMEN
120 tablet 

MORINGA
60 tablet

CHLORELLA
BIO 450 tablet

KOKOSOVÝ OLEJ
60 kapslí 

AÇAI BERRY
BIO 60 kapslí

MATCHA TEA
90 tablet 

SPIRULINA
BIO 240 tablet

GOJI BERRY
60 tablet 

MACA
90 tablet 

8594158030979 8594182002904

8594169620978

8594182001952

8594182001945

8594182006841

8594182002478

8594182001969

8594182006834

BIO

BIO

BIO

doplňky stravy



šťávy

100% bio pyré z 
plodů tropické pal-
my Açai má bla-
hodárné účinky. 
Pomáhají při před-
časném stárnutí or-
ganismu, pozitivně 
působí na oběho-
vý systém.

Graviola má příz-
nivý vliv na funkci 
imunitního a ner-
vového systému. 
Pomáhá snižovat 
pocit únavy a vy-
čerpání. Význam-
ně se podílí na tvor-
bě kolagenu v těle.

100% šťáva z rakyt-
níku má pozitivní 
vliv na lidský orga-
nismus. Je velmi 
bohatá na řadu 
vitamínů a pro-
spěšných látek. 
Dodává energii a 
zvyšuje výkonnost.

100% šťáva je velmi 
osvěžující. Blahodár-
ně působí na lidský 
organismus, posiluje 
obranyschopnost 
a imunitní systém. 
Podporuje krevní 
oběh, reguluje a ak-
tivuje metabolické 
procesy.

Šťáva z kustovnice 
čínské je výbor-
ným antioxidan-
tem s vysokým 
obsahem karote-
noidů, které posi-
lují imunitu, srdce, 
cévy a oči. Přízni-
vě působí na stres.

Šťáva z plodů noni 
v bio kvalitě stimu-
luje imunitní sys-
tém, tlumí záněty 
a zvyšuje vitalitu. 
Tato vitamínová 
bomba revizalizuje 
organismus a na-
pomáhá vyrovnat 
se se stresem.

Čistá šťáva z ce-
lých listů rostliny 
aloe ferox vyniká 
množstvím vita-
minů a minerálů. 
Detoxikuje, má 
ant ibakter iá ln í 
a protizánětlivé 
účinky. 

100% šťáva z aloe 
vera má detoxi-
kační, antibakte-
riální a antivirové 
účinky. Obsahuje 
mnoho prospěš-
ných látek. Napo-
máhá mimo jiné při 
regeneraci střevní 
mikroflóry a při zaží-
vacích potížích.

100% šťáva z aronie 
černé je bohatá 
na vitamín C, který 
přispívá ke správné 
funkci nervového a 
imunitního systému. 
Pomáhá  snižovat 
únavu a podporu-
je posílení kostí, cév 
a chrupavek.

100% šťáva zís-
kávaná z plodů 
brusinek velkoplo-
dých pečuje o 
normální funkci 
močových cest. 
Obsahuje mnoho 
prospěšných vita-
mínů a minerálů.

AÇAI
BERRY BIO

GRAVIOLA
PREMIUM

RAKYTNÍK
BIO

GRANÁTOVÉ
JABLKO
PREMIUM BIO

GOJI
PREMIUM
BIO

NONI
PREMIUM
BIO

ALOE FEROX
PREMIUM

ALOE VERA
ARONIE
PREMIUM
BIO

BRUSINKA
PREMIUM
BIO

BIO

BIO BIO

BIOBIO BIO

BIO BIO

8594158030566

4260071640192 426004559714942600716400624260083990209
4260071640109

8594158030634
4260071640048

4260071640130 8594167070041 4260071640147 4260071640154
4260083990063
4260071640055

500 ml

500 ml 500 ml1 000 ml500 ml
1 000 ml

500 ml
1 000 ml

1 000 ml 500 ml 1 000 ml 500 ml
1 000 ml

premium 1 000 ml

BIO

BIO

Doplňky stravy.
Šťávy lze užívat samostatně, zředěné 
vodou nebo je lze přimíchat do šťáv, 
koktejlů, dezertů nebo zmrzlin.



kokos

sirupy

Kokosové mléko je chut-
nou alternativou mléč-
ných nápojů. Je vhodné 
pro vegetariány, vegany 
a osoby citlivé na laktózu. 
Mléko s jemně nasládlou 
chutí se hodí do asijské 
kuchyně, do polévek, 
dezertů nebo koktejlů.

Jemný kokosový olej v 
bio kvalitě je jedinečný 
produkt, který využijete 
v kuchyni na smažení, 
pečení, ale i jako přísadu 
do omáček. Své místo 
najde i v kosmetice, pe-
čuje o suchou pokožku, 
pleť, vlasy i nehty.

Bio sirup z kaktusů agáve 
v nejvyšší kvalitě s nízkým 
glykemickým indexem 
je výbornou alternativou 
sladidla vhodnou na pe-
čení, na palačinky, k do-
slazení teplých nápojů, 
limonád, smoothie nebo 
jen tak na mlsání.

Bio kokosový sirup s 
karamelovou chutí a vůní 
s podtóny kokosu má 
nízký glykemický index 
a využijete ho nejlépe 
při pečení zákusků, do 
dresinků, marinád, zálivek 
do salátů, do teplých i 
studených nápojů nebo 
k doslazení cereálií.

KOKOSOVÉ
MLÉKO BIO

KOKOSOVÝ OLEJ
PANENSKÝ BIO

AGÁVOVÝ
SIRUP BIO

KOKOSOVÝ
SIRUP BIO

8594182001976

8594182005516 8594182005813

8594182002201
8594182001983
8594182001990

200 ml

250 ml 250 ml

400 ml
500 ml

1 000 ml

BIOBIO

BIO BIO



chia

gojimatcha

Semínka chia z rostliny šal-
věje hispánské jsou super-
potravinou se schopností 
vázat vodu. Díky množství 
vitamínů a minerálů je 
oceňují zejména sportov-
ci, diabetici, osoby trpící 
vysokým tlakem nebo zvý-
šeným cholesterolem, lidé 
s redukční dietou, vegeta-
riáni i vegani.

Bio semínka chia jsou 
pěstována, sklízena a 
následně skladována 
pod přísným dohledem 
tak, aby splňovala 
normy pro bio výrobky. 
Jedná se o významný 
zdroj proteinů, vlákniny, 
kvalitních sacharidů a 
tuků.

Oblíbený prášek z čajo-
vých lístků z japonského 
zeleného čaje nejvyšší 
kvality. Obsahuje mno-
ho živin a je vhodný jako 
náhrada kávy. Využívá 
se také v teplé i studené 
kuchyni, například k pří-
pravě zákusků a zmrzlin.

Kustovnice čínská je po-
važována za symbol zdra-
ví, pohody, síly, vytrvalosti, 
krásy, sexuální potence a 
touhy. Dodává energii a 
posiluje imunitu. Obsahuje 
množství vitaminů, amino-
kyselin a stopových prvků 
a je jedním z nejbohatších 
zdrojů karotenoidů.

CHIA SEMÍNKA CHIA SEMÍNKA
BIO

MATCHA TEA
PREMIUM

GOJI - KUSTOVNICE 
ČÍNSKÁ SUŠENÁ

4260071640239 4260071640321

8594182000092

8594182003802 4260071640314

4260071640277

4260071640222
4260071640284

200 g 1 000 g

250 g

100 g 500 g

100 g

500 g
1 000 g

BIO

8594182003000
8594182003819

8594182003017
8594182000214
8594182003024

100 g
80 g

250 g
500 g

1 000 g
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