Katalog
produktów
TWORZYMY HISTORIĘ
OWOCÓW I ZIÓŁ...

CZY ZNASZ RÓŻNICĘ POMIĘDZY
SOKIEM NFC %100
A
SOKIEM ZAGĘSZCZONYM %100?
Co oznacza NFC?

Soki NFC są bezpośrednio tłoczone z owoców, a nie odtwarzane z koncentratu. Sam skrót
NFC (not from concentrate) oznacza „nie z koncentratu”. Przetwarzane surowce są sortowane,
myte, wyciskane i wlewane do naczynia. Proces ten przypomina tradycyjne przygotowanie soku
w warunkach domowych. Ta prosta metoda sprawia, że soki zachowują odżywcze i prozdrowotne właściwości.

Zagęszczone, czyli jakie?

Soki zagęszczone powstają w procesie wielogodzinnego odparowywania wody w wysokiej
temperaturze, co skutkuje utratą większości witamin, antyoksydantów oraz polifenoli zawartych
w owocach. Nierzadko do produkcji wykorzystuje się owoce gorszej jakości, a także rozrzedza
się gotowy sok wodą. Wszystko to ma bezpośredni wpływ na niższą cenę produktu.

Więcej niż sok

Soki NFC Premium Rosa stworzone są z myślą o konkretnym, prozdrowotnym działaniu.
W recepturach produktowych Premium Rosa klient nie znajdzie soków zagęszczonych, koncentratów, syropu glukozowo–fruktozowego, barwników, aromatów czy jakichkolwiek substancji
konserwujących. Szacuje się, że w sokach odtworzonych z soków zagęszczonych ilość owoców
jest ponad trzykrotnie mniejsza niż w sokach NFC.
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TWORZYMY HISTORIĘ
OWOCÓW I ZIÓŁ...

Premium Rosa to firma obecna na rynku polskim od wielu lat. Jesteśmy
certyfikowanym producentem soków NFC, syropów, suplementów diety, napojów
funkcjonalnych, konfitur oraz ziołowo – owocowych herbat dla dzieci i kobiet. Wszystkie
produkty wytwarzane są według sprawdzonych zasad - bardzo odległych
od współczesnego rozumienia przemysłowej produkcji spożywczej.
Jako producent wysokojakościowych produktów stawiamy na rzetelne rozwiązania:
począwszy od wysokiej jakości surowców, przez receptury oraz tradycyjną technologię
produkcji. Nadrzędną misją naszej działalności jest utrzymywanie najwyższej jakości
produktów i zachowanie właściwości prozdrowotnych i odżywczych przetwarzanych
roślin. Nasze produkty wytwarzamy ze świeżych owoców, kwiatów i ziół, których
pochodzenie dokładnie znamy. Profesjonalne i uczciwe podejście do dostawców
i klientów procentuje tym, że są z nami od lat.
Początkowo, wszystkie produkty firmowane były marką Premium Rosa.
Rozwój oferty oraz konieczność utrzymania jej spójności zaowocowały powstaniem
w drugiej połowie 2013 roku marki Nasze Domowe.

SOKI NFC

Soki NFC to rodzaj soków, które tłoczone są bezpośrednio z owoców, a nie odtwarzane
z koncentratu (ang. Not From Concentrate / Never From Concentrate). Dzięki takiej technologi
produkcji, soki zachowują wszystkie właściwości odżywcze i stanowią naturalne uzupełnienie
codziennej diety. Są naturalnie mętne i utrwalane w procesie pasteryzacji.

OZNACZENIA:

POJEMNOŚĆ

TERMIN PRZYDATNOŚCI
DO SPOŻYCIA
PO OTWARCIU

ZALECANE
DAWKOWANIE

TEMPERATURA
PRZECHOWYWANIA
W LODÓWCE

malina

Rubus idaeus
Składniki: sok NFC z malin (100%).
W medycynie naturalnej maliny od wieków stosowane były profilaktycznie
w okresach zwiększonej zachorowalności i jako środek napotny.

500 ml

14 dni

100 ml

6-8 st. C

3

żurawina
Vaccinium spp

Składniki: sok NFC z żurawiny (100%).
Żurawina w medycynie naturalnej stosowana jest w przypadku infekcji
dróg moczowych. Charakteryzuje się pięknym, ciemnoczerwonym kolorem
i mocnym, kwaśnym smakiem.

500 ml

14 dni

100 ml

6-8 st. C

rokitnik

Hippophae rhamnoides
Składniki: sok NFC z rokitnika (100%).
Owoce rokitnika mogą korzystnie wpływać na prawidłowe
funkcjonowanie układu pokarmowego i odpornościowego.
Owoce rokitnika są źródłem naturalnej witaminy C, która pomaga
w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania skóry.

500 ml

4

14 dni

100 ml

6-8 st. C

aronia

Photinia melanocarpa
Składniki: sok NFC z owoców aronii (100%).
Owoce aronii wykazują silne właściwości przeciwutleniające,
które mogą korzystnie wpływać na prawidłowe funkcjonowanie naczyń
krwionośnych.

500 ml

14 dni

100 ml

6-8 st. C

pokrzywa
Urtica dioica L.

Składniki: sok NFC z pokrzywy (99,8%), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy).
Zawarte w pokrzywie witamina K i wapń przyczyniają się
do prawidłowego krzepnięcia krwi. Witamina K i magnez pomagają
w utrzymaniu zdrowych kości.

500 ml

14 dni

50 ml

6-8 st. C

5

czarny bez
Sambucus nigra

Składniki: sok NFC z owoców czarnego bzu (100%).
Dzięki bogactwu związków biologicznie czynnych owoce czarnego
bzu mogą pomóc w utrzymaniu prawidłowej masy ciała oraz wpływać
na ogólną poprawę odporności organizmu.

500 ml

14 dni

70 ml

6-8 st. C

granat

Punica granatum
Składniki: sok NFC z owoców granatu (100%).
Doskonały wybór dla tych, którzy uwielbiają naturalny smak owoców.
Już w starożytności owoce granatu były uważane za źródło witalności
oraz płodności.

500 ml

6

14 dni

100 ml

6-8 st. C

jagoda

Vaccinium myrtillus
Składniki: sok NFC z jagód (100%).
Owoce jagód mają działanie przeciwutleniające i wzmacniające naczynia
krwionośne, przez co mogą wpłynąć na poprawę wzroku. Dzięki zawartości
związków czynnych mogą wzmacniać błony śluzowe żołądka i jelita
cienkiego, a także korzystnie wpływać na prawidłową budowę i funkcję
naczyń włosowatych i żył.

500 ml

14 dni

100 ml

6-8 st. C

imbir z cytryną
Zingiber, Citrus limon

Składniki: sok NFC z kłącza imbiru (80%), sok NFC z cytryny (20%).
Imbir posiada właściwości rozgrzewające i przeciwzapalne, dlatego też
można go stosować w przeziębieniach. Systematyczne spożywanie
może wpłynąć korzystnie na układ pokarmowy i odpornościowy
organizmu.

500 ml

14 dni

25 ml

6-8 st. C

7

graviola

Annona muricata L.
Składniki: sok NFC z owoców gravioli (100%).
Graviola to owoc liściastego, wiecznie zielonego drzewa, którego
pochodzenie nie jest do końca znane. Drzewa gravioli rosną w obszarach
tropikalnych regionów Ameryki Środkowej i Południowej.

500 ml

14 dni

50 ml

6-8 st. C

aloes
Aloe L.

Suplement diety
Składniki: sok wyciskany z liści aloesu (100%) w tym regulator
kwasowości (kwas cytrynowy).
Aloes może korzystnie wpływać na układ pokarmowy, zdrowie skóry,
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz stymulować
metabolizm.

500 ml

8

21 dni

50 ml

6-8 st. C

jagoda + 5 ziół

Vaccinium myrtillus
Suplement diety
Składniki: sok NFC z owoców jagód (95%), ekstrakt z kwiatu czarnego bzu (1,5%),
ekstrakt z liści mięty pieprzowej (1,5%), ekstrakt z ziela rdestu (0,75%), ekstrakt
z liści brzozy (0,75%), ekstrakt z ziela bylicy pospolitej (0,5%).
Owoce jagód mają działanie przeciwutleniające i wzmacniające naczynia
krwionośne, przez co mogą wpłynąć na poprawę wzroku.
Dzięki zawartości związków czynnych mogą wzmacniać błony śluzowe
żołądka i jelita cienkiego, a także korzystnie wpływać na prawidłową
budowę i funkcję naczyń włosowatych i żył.
500 ml

10 dni

100 ml

6-8 st. C

róża + 4 zioła
Rosa rugosa

Suplement diety
Składniki: sok NFC z owoców róży (95%), ekstrakt z ziela babki lancetowatej
(1,25%), ekstrakt z kwiatu nagietka lekarskiego (1,25%), ekstrakt z ziela szałwii
lekarskiej (1,25%), ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego (1,25%).
Owoce róży są źródłem naturalniej witaminy C, która zwiększa przyswajanie
żelaza, pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, który zapewnienia
prawidłową budowę i funkcjonowania naczyń krwionośnych, zębów,
chrząstek oraz kości.
500 ml

10 dni

100 ml

6-8 st. C

9

żurawina + 7 ziół
Vaccinium spp.

Suplement diety
Składniki: sok NFC z owoców żurawin (95%), ekstrakt
z liści borówki brusznicy (0,72%), ekstrakt z ziela rdestu (0,72%), ekstrakt
z liści brzozy (0,72%), ekstrakt z ziela melisy (0,71%), ekstrakt z ziela nawłoci
(0,71%), ekstrakt z ziela skrzypu (0,71%), ekstrakt z kwiatu wrzosu (0,71%).
Żurawina w medycynie naturalnej stosowana jest w przypadku infekcji
dróg moczowych. Charakteryzuje się pięknym, ciemnoczerwonym kolorem
i mocnym, kwaśnym smakiem.
500 ml

14 dni

100 ml

6-8 st. C

pokrzywa + czystek
Urtica dioica L.

Suplement diety
Składniki: sok NFC z pokrzywy (89,8%), ekstrakt z ziela czystka (10%),
regulator kwasowości (kwas cytrynowy).
Pokrzywa może wspierać proces oczyszczania, przez usuwanie wody
z organizmu. Ma korzystny wpływ na funkcjonowanie układu krążenia.

500 ml

10

14 dni

50 ml

6-8 st. C

naturalna witamina C z owoców róży
Rosa rugosa

Suplement diety
Składniki: sok NFC z owoców róży (100%).
Owoce róży są źródłem naturalniej witaminy C, która zwiększa
przyswajanie żelaza, pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, który
zapewnienia prawidłową budowę i funkcjonowania naczyń krwionośnych,
zębów, chrząstek oraz kości.
Aż 1000 mg naturalnej witaminy C w każdej butelce.
250 ml

5 dni

50 ml

6-8 st. C

naturalna witamina C z aceroli
Malpighia glabra

Suplement diety
Składniki: sok NFC z owoców aceroli (70%), sok NFC z owoców jabłek (30%).
Zawarta w aceroli witamina C zwiększa przyswajanie żelaza, pomaga
w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, skóry, chrząstki i zębów.
Aż 1000 mg naturalnej witaminy C w każdej butelce.

250 ml

5 dni

50 ml

6-8 st. C

11

kurkuma z cytryną
Curcuma longa

Składniki: Sok NFC z kłącza kurkumy (80%), s ok NFC z cytryny (20%).
Kurkuma jest naturalnym antyoksydantem. Może korzystnie wpływać
na działanie układu pokarmowego, odpornościowego, krwionośnego
i nerwowego.

25 ml

250 ml

?
12

6-8 st. C

Czy wiesz że.....

Niektóre polskie owoce, z których tłoczymy
soki uznane są za SUPERFOODS. Należą do nich:
jagoda, czarny bez, żurawina i aronia.

SOKI NFC BIO

Soki NFC BIO wytwarzamy z ekologicznych owoców. Wykorzystywane do produkcji
surowce pochodzą z certyfikowanych upraw, w których nie stosuje się syntetycznych środków
ochrony roślin ani wielohektarowych monokultur. Na terenie uprawnym pozostawia się
naturalne cieki wodne. Stosowane są nawozy zielone, co w połączeniu z kompostem i przy
udziale wapnowania pozwala utrzymać żyzność gleby na prawidłowym poziomie. Do upraw
ekologicznych używa się maszyn i narzędzi chroniących glebę, a co najważniejsze uprawy
prowadzone są w oddali od dróg oraz obiektów przemysłowych.

OZNACZENIA:

POJEMNOŚĆ

TERMIN PRZYDATNOŚCI
DO SPOŻYCIA
PO OTWARCIU

ZALECANE
DAWKOWANIE

TEMPERATURA
PRZECHOWYWANIA
W LODÓWCE

malina BIO
Rubus idaeus

Składniki: sok NFC z ekologicznych owoców malin (100%).
Produkt bez dodatku cukru, oraz bogactwo witamin i innych składników
mineralnych. W medycynie naturalnej maliny od wieków stosowane były
profilaktycznie w okresach zwiększonej zachorowalności i jako środek
napotny.
500 ml

14 dni

100 ml

6-8 st. C

13

aronia BIO

Photinia melanocarpa
Składniki: sok NFC z ekologicznych owoców aronii (100%).
Owoce aronii wykazują silne właściwości przeciwutleniające, które mogą
korzystnie wpływać na prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych.

500 ml

10 dni

100 ml

6-8 st. C

rokitnik BIO

Hippophae rhamnoides
Składniki: sok NFC z ekologicznych owoców rokitnika (100%).
Owoce rokitnika mogą korzystnie wpływać na prawidłowe
funkcjonowanie układu pokarmowego i odpornościowego. Owoce
rokitnika są źródłem naturalnej witaminy C, która pomaga w prawidłowej
produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
funkcjonowania skóry.

500 ml

14

10 dni

100 ml

6-8 st. C

żurawina BIO
Oxycoccus palustris

Składniki: sok NFC z ekologicznych owoców żurawin (100%).
Żurawina w medycynie naturalnej stosowana jest w przypadku infekcji
dróg moczowych. Charakteryzuje się pięknym, ciemnoczerwonym kolorem
i mocnym, kwaśnym smakiem.

500 ml

14 dni

100 ml

6-8 st. C

jagoda BIO
Vaccinium myrtillus

Składniki: sok NFC z ekologicznych owoców jagód (100%).
Owoce jagód mają działanie przeciwutleniające i wzmacniające naczynia
krwionośne, przez co mogą wpłynąć na poprawę wzroku.
Dzięki zawartości związków czynnych mogą wzmacniać błony śluzowe
żołądka i jelita cienkiego, a także korzystnie wpływać na prawidłową
budowę i funkcję naczyń włosowatych i żył.

500 ml

14 dni

100 ml

6-8 st. C

15

czarny bez BIO
Sambucus nigra

Składniki: sok NFC z ekologicznych owoców czarnego (100%).
Dzięki bogactwu związków biologicznie czynnych owoce czarnego
bzu mogą pomóc w utrzymaniu prawidłowej masy ciała oraz wpływać
na ogólną poprawę odporności organizmu.

500 ml

14 dni

70 ml

6-8 st. C

róża BIO
Rosa rugosa

Suplement diety
Składniki: sok NFC z ekologicznych owoców róży (100%).
Róża jest źródłem naturalniej witaminy C, która zwiększa
przyswajanie żelaza, pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu,
który zapewnienia prawidłową budowę i funkcjonowania naczyń
krwionośnych, zębów, chrząstek oraz kości.

500 ml

16

10 dni

100 ml

6-8 st. C

SYROPY

Wszystkie syropy Premium Rosa powstają ze świeżych soków tłoczonych metodą NFC lub
z wyciągów ziołowych. Charakteryzują się wysoką zawartością soku lub wyciągów ziołowych.
Nie zawierają środków konserwujących, barwników czy aromatów. Syropy są naturalnie mętne
i pasteryzowane. W składzie nie występuje dodatek kwasu cytrynowego.

OZNACZENIA:

POJEMNOŚĆ

PROPONOWANE
ROZCIEŃCZENIE

ZALECANE
DAWKOWANIE

TEMPERATURA
PRZECHOWYWANIA
W LODÓWCE

syrop z malin
Rubus idaeus

Składniki: sok NFC z owoców malin (55%), cukier.

250 ml

1:5

6-8 st. C

17

syrop z czarnego bzu
Sambucus nigra

Składniki: sok NFC z czarnego bzu (55%), cukier.

250 ml

1:5

6-8 st. C

syrop z róży i malin
Rosa spp., rubus idaeus

Składniki: soki NFC (55%) (w tym: sok NFC z owoców róży (27,5%), sok NFC
z owoców malin (27,5%)), cukier.
Róża może korzystnie wpływać na prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego.

250 ml

18

30 ml

6-8 st. C

syrop z żurawiny
Vaccinium macrocarpon

Składniki: sok NFC z żurawin (55%), cukier.

250 ml

1:5

6-8 st. C

syrop z mniszka lekarskiego
Taraxacum officinale

Suplement diety
Składniki: wyciąg z kwiatów mniszka lekarskiego (48%), cukier,
sok z cytryny (4%), witamina C.
Zawarta w syropie Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego.

250 ml

30 ml

6-8 st. C

19

syrop z imbiru
Zingiber

Składniki: cukier, wyciąg z kłącza imbiru (48%), sok z cytryny (2%).
Imbir może korzystnie wpływać na prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego.

250 ml

30 ml

6-8 st. C

syrop z pędów sosny
Pinus sylvestris L.

Suplement diety
Składniki: wyciąg z pędów sosny (53%), cukier, witamina C.
Pędy sosny mogą wspomagać funkcjonowanie dróg oddechowych.
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.

250 ml

20

30 ml

6-8 st. C

syrop z dziewanny
Verbascum L.

Suplement diety
Składniki: wyciąg z kwiatów dziewanny (48%), cukier, sok z cytryny (4%).
Kwiaty dziewanny mogą korzystnie wpływać na funkcjonowanie układu
oddechowego.

250 ml

25 ml

6-8 st. C

syrop z babki lancetowatej
Plantago lanceolata

Suplement diety
Składniki: wyciąg z liści babki lancetowatej (48%), cukier,
sok z cytryny (4%).
Liście babki lancetowatej mogą korzystnie wpływać na funkcjonowanie
układu oddechowego.

250 ml

30 ml

6-8 st. C

21

syrop z mięty i melisy
Mentha L. Melissa officinalis L.

Suplement diety
Składniki: wyciągi ziołowe (50%) (w tym: wyciąg z ziela mięty (25%),
wyciąg z liści melisy (25%)), cukier, sok z cytryny (4%), witamina C.
Mięta i melisa mogą korzystnie wpływać na funkcjonowanie układu
pokarmowego.

250 ml

30 ml

6-8 st. C

syrop z jeżówki
Echinacea purpurea

Suplement diety
Składniki: wyciąg z ziela jeżówki (48%), cukier, sok z cytryny (4%).
Jeżówka może mieć korzystny wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego i oddechowego.

250 ml

22

25 ml

6-8 st. C

syrop z tymianku i macierzanki
Thymus vulgaris, Thymus serpyllum

Suplement diety
Składniki: wyciągi ziołowe (48%) (w tym: wyciąg z ziela tymianku (24%),
wyciąg z ziela macierzanki (24 %), cukier, sok z cytryny (4%).
Tymianek i macierzanka mogą korzystnie wpływać na prawidłowe
funkcjonowanie układu oddechowego.

250 ml

25 ml

6-8 st. C

rokitnik i pigwowiec

Hippophae rhamnoides, Chaenomeles japonica
Składniki: soki NFC 56% (w tym: sok NFC z owoców rokitnika (28 )%, sok
NFC z owoców pigwowca (28%)), cukier.
Owoce rokitnika są źródłem naturalnej witaminy C. Witamina C pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

250 ml

30 ml

6-8 st. C

23

LEMONIADY

Lemolandia jest unikalną linią niegazowanych lemoniad skomponowanych z niestandardowych składników. Lemoniady zaskakują i przenoszą w podróży po krainie
naturalnych i lekkich smaków owoców i ziół.

lawenda
Składniki: napar z kwiatów
lawendy (93)% (woda, kwiat
lawendy (0,1%)), cukier, sok
z cytryny, wyciąg z hibiskusa, regulator kwasowości
(kwas cytrynowy).

OZNACZENIA:
POJEMNOŚĆ

TERMIN PRZYDATNOŚCI
DO SPOŻYCIA
PO OTWARCIU

kwiat
czarnego bzu

TEMPERATURA
PRZECHOWYWANIA
W LODÓWCE

Składniki: napar z kwiatów
czarnego bzu (91)% (woda, kwiat
czarnego bzu (1,8%)), cukier, sok
z cytryny, ekstrakt mięty, regulator kwasowości (kwas
cytrynowy).

330 ml

24

48 h

6-8 st. C

330 ml

48 h

6-8 st. C

imbir
Składniki: wyciąg z kłącza
imbiru (91%) (woda, kłącze
imbiru (2,7%)), cukier, sok
z cytryny, regulator kwasowości (kwas cytrynowy).

330 ml

48 h

6-8 st. C

mięta i melisa
Składniki: napar z ziela mięty
i melisy (92%) (woda, ziele mięty (0,9%), ziele melisy (0,9%)),
cukier, sok z cytryny, regulator
kwasowości (kwas cytrynowy)

330 ml

48 h

6-8 st. C

żurawina
i malina

Składniki: woda, sok NFC
z żurawiny (6,7%), sok NFC
z cytryny (3,8%), cukier,
sok NFC z malin (2,8%).

330 ml

48 h

6-8 st. C

płatki róży

Składniki: napar z płatków
róży (91%) (woda, płatki róży
(2,7%)), cukier, sok z cytryny,
wyciąg z hibiskusa, regulator
kwasowości (kwas cytrynowy).

330 ml

48 h

6-8 st. C

pokrzywa
i czystek

Składniki: napar z ziela pokrzywy
i czystka (92 %) (woda, ziele
pokrzywy (0,9%), ziele czystka
Cistus incanus L. Pandalis (0,9%),
cukier, sok z cytryny, regulator
kwasowości (kwas cytrynowy).

330 ml

48 h

6-8 st. C

25

HERBATY HERBI BABY

Herbatki to starannie dobrane kompozycje ziół i owoców dostosowane do potrzeb dzieci
i niemowląt, kobiet w ciąży i kobiet karmiących. Herbi Baby są herbatkami w 100% naturalnymi,
nie zawierają dodatku cukru, aromatów czy substancji chemicznych. Idealnie uzupełniają płyny
w organizmie i gaszą pragnienie. Herbatek nie należy stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

OZNACZENIA:

DLA DZIECI

DLA KOBIET
W CIĄŻY

przeziębienie
Składniki: owoc dzikiej róży (56%), kwiat lipy (23%), owoc
czarnej porzeczki (10%), rooibos (5%), kwiat dziewanny (5%),
korzeń jeżówki (1%).
Mieszanka owoców i ziół do przyrządzania herbatki jako doskonałe
uzupełnienie codziennej zbilansowanej diety u dzieci i niemowląt
po 6 miesiącu życia. Odpowiednio skomponowana mieszanka
owoców i ziół do stosowania w okresie przeziębień.
od 6 miesiąca
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20 torebek

DLA KOBIET
KARMIACYCH

ILOŚĆ SASZETEK
W OPAKOWANIU

ziołowa
Suplement diety
Składniki: owoc dzikiej róży (35%), jabłko (15%), owoc kopru
włoskiego (15%), kwiat rumianku (15%), liść jeżyny (10%), korzeń
marchwi (5%), kwiat lipy (5%).
Mieszanka owoców i ziół do przyrządzania herbatki jako doskonałe
uzupełnienie codziennej zbilansowanej diety u dzieci i niemowląt
po 4 miesiącu życia.

od 4 miesiąca

20 torebek

spokojny sen
Suplement diety
Składniki: melisa lekarska (45%), kwiat lipy (25%), lebiodka
pospolita (15%), rooibos, korzeń lukrecji
Mieszanka ziołowa do przyrządzania herbatki jako doskonałe
uzupełnienie codziennej zbilansowanej diety u dzieci i niemowląt
po 6 miesiącu życia. Melisa i kwiat lipy działają relaksacyjnie,
wspomagają zasypianie. Wraz z lebiodką wspomagają trawienie.

od 6 miesiąca

20 torebek
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spokojny brzuszek
Suplement diety
Składniki: anyż (20%), koper włoski (20%), owoc dzikiej róży
(20%), jabłka (20%), liść maliny (10%), rooibos (10%).
Mieszanka ziołowo-owocowa do przyrządzania herbatki jako
doskonałe uzupełnienie codziennej zbilansowanej diety u dzieci
i niemowląt po 6 miesiącu życia. Anyż, koper włoski, dzika róża
i liść maliny przyczyniają się do prawidłowej pracy przewodu
pokarmowego.

od 6 miesiąca

20 torebek

z rokitnikiem
Składniki: owoc dzikiej róży (52%), kwiat lipy (18%), owoc
rokitnika (10%), owoc czarnej porzeczki (10%), rooibos (6%),
kwiat dziewanny (4%).
Mieszanka owocowo-ziołowa do przyrządzania herbatki jako
doskonałe uzupełnienie codziennej zbilansowanej diety u dzieci
i niemowląt po 9 miesiącu życia.

od 9 miesiąca
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20 torebek

dla kobiet karmiących
Suplement diety
Składniki: rutwica lekarska (25%), owoc kminku (15%), owoc kopru
włoskiego (15 %), liść melisy (15%), ziele nawłoci (15%), ziele fiołka
trójbarwnego (10%), liść babki lancetowatej (5%).
Mieszanka ziołowa do przyrządzania herbatki jako doskonałe
uzupełnienie codziennej zbilansowanej diety matek karmiących.
Rutwica lekarska, kminek i koper włoski wspomagają laktację.

dla kobiet
karmiacych

20 torebek

dla kobiet w ciąży
Składniki: owoc dzikiej róży (50%), rooibos (30%), owoc czarnej
porzeczki (10%), liść melisy lekarskiej (10%).
Mieszanka owocowo-ziołowa do przyrządzania herbatki jako
doskonałe uzupełnienie codziennej zbilansowanej diety.

dla kobiet
w ciąży

20 torebek
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SYROPY

Nasze Domowe syropy charakteryzują się esencjonalnym i naturalnie aromatycznym smakiem. Tajemnica wysokiej jakości tkwi w tradycyjnej recepturze i procesie produkcji. Syropy wyróżniają się prostym składem, bez dodatku aromatów, barwników i substancji konserwujących.

OZNACZENIA:

POJEMNOŚĆ

TEMPERATURA
PRZECHOWYWANIA
W LODÓWCE

syrop z malin
Składniki: cukier, sok z malin (37%), regulator kwasowości (kwas cytrynowy).
Syrop wytwarzany jest z soku wyciskanego bezpośrednio z owoców malin.
Nie zawiera substancji konserwujących i barwników.
Gorąca herbata z syropem malinowym jest aromatyczna i rozgrzewająca.
Syrop doskonale komponuje się z wodą jako napój chłodzący, a także
na zimno z czarną lub zieloną herbatą. Dodany do deserów, lodów lub
naleśników nadaje im słodki smak malin.
400 ml

6-8 st. C
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syrop z malin z goździkami
i cynamonem
Składniki: cukier, sok z malin (36%), ekstrakt goździka (1%), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy), ekstrakt cynamonu (0,1%).
Syrop wytwarzany jest z soku wyciskanego bezpośrednio z owoców malin
z dodatkiem cynamonu i goździków. Nie zawiera substancji konserwujących
i barwników. Gorąca herbata z syropem malinowym z cynamonem i goździkami jest aromatyczna i rozgrzewająca, idealna na chłodne poranki i zimne
wieczory. Syrop doskonale komponuje się z wodą jako napój chłodzący.
400 ml

6-8 st. C

syrop z dzikiej róży i malin
Składniki: cukier, sok z malin (19%), sok z owoców dzikiej róży (19%),
regulator kwasowości (kwas cytrynowy).
Syrop wytwarzany jest z soku wyciskanego bezpośrednio z owoców dzikiej
róży i malin. Nie zawiera substancji konserwujących i barwników.
Gorąca herbata z syropem z dzikiej róży i malin rozgrzewa i może działać
napotnie. Syrop doskonale komponuje się z wodą jako napój chłodzący,
a także ze schłodzoną czarną lub zieloną herbatą. Dodany do deserów
urozmaica ich smak nadając im delikatnego owocowego aromatu.

400 ml
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6-8 st. C

syrop z żurawiny
Składniki: cukier, sok z żurawiny (44%).
Wytwarzany jest z soku wyciskanego bezpośrednio z żurawiny.
Nie zawiera substancji konserwujących i barwników.
Gorąca herbata z syropem z żurawiny może chronić przed infekcjami
układu moczowego. Syrop doskonale komponuje się z wodą jako napój
chłodzący, a także ze schłodzoną czarną lub zieloną herbatą. Dodany
do deserów urozmaica ich smak nadając im delikatnego leśnego aromatu.

400 ml

6-8 st. C

syrop z kwiatów czarnego bzu
Składniki: cukier, wyciąg z kwiatu czarnego bzu (43%), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy).
Syrop wytwarzany jest z wyciągu z kwiatów czarnego bzu. Nie zawiera
substancji konserwujących i barwników. Gorąca herbata z syropem
z kwiatów czarnego bzu działa rozgrzewająco. Syrop doskonale komponuje
się z wodą jako napój chłodzący, a także ze schłodzoną czarną lub zieloną
herbatą. Dodany do deserów urozmaica ich smak.

400 ml

6-8 st. C
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syrop z owoców czarnego bzu
Składniki: cukier, sok z owoców czarnego bzu (37%), regulator kwasowości
(kwas cytrynowy).
Syrop wytwarzany jest z soku wyciskanego bezpośrednio z owoców
czarnego bzu. Nie zawiera substancji konserwujących i barwników.
Gorąca herbata z syropem z czarnego bzu ma działanie rozgrzewające.
Syrop doskonale komponuje się z wodą jako napój chłodzący, a także
ze schłodzoną czarną lub zieloną herbatą. Dodany do deserów podkreśla
ich smak nadając im cierpkiej nuty.

400 ml

6-8 st. C

syrop z imbiru
Składniki: cukier, wyciąg z kłącza imbiru (43%), sok z cytryny.
Wytwarzany jest z soku wyciskanego bezpośrednio z kłącza imbiru.
Nie zawiera substancji konserwujących i barwników.
Gorąca herbata z syropem z imbiru działa rozgrzewająco. Syrop
doskonale komponuje się z wodą jako napój chłodzący, a także
ze schłodzoną czarną herbatą. Dodany do deserów urozmaica ich smak
nadając im charakterystycznej imbirowej nuty.

400 ml
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6-8 st. C

syrop z malin z imbirem
Składniki: cukier, sok z malin (36%), sok z kłącza imbiru (5%), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy).
Syrop jest wytwarzany z soku wyciskanego bezpośrednio z malin i kłącza
imbiru. Nie zawiera substancji konserwujących i barwników.
Gorąca herbata z syropem z malin z imbirem rozgrzewa i działa napotnie.
Syrop doskonale komponuje się z wodą jako napój chłodzący, a także ze
schłodzoną czarną herbatą. Dodany do deserów urozmaica ich smak nadając im charakterystycznej imbirowej nuty przełamanej delikatnym aromatem malin.
400 ml

6-8 st. C

syrop z pigwowca
Składniki: cukier, sok z pigwowca japońskiego (40%), regulator kwasowości
(kwas cytrynowy).
Wytwarzany jest z soku wyciskanego bezpośrednio z pigwowca. Nie zawiera substancji konserwujących i barwników. Syrop doskonale komponuje
się z ciepłą herbatą oraz wodą jako napój chłodzący czy schłodzoną czarną
herbatą. Dodany do śniadań czy deserów urozmaica ich smak nadając charakterystycznej kwaśnej nuty owoców pigwowca.

400 ml

6-8 st. C
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syrop ze śliwek
z cynamonem i goździkami
Składniki: cukier, syrop ze śliwek (37%), ekstrakt goździka 1%, kwas cytrynowy (regulator kwasowości), ekstrakt cynamonu (0,1 %).
Syrop wytwarzany z soku wyciskanego bezpośrednio z śliwek z dodatkiem
cynamonu i goździków. Nie zawiera substancji konserwujących i barwników.
Gorąca herbata z syropem śliwkowym z cynamonem i goździkami jest aromatyczna i rozgrzewająca, idealna na chłodne poranki i zimne wieczory.

400 ml

6-8 st. C

syrop z czerwonej porzeczki
Składniki: cukier, sok z czerwonej porzeczki (37%), regulator kwasowości
(kwas cytrynowy).
Syrop wytwarzany z soku wyciskanego bezpośrednio z owoców czerwonej porzeczki. Nie zawiera substancji konserwujących i barwników. Syrop
doskonale komponuje się z ciepłą herbatą, wodą jako lemoniada czy schłodzoną czarną herbatą. Dodany do śniadań czy deserów urozmaica ich smak
nadając charakterystycznej kwaśnej nuty pochodzącej z owoców.

400 ml
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6-8 st. C

syrop z czarnej porzeczki
Składniki: cukier, sok z czarnej porzeczki (38%), regulator kwasowości
(kwas cytrynowy).
Syrop wytwarzany z soku wyciskanego bezpośrednio z owoców czarnej porzeczki. Nie zawiera substancji konserwujących i barwników. Syrop
doskonale komponuje się z ciepłą herbatą, wodą jako lemoniada czy schłodzoną czarną herbatą. Dodany do śniadań czy deserów urozmaica ich smak
nadając charakterystycznej kwaśnej nuty pochodzącej z owoców.

400 ml

?

6-8 st. C

Czy wiesz że.....

Syropy i konfitury Nasze Domowe
to idealny dodatek nie tylko do deserów,
ale także do śniadań na słodko ?
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KONFITURY

Konfitury Nasze Domowe powstają według
tradycyjnych receptur i metod – ze świeżych,
dojrzałych i słodkich owoców dostarczanych
od lat przez zaufanych rolników. Nie zawierają
zbędnych dodatków i charakteryzują się prostym składem. Są doskonałe jako dodatek do
śniadań, słodkich obiadów, wypieków, deserów oraz herbaty.

OZNACZENIA:
WAGA

TEMPERATURA
PRZECHOWYWANIA
W LODÓWCE

przecier z płatków róż
Składniki: cukier, płatki
róży fałdzistolistnej (30%),
regulator kwasowości
(kwas cytrynowy).
Płatki róży w cukrze to
doskonały dodatek do
domowych wypieków.
Szczególnie polecany do
pączków, mazurków, tortów, rogalików i ciastek.

340 g

6-8 st. C

konfitura z malin
Składniki: owoce malin (50%), cukier, substancja żelująca (pektyna
owocowa), regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
Konfitura wytwarzana jest bezpośrednio z malin. Nie zawiera substancji
konserwujących i barwników. Gorąca herbata z konfiturą z malin smakuje
wyśmienicie. Konfitura jest doskonała do kanapek, dodana do deserów
urozmaica ich smak nadając im delikatnego malinowego aromatu.
320 g
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6-8 st. C

konfitura z płatków róż
Składniki: cukier, płatki róży fałdzistolistnej (19%), woda, regulator
kwasowości (kwas cytrynowy).
Konfitura wytwarzana jest bezpośrednio z płatków róż. Nie zawiera
substancji konserwujących i barwników.
Gorąca herbata z konfiturą z płatków róż jest niezwykle aromatyczna.
Dodana do deserów, lodów lub naleśników nadaje im niepowtarzalny smak.
Oryginalny aromat delikatnych płatków róż to idealna kompozycja dająca
odprężenie i pozwalająca na chwilę relaksu.

350 g

6-8 st. C

konfitura z jagód
Składniki: owoce czarnych jagód (50%), cukier, substancja żelująca
(pektyna owocowa), regulator kwasowości (kwas cytrynowy).
Konfitura wytwarzana jest bezpośrednio z jagód. Nie zawiera substancji
konserwujących i barwników.
Konfitura jest idealna do kanapek. Dodana do deserów urozmaica ich smak.

320 g

6-8 st. C
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