
	

Musli Kolumba to zrównoważona mieszanka naturalnych składników. Musli nie zawiera cukru, 
uwalnia zawartą w nim energię w sposób powolny i równomierny.  Skład: płatki kukurydziane*,ryż 
ekspandowany*, ekspandowane nasiona amarantusa*, syrop buraczany*, rodzynki*, proso 
ekspandowane*, malina liofilizowana*, miód*, kakao*.*produkt rolnictwa ekologicznego. 

Karob to doskonały zamiennik kakao. Przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych, uczulonych na kakao i 
czekoladę, gdyż nie wywołuje alergii. Karob jest doskonałym źródłem minerałów, takich jak: 
wapń, magnez, żelazo, potas, fosfor, sód oraz witamin: B1, B2, B3, E, a także innych wartości 
odżywczych. Stosowanie karobu ma dobroczynny wpływ na cały nasz organizm: poprawia trawienie, 
można go stosować przy zaburzeniach jelitowych,jest pomocny w profilaktyce astmy, w problemach 
wywołanych przez alergie,wskazany dla osób z wysokim ciśnieniem krwi (nie zawiera kofeiny), obniża 
poziom złego cholesterolu, wspomaga odporność organizmu, zawiera antyutleniacze, wykorzystuje się 
go w kuracji antygrypowej i przeciwkaszlowej. Karob to inaczej zwany: chlebek świętojański, ceratonia, 
szarańczyn strąkowy, drzewo karobowe, carob (nie korab). 

Jagody Goji to owoce z krzewu kolcowoju rosnącego na obszarze Chin, Tybetu oraz 
Mongolii. Uznawane są za najzdrowsze owoce świata. Dzięki niespotykanemu bogactwu składników 
odżywczych mają szeroki dobroczynny wpływ na funkcjonowanie organizmu, m.in. wzmacniają 
odporność, opóźniają procesy starzenia, poprawiają witalność, nastrój i pamięć, wzmacniają stawy i 
kości, korzystnie wpływają na wzrok, układ pokarmowy, nerki,  skórę, a także wykazują właściwości 
obniżające ciśnienie oraz poziom cukru we krwi. Jedno z najbogatszych naturalnych źródeł witaminy 
C – 100g świeżych owoców Goji zawiera aż 2500mg wit. C. Bogate także w witaminy B1, B2, B6 oraz 
E. Zawierają liczne pierwiastki śladowe m.in. żelazo, wapń, cynk, selen, fosfor, miedź, a także german 
- który skutecznie wspomaga profilaktykę oraz leczenie nowotworów, odgrywa kluczową rolę w 
zwiększaniu stężenia interferonu. Posiadają w składzie 19 różnych aminokwasów, w tym aż 8 
egzogennych (które nie są produkowane w organizmie i występują tylko w pożywieniu). Bogate w 
nienasycone kwasy tłuszczowe np. omega 6, kwas linolowy - który jest pomocny w odchudzaniu, alfa-
linolowy, beta-sitosterol - który  ma działanie przeciwzapalne, a także obniża poziom cholesterolu. 
Wysoka zawartość karotenoidów, w tym beta-karotenu, zeaksantyny, luteiny, likopenu, które wpływają 
na długowieczność oraz poprawiają wzrok. Polisacharydy wzmacniają system odpornościowy. Także 
im przypisywane są właściwości spowalniające proces starzenia się. Wraz z wiekiem nasz organizm 
produkuje coraz mniej hormonu wzrostu, który jest powiązany z procesem starzenia się, a jagody Goji to 
jedyny znany naturalny produkt, który stymuluje produkowanie tego hormonu. 

Herbatka Bomba witaminowa Dary Natury to smaczna herbatka owocowa sporządzona z najwyższej 
jakości surowców ekologicznych. Jest bogata w witaminy, szczególnie C, A, B, B2, K i P, 
mikroelementy, kwasy organiczne, antocyjany i wiele innych cennych substancji. Polecamy ją dla 
wszystkich, od dzieci do wieku dojrzałego. Działa wzmacniająco, witaminizująco, wzmaga odporność 
na choroby, doskonale przywraca równowagę po przebytych chorobach. Można ją pić bez ograniczeń. 
Skład: owoc dzikiej róży, jabłka leśnego, tarniny, berberysu, bzu, jarzębiny, głogu, maliny, czarnej 
porzeczki, burak ćwikłowy, płatki róży. 
PL-EKO-01 rolnictwo UE kraj pochodzenia - Polska. Produkt z certyfikatem ekologicznym 
Ekogwarancja PTRE.  

Herbatka dla dzieci Krasnoludek Dary Natury to ekologiczna, sporządzona z najwyższej jakości 
surowców herbatka polecana szczególnie dla dzieci i młodzieży. Skład ilościowy i jakościowy został 
dobrany tak, aby zbilansować i zapewnić młodemu organizmowi większość potrzebnych mu substancji, 
szczególnie witamin i związków mineralnych. Picie herbatki polecane jest w celu wzmocnienia 



organizmu oraz w profilaktyce chorób przeziębieniowych. Może być pita bez ograniczeń. 
Skład: owoc róży (21%), jeżyny, rokitnika, liść jeżyny, poziomki, maliny, ziele bukwicy, owoc 
poziomki, kwiat cykorii oraz płatki róży.  
PL-EKO-01 rolnictwo UE kraj pochodzenia - Polska. Produkt z certyfikatem ekologicznym 
Ekogwarancja PTRE 

Babcianki orkiszowe, owsiane Api-Eko to cieniutkie wafelki z pieca wypiekane na suchej płycie bez 
stosowania zbędnego tłuszczu. Ich doskonały smak otrzymano dzięki użyciu wyłącznie naturalnych 
składników i dodatków smakowych. Okrągłe, chrupiące ciasteczka stanowią idealną przekąskę. Nie 
zawierają barwników i spulchniaczy. 
Skład: mąka orkiszowa 42%, mąka pszenna, olej słonecznikowy, odtłuszczone mleko w proszku, 
ekstrakt wanilii 3% 

Amarantuski z owocami to pyszne i chrupiące ciasteczka wypiekane z najbardziej wartościowego 
zboża na świecie – amarantusa. Wyśmienite jako drugie śniadanie albo smaczna, pożywna przekąska na 
każdą porę dnia.Amarantus, nazywany złotem Inków, zawiera więcej wapnia niż mleko, 
więcej żelaza niż szpinak, więcej magnezu niż czekolada, więcej błonnika niż owies. Zawarte w 
nim białko jest bardziej wartościowe niż w soi, skrobia bardziej lekkostrawna niż w kukurydzy, a poza 
tym znajdują się jeszcze: cynk, potas i fosfor.  
Skład: melasa buraczana (45%), ekspandowane nasiona amarantusa (38%), owoce liofilizowane (5,6%: 
czarna porzeczka, truskawka, jabłko), miazga sezamowa. 

Gryka do chrupania bez dodatku cukru to doskonała propozycja wzbogacenia śniadania lub 
przekąska bogata w błonnik, magnez i fosfor. Polecana do bezpośredniego spożycia lub jako dodatek do 
musli, mleka i jogurtu.  
Skład: ekspandowane ziarno gryki. 

Otrębusie bez cukru to idealna przekąska dla osób dbających o zdrowie, sylwetkę i dobre 
samopoczucie. Są to najbogatsze w błonnik ciastka na polskim rynku, zawierają prawie 12 razy więcej 
błonnika niż zwykłe herbatniki. Mają obniżoną kaloryczność w stosunku do klasycznych kruchych 
ciasteczek. Powstają jedynie ze zdrowych składników najwyższej jakości. Nie zawierają konserwantów. 
Ze względu na niski indeks glikemiczny mogą być spożywane przez diabetyków. 

Owsianka królewska poza doskonałym smakiem charakteryzuje się również wysoką zawartością 
cennych składników odżywczych, takich jak: żelazo, błonnik, magnez oraz wapń. Bogactwo tych 
wartości zawdzięcza m.in. ziarnu amarantusa, które jest niezmiernie cennym zbożem często nazywanym 
złotem Inków.  
Skład: płatki owsiane, ekspandowane nasiona amarantusa, jabłko lub żurawina suszona. 

Musli z amarantusem i malinami to zrównoważona mieszanka naturalnych składników 
wspomagających aktywny tryb życia. Musli nie zawiera cukru, uwalnia zawartą w nim energię w sposób 
powolny i równomierny. Dzięki składnikom takim jak sezam, siemię lniane, słonecznik czy płatki 
zbożowe, które oddają energię z opóźnieniem, nasz organizm jest zaopatrywany w nią jeszcze kilka 
godzin po posiłku.  
Skład: płatki owsiane*, ekspandowane ziarno amarantusa* (14%), pszenica ekspandowana*, jabłko 
suszone*, rodzynki*, melasa buraczana*, siemię lniane*, malina liofilizowana* (5%), nasiona sezamu*, 
nasiona słonecznika*. 

 



	


