


Zainspirowani  zdrowym stylem życia 

i niedawnymi narodzinami swoich dzieci, 

nasi ojcowie założyciele (dwójka 

młodych ojców) zaczęli pracować nad 

linią produktów słodyczy ekologicznych. 

Powstały nasze pierwsze cudownie 

owocowe organiczne lizaki!

Wprowadziliśmy jedną

z pierwszych w branży naturalną 

otoczkę, która doprowadziła

do powstania Sour Beans.

Postanowiliśmy wypełnić lukę 

na rynku i wprowadziliśmy 

bezglutenową lukrecję

o wspaniałym smaku.

Usunęliśmy patyczki z naszych 

lizaków i pierwszy raz 

rozszerzyliśmy gamę naszych 

produktów przez wprowadzenie 

cukierków owocowych.

Żelki miśki i żelki robaki  

dołączyły do naszej rosnącej 

rodziny słodkich przekąsek.

Po dwóch latach innowacji 

produktowych pojawiły się 

nasze Fruit Snacki

i od razu zdobyły  

entuzjastyczne opinie rosnącej 

bazy konsumentów.

Naszym celem jest zdobycie 

certyfikacji ekologicznej dla całej 

linii naszych produktów.

Oś czasu



Nasze słodycze możesz 

kupić na całym świecie.

Wolne od większości z 14 

najbardziej alergizujących 

składników. 

Nasze produkty nie 

zawierają glutenu, 

orzechów, GMO. 

Większość naszych 

produktów jest wegańska..

Wyprodukowane

z ekologicznych 

składników; aromat i kolor 

uzyskano dzięki 

prawdziwym sokom

z owoców i warzyw.

Dostępne w niewielkich, 

wygodnych  opakowaniach 

zawierających produkt

o umiarkowanej liczbie 

kalorii.

Zainspirowani prośbami 

naszych uśmiechniętych 

klientów tworzymy 

najsmaczniejsze 

ekologiczne słodkości ze 

składników i smaków jakie 

tylko sobie życzysz.

GLOBALNY 

ZASIĘG

WYGODNE 

OPAKOWANIE

PROSTE 

SKŁADNIKI

Zapakowane w  przyjaznej 

środowisku fabryce 

zasilanej w 100% energią 

pozyskaną z wiatru

Z MYŚLĄ 

O ŚRODOWISKU

CERTYFIKACJA

USDA

WKŁAD 

FANÓW

Deklaracja



LIZAKI

Lizaki Owocowe 
Smaki: owoc granatu, brzoskwinia, 
truskawka, arbuz

Lizaki Kwaśne 
Smaki: jabłko, wiśnia, winogrono

Lizaki z witaminą C 
Smaki: truskawka, malina, wiśnia 

Składniki: Cukier trzcinowy *, syrop z ryżu brązowego *,regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, kwas L-askorbinowy (Witamina C), naturalne 

aromaty owocu granatu, arbuza, truskawek , brzoskwini, mango, jabłka, wiśni, jagody, sok z koncentratu owoców i warzyw (czarna marchewka, 

czarna porzeczka, jabłko, marchewka, dynia). *

* pochodzące z upraw ekologicznych

EKOLOGICZNE

BEZ GMO

BEZ GLUTENU

WEGAŃSKIE

BEZ ORZECHÓW

KOSZERNE

85g

14 SZTUK

Suplement diety 

z witaminą C



LIZAKI 100szt

Składniki: Cukier trzcinowy *, syrop z ryżu brązowego *, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, kwas L-askorbinowy (Witamina C), naturalne 

aromaty owocu granatu, arbuza, truskawek , brzoskwini, mango, jabłka, wiśni, jagody, sok z koncentratu owoców i warzyw (czarna marchewka, 

czarna porzeczka, jabłko, marchewka, dynia). *

* pochodzące z upraw ekologicznych

EKOLOGICZNE

BEZ GMO

BEZ GLUTENU

WEGAŃSKIE

BEZ ORZECHÓW

KOSZERNE

100 SZTUK

Suplement diety 

z witaminą C

brzoskwinia

jagoda



CUKIERKI

Citrus Grove
Smaki: Czerwona pomarańcza, 
limonka, grapefruit, cytryna

AntiOxi
Smaki: Owoc granatu, truskawka, 
jagoda, wiśnia 

Inne:
Miętowe
Owocowe

Składniki: Syrop z ryżu brązowego *, cukier trzcinowy *, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, kwas L-askorbinowy (Witamina C), naturalne aromaty 

z czerwone pomarańczy, limonki , grapefruita, cytryny / owocu granatu, truskawki, jagody, wiśni, sok z koncentratu owoców i warzy w (czarna 

marchewka, czarna porzeczka, jabłko, marchewka, dynia). *

* pochodzące z upraw ekologicznych

EKOLOGICZNE

BEZ GMO

BEZ GLUTENU

WEGAŃSKIE

BEZ ORZECHÓW

KOSZERNE

93g

Suplement diety 

z witaminą C



FRUIT SNACKI

EKOLOGICZNE

BEZ GMO

BEZ GLUTENU

WEGAŃSKIE

BEZ ORZECHÓW

KOSZERNE

50g

Suplement diety 

z witaminą C

Żelki Owocowych 

Banan, brzoskwinia, wiśnia, truskawka

Składniki: Syrop ryżowy*, cukier trzcinowy*, substancja żelująca: pektyny, kwasy: kwas cytrynowy, kwas L-askorbinowy; naturalne 

aromaty, koncentraty z marchwi*, jabłka*,dyni*, czarnej porzeczki*, olej słonecznikowy*, substancja glazurująca: wosk carnauba*. 

skrobia PSZENNA *=pochodzące z upraw ekologicznych. 



SOUR BEANS

Składniki: Cukier trzcinowy*,  syrop z ryżu brązowego*, substancja żelująca: pektyny z owoców, skrobia z tapioki*, koncentrat

soku gruszkowego*, kwasy: kwas cytrynowy, kwas L-askorbinowy; naturalne aromaty (owoc granatu, mango, brzoskwinia, jabłko), 

substancje glazurujące: guma akacjowa, wosk carnauba* koncentraty soków z owoców i warzyw (marchew, jagoda, rzodkiew*, 

jabłko*), barwnik: szafran.  *=pochodzące z upraw ekologicznych. 

EKOLOGICZNE

BEZ GMO

BEZ GLUTENU

WEGAŃSKIE

BEZ ORZECHÓW

KOSZERNE

50g

Suplement diety 

z witaminą C

Kwaśne Fasolki – Sour Beans 

Owoc granatu, mango, jabłko, brzoskwinia



EKSPOZYTORY


