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 Jesteśmy hurtownią artykułów spożywcz ych i działamy na rynku od 1990 roku. Z uwagi na coraz  
większ e zainteresowanie potencjalnego klienta zdrową żywnością chcemy Państwu prz edstawić nasz ą 

ofertę handlową. 
Produkty zdrowej żywności - żywności fu nkcjonalnej, można znaleźć na nasz ej stronie internetowej 

www.hurtowniaz drowia.pl
 Na stronie internetowej hurtowni możecie Państwo zapoznać się z nasz ymi atrakcyjnymi promocjami oraz  z wykaz em 
Producentów, których produkty dos tępne są w sprz edaży.
 Wychodząc naprz eciw potrz ebom nowocz esnego handlu internetowego prz ygotowaliśmy dla Państwa narz ędzie, które 
usprawni proces składania zamówień poprz ez  nasz ą stronę www.sorel.polsoft .pl. Każdy klient może dokonać zakupów, 
kontaktując się wcz eśniej z działem obs ługi klienta. Należy wysłać e-mail na adres zamowienia@hurtownia-sorel.pl w celu 
założenia indywidualnego, aktywnego konta.
 Zamówienia powyżej 450zł netto dos tarcz amy kurierem na terenie całego kraju bez  pobierania dodatkowych 

opłat.

Kontakt:

tel. 32 449-19-00 do 04
dział obs ługi klienta  wew.:  11 lub 12
kom. 668-105-538,  531 657 500
zamowienia@hurtownia-sorel.pl
www.hurtowniaz drowia.pl

ia@hurtownia-sorel.pl w celu 

bierania dodatkowych 

Zawsze dobre ceny!!!

Rabaty do uzgodnienia!!!

Zaprasz amy

Produkty z Nowej Zelandii - miody Manuka UMF fi rmy NZ Health NaturallyProdukty z Nowej Zelandii - miody Manuka UMF fi rmy NZ Health Naturally

Produkty z Australii fi rmy Australian by NatureProdukty z Australii fi rmy Australian by Nature

Miody Manuka
UMF 5+ 250g, 500g, 1000g
UMF 10+ 250g, 500g, 1000g
UMF 15+ 250g, 500g, 1000g
UMF 20+ 250g, 500g

Mydło z propolisemMydło z propolisem
i miodem Manukai miodem Manuka
100g100g

Mleczko pszczeleMleczko pszczele
w kapsułkach - 500, 1000w kapsułkach - 500, 1000
60 kapsułek60 kapsułek

Pasta do zębów ManukaPasta do zębów Manuka
100g100g

Cukierki z miodem ManukaCukierki z miodem Manuka
z propolisem, eukaliptusz propolisem, eukaliptus
95g, 190g95g, 190g



SantiniSantini

KsylitolKsylitol
cukier brzozowy krystalicznycukier brzozowy krystaliczny
1kg, 500g, 250g1kg, 500g, 250g

XylitolXylitol
cukier brzozowy krystalicznycukier brzozowy krystaliczny

40szt x 5g40szt x 5g

KsylitolKsylitol
cukier brzozowy krystalicznycukier brzozowy krystaliczny

saszetki - luzsaszetki - luz

KsylitolKsylitol
puderpuder
350g350g

Gumy XylitolGumy Xylitol
smaki: mięta kędzierzawa, owocowy, smaki: mięta kędzierzawa, owocowy, 
zielona herbata, żurawinowy, 30szt.zielona herbata, żurawinowy, 30szt.

Gumy SpryGumy Spry
smaki: mięta kędzierzawa, mieta smaki: mięta kędzierzawa, mieta 
pieprzowa, owocowy, 10szt.pieprzowa, owocowy, 10szt.

Co to jest Frupp?Co to jest Frupp?

Frupp = świeże owoce
Frupp = świeże owoce
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Największy wybór produktów z fi ńskiego ksylitolu. 
Największy wybór produktów z fi ńskiego ksylitolu. 

Naturalnie, słodko i zdrowo.Naturalnie, słodko i zdrowo.

Pieprz CayennePieprz Cayenne
Syrop naturalnySyrop naturalny
z drzewz drzew
500ml, 1000ml500ml, 1000ml

Ziemia okrzemkowaZiemia okrzemkowa
diatomit 500g, 1kgdiatomit 500g, 1kg

Ziemia okrzemkowaZiemia okrzemkowa
zasypka diatomitowa 75gzasypka diatomitowa 75g

Ziemia Okrzemkowa Fossil Shell Flour:Ziemia Okrzemkowa Fossil Shell Flour:
• • Pochodzi w ze złoża słodkowodnego Pochodzi w ze złoża słodkowodnego 

o wysokiej czystościo wysokiej czystości
• • Spełnia wymagania Food Chemical Codex i może być Spełnia wymagania Food Chemical Codex i może być 

stosowana w przemyśle spożywczymstosowana w przemyśle spożywczym
• • Niepalna, nietoksycznaNiepalna, nietoksyczna
• • Zawiera mniej niż 1% krzemu krystalicznego Zawiera mniej niż 1% krzemu krystalicznego 

- najmniej ze wszystkich znanych nam złóż- najmniej ze wszystkich znanych nam złóż

Kuracja Neera Kuracja Neera 
- odchudzanie - odchudzanie przez oczyszczanieprzez oczyszczanie

Frupp - baton z owocówFrupp - baton z owoców
malina, truskawka, wiśniamalina, truskawka, wiśnia
10g10g

Kakao naturalneKakao naturalne
bezglutenowebezglutenowe
100g100g

Galaretka bez cukruGalaretka bez cukru
cytrynowa, truskawkowacytrynowa, truskawkowa
bezglutenowa 14gbezglutenowa 14g

Proszek do pieczeniaProszek do pieczenia
bezglutenowybezglutenowy
30g30g

CukierCukier
cynamonowy, wanilinowycynamonowy, wanilinowy
32g32g

Ciasto bezglutenoweCiasto bezglutenowe
na chleb ryżowy, drożdżowe, na chleb ryżowy, drożdżowe, 
makaronowe, biszkoptowe, 200gmakaronowe, biszkoptowe, 200g

Budyń bezglutenowyBudyń bezglutenowy
czekoladowy, jagodowy, malinowy, czekoladowy, jagodowy, malinowy, 
śmietankowy, wiśniowy, 45gśmietankowy, wiśniowy, 45g



340g

280g

280g

340g
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Deser ryżowy BIODeser ryżowy BIO
waniliowy, kakaowy, 2x100gwaniliowy, kakaowy, 2x100g

Śmietanka BIOŚmietanka BIO
sojowa, 200mlsojowa, 200ml

MakaronMakaron
krajanka 250g, razowy orkiszowy 350g, razowy 350gkrajanka 250g, razowy orkiszowy 350g, razowy 350g

SoczewicaSoczewica
czerwona, zielona - 250gczerwona, zielona - 250g

Kawa InkaKawa Inka
bezglutenowa, orkiszowa, z fi gami, klasyczna, cykoria - 100gbezglutenowa, orkiszowa, z fi gami, klasyczna, cykoria - 100g

"Mleko ryżowe""Mleko ryżowe"
naturalny, z wapniem, z midgałaminaturalny, z wapniem, z midgałami
BIO, 1 litrBIO, 1 litr

"Mleko owsiane" "Mleko owsiane" 
BIO, 1lBIO, 1l

Kawa cykoria,Kawa cykoria,
kawa orkiszowakawa orkiszowa
rozpuszczalna BIO, rozpuszczalna BIO, 100 g100 g

Węgiel drzewnyWęgiel drzewny
ekologiczny ekologiczny 2,2kg2,2kg

Brykiet drzewnyBrykiet drzewny
ekologiczny ekologiczny 2,2kg2,2kg

CzekoladaCzekolada
do picia, 150gdo picia, 150g

KakaoKakao
150g150g

KoncentratKoncentrat
pomidorowy, 200mlpomidorowy, 200ml

ChrzanChrzan
domowy, 190gdomowy, 190g

OcetOcet
jabłkowyjabłkowy
BIO 5%, 250mlBIO 5%, 250ml

MieszankaMieszanka
6 płatków6 płatków

ekologiczna, 400gekologiczna, 400g

PłatkiPłatki
orkiszoweorkiszowe

ekologiczne, 400gekologiczne, 400g

PłatkiPłatki
owsianeowsiane

ekologiczne, 400gekologiczne, 400g

KaszaKasza
jaglanajaglana

ekologiczna, 400gekologiczna, 400g
CiecierzycaCiecierzyca
ekologiczna, 250gekologiczna, 250g

WarzywaWarzywa
suszone, 80gsuszone, 80g

BuraczekBuraczek
suszony, 80gsuszony, 80g

CzosnekCzosnek
suszony, 80gsuszony, 80g

Przyprawa Przyprawa 
do rosołudo rosołu

z lubczykiem, 50gz lubczykiem, 50g

„Tercetto" to wyjątkowe bezglutenowe przetwory owocowe,„Tercetto" to wyjątkowe bezglutenowe przetwory owocowe,
które idealnie nadają się jako wyśmienity dodatek do pieczywa,które idealnie nadają się jako wyśmienity dodatek do pieczywa,

naleśników, gofrów, deserów lub jogurtów naturalnych.naleśników, gofrów, deserów lub jogurtów naturalnych.
Produkty z serii „Tercetto” charakteryzują się wspaniałą kompozycją na bazie Produkty z serii „Tercetto” charakteryzują się wspaniałą kompozycją na bazie 

owoców uzupełnioną naturalnymi dodatkami: wyciągami z lipy, owoców uzupełnioną naturalnymi dodatkami: wyciągami z lipy, 
zielonej herbaty, bratka, aloesu.zielonej herbaty, bratka, aloesu.

Nie musisz odmawiać sobie radości płynącej Nie musisz odmawiać sobie radości płynącej 
ze spożywania słodyczy. „Tercetto” zabierze Cię w świat ze spożywania słodyczy. „Tercetto” zabierze Cię w świat 

czekoladowej przyjemności bez glutenu.czekoladowej przyjemności bez glutenu.
Prażone orzechy i migdały, aromatyczne wiśnie i żurawinę oraz Prażone orzechy i migdały, aromatyczne wiśnie i żurawinę oraz 

słodkie rodzynki połączyliśmy z wyśmienitą czekoladą. „Tercetto”słodkie rodzynki połączyliśmy z wyśmienitą czekoladą. „Tercetto”
to alternatywa dla klasycznych słodyczy, gdyż oprócz wyjątkowego to alternatywa dla klasycznych słodyczy, gdyż oprócz wyjątkowego 
smaku dostarczają organizmowi cennych składników odżywczych smaku dostarczają organizmowi cennych składników odżywczych 

zawartych w bakaliach oraz w czekoladzie.

SŁODKIE OWOCOWE NUTYSŁODKIE OWOCOWE NUTY BEZGLUTENOWA EKSPLOZJA SŁODYCZYBEZGLUTENOWA EKSPLOZJA SŁODYCZY

3434

22

22
Wygodne, zamykane opakowanie pozwala na wielokrotne Wygodne, zamykane opakowanie pozwala na wielokrotne 

delektowanie się słodką przyjemnością.delektowanie się słodką przyjemnością.



Kapsułki z ekstraktuKapsułki z ekstraktu
z omułka zielonowargowegoz omułka zielonowargowego
150 kapsułek / op150 kapsułek / op

Balsam z ekstraktemBalsam z ekstraktem
z omułka zielonowargowegoz omułka zielonowargowego
150ml150ml
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Omułek zielonowargowy
Omułek zielonowargowy

- ulga dla stawów- ulga dla stawów

Bio herbatka z czystkaBio herbatka z czystka
ekspresowaekspresowa
20 torebek x 1,2g20 torebek x 1,2g

PastylkiPastylki
z ekstraktem z czystkaz ekstraktem z czystka
45 pastylek45 pastylek

Krem z ekstraktem z czystkaKrem z ekstraktem z czystka
50ml, 100ml50ml, 100ml

Maść z ekstraktem z czystkaMaść z ekstraktem z czystka
7,5ml i 50ml7,5ml i 50ml

Bio herbatka z czystkaBio herbatka z czystka
100g i 200g100g i 200g

Bio herbatka z czystkaBio herbatka z czystka
Sanct Bernhard 200gSanct Bernhard 200g

CzystekCzystek
Zdrowie i piękno dzięki jednej Zdrowie i piękno dzięki jednej 
roslinie - dr Günter Harnischroslinie - dr Günter Harnisch
książkaksiążka

Bio herbatkaBio herbatka
z gorzkich ziółz gorzkich ziół
ekspresowa 20x1,5gekspresowa 20x1,5g

Bio eliksir ziołowyBio eliksir ziołowy
250ml250ml

Pastylki z ekstraktemPastylki z ekstraktem
z czystka, z czystka, 180 pastylek180 pastylek

Bio olej kokosowyBio olej kokosowy
30ml, 250ml, 500ml, 1000ml30ml, 250ml, 500ml, 1000ml

Bio cukier kokosowyBio cukier kokosowy
250g, 1000g250g, 1000g

Bio chipsy kokosoweBio chipsy kokosowe
120g120g

Bio olej palmowy czerwonyBio olej palmowy czerwony
30ml, 250ml, 1000ml30ml, 250ml, 1000ml
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AmarettoAmaretto
bez glutenu, 115gbez glutenu, 115g

Markizy kakaoweMarkizy kakaowe
bezglutenowe z kremem waniliowym, 130gbezglutenowe z kremem waniliowym, 130g

Rurka wafl owaRurka wafl owa
bezglutenowa i bez dodatku cukrubezglutenowa i bez dodatku cukru

 z kremem orzechowym, 85g z kremem orzechowym, 85g

Wafelki gofroweWafelki gofrowe
niskobiałkowe PKU z kremem o smaku truskawkowym 80gniskobiałkowe PKU z kremem o smaku truskawkowym 80g

Wafelki gofroweWafelki gofrowe
bezglutenowe i bez dodatku cukrubezglutenowe i bez dodatku cukru

z kremem o smaku waniliowym, 80gz kremem o smaku waniliowym, 80g

Wafelki gofroweWafelki gofrowe
bezglutenowe z kremem o smaku bezglutenowe z kremem o smaku 
śmietankowo-kakaowym, 100gśmietankowo-kakaowym, 100g

Rurka wafl owaRurka wafl owa
bezglutenowa z kremem orzechowym bezglutenowa z kremem orzechowym 
w polewie deserowo-kakaowej, 85gw polewie deserowo-kakaowej, 85g

Ciastko krucheCiastko kruche
bez cukru i glutenu, 110gbez cukru i glutenu, 110g

Rurka wafl owaRurka wafl owa
bezglutenowa z kremem waniliowym bezglutenowa z kremem waniliowym 
w polewie deserowo-kakaowej, 130gw polewie deserowo-kakaowej, 130g

Fantazje pomarańczoweFantazje pomarańczowe
bezglutenowe w polewie, 160gbezglutenowe w polewie, 160g

Rurka waniliowaRurka waniliowa
niskobiałkowa PKU, 80gniskobiałkowa PKU, 80g

Korpusy babeczekKorpusy babeczek
bezglutenowych 200g, bezglutenowych 200g, 

bez dodatku cukru 200gbez dodatku cukru 200g

Bezglutenowe babeczki z galaretkąBezglutenowe babeczki z galaretką
pomarańczową  i wiśniowa 180 gpomarańczową  i wiśniowa 180 g

Fantazje wiśnioweFantazje wiśniowe
bezglutenowe w polewie, 160gbezglutenowe w polewie, 160g

Rurka wafl owa Rurka wafl owa 
bezglutenowa bezglutenowa 

w polewie deserowo-kakaowej, 160gw polewie deserowo-kakaowej, 160g
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Oliwki
czarne drylowane, zielone drylowane, zielone z paprykączarne drylowane, zielone drylowane, zielone z papryką
240g240g

Oliwa z oliwekOliwa z oliwek
pierwsze tłoczeniepierwsze tłoczenie
500ml500ml

Oliwa z oliwekOliwa z oliwek
pierwsze tłoczeniepierwsze tłoczenie
250ml250ml

Oliwa RomeriaOliwa Romeria
Extra virginExtra virgin
500ml500ml

Oliwa z oliwekOliwa z oliwek
250ml, 500ml250ml, 500ml

Piri Piri
papryczkipapryczki
90g90g

Kapary
w zalewiew zalewie
100g100g

KarczochyKarczochy
sercaserca
390g390g
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Lizaki bez cukru owocoweLizaki bez cukru owocowe
5x10g5x10g

Drażetki jagodoweDrażetki jagodowe
40g40g

Drażetki miętoweDrażetki miętowe
40g40g

Drażetki owocoweDrażetki owocowe
40g40g

Landrynki owocoweLandrynki owocowe
0% cukru, 40g0% cukru, 40g

Lizaki bez cukru kremoweLizaki bez cukru kremowe
5x10g5x10g

CzekoladaCzekolada
gorzkagorzka
100g100g

CzekoladaCzekolada
mlecznamleczna
100g100g

CzekoladaCzekolada
truskawkowatruskawkowa
45g45g

Producent drażetek, lizaków i landrynek z ksylitolem (bez cukru) Producent drażetek, lizaków i landrynek z ksylitolem (bez cukru) 
za które dostał I Nagrodę na Diabetica Expo 2014. za które dostał I Nagrodę na Diabetica Expo 2014. 



Kawa mielonaKawa mielona
łagodna, 250głagodna, 250g

Bądź FIT! Bądź FIT! 
Zmień kawę na zieloną! Zmień kawę na zieloną! 

Odkryj przyjemność Odkryj przyjemność 

w każdej fi liżancew każdej fi liżance
Surowa kawa zielona zawiera
Surowa kawa zielona zawiera

KWAS CHLOROGENOWYKWAS CHLOROGENOWY

Kawa zielona z PeruKawa zielona z Peru
mielona, 250gmielona, 250g

Yerba MateYerba Mate
25 torebek25 torebek

Herbata ekspresowa RooibosHerbata ekspresowa Rooibos
asortyment, 25 torebek x 1,5gasortyment, 25 torebek x 1,5g

Kawa zielonaKawa zielona
w saszetkach, 200gw saszetkach, 200g

Eco SunEco Sun
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Czekolada
truskawkowa
45g

Producent drażetek, lizaków i landrynek z ksylitolem (bez cukru) 
za które dostał I Nagrodę na Diabetica Expo 2014. 

Miód ostowyMiód ostowy
390g390g

Papryczki nadziewanePapryczki nadziewane
serem i kaparami, tuńczykiem - 285gserem i kaparami, tuńczykiem - 285g

Eliksir z sosnyEliksir z sosny
z szyszką - 400gz szyszką - 400g

Ajvar domowyAjvar domowy
550g550g

Papryka smażonaPapryka smażona
bez skórki, 550gbez skórki, 550g

Konfi tura z płatków róży
230g230g

Baton GrunchyBaton Grunchy
owies, orkiszowies, orkisz
65g65g

Bio Muffi  nkiBio Muffi  nki
kakaowe, naturalne, z otrębami, orkiszowe, z jabłkiem, cynamonowekakaowe, naturalne, z otrębami, orkiszowe, z jabłkiem, cynamonowe
200g200g

GrunchyGrunchy
ryżoweryżowe
65g65g

GrunchyGrunchy
3 płatki z goją3 płatki z goją
65g65g

GrunchyGrunchy
4 płatki z goją4 płatki z goją
65g65g

GrunchyGrunchy
5 płatków z goją5 płatków z goją
65g65g

Baton Bio MusliBaton Bio Musli
naturalny, z żurawiną, z goją, z morelą, z aronią, z jabłkiem, z orzechami piniowyminaturalny, z żurawiną, z goją, z morelą, z aronią, z jabłkiem, z orzechami piniowymi
40g40g

Konfitura z płatków różyóżKKonfitura z płatków róży
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Ekologicz ny 

styl życiażyciażycia

Wysoki BłonnikWysoki Błonnik
asortymentasortyment

150g150g

Wafl e ryżoweWafl e ryżowe
grubegrube
100g100g
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Barszcz Barszcz 
wegetariańskiwegetariański

ekologicznyekologiczny
0,75 l0,75 l

Ocet Ocet 
jabłkowy 5%jabłkowy 5%
ekologicznyekologiczny  0,25 l0,25 l

Ocet Ocet 
jabłkowy 5%jabłkowy 5%

ekologicznyekologiczny  0,7 l0,7 l
Sok z buraków Sok z buraków 
kwaszonychkwaszonych
ekologicznyekologiczny
0,3 l0,3 l

Masło sezamowe tahinaMasło sezamowe tahina
ekologiczne 195gekologiczne 195g

Olej kokosowyOlej kokosowy
ekologiczny 190gekologiczny 190g

BIO dżem ekologiczny niskosłodzonyBIO dżem ekologiczny niskosłodzony
malinowy, truskawkowy, z czarnej porzeczki malinowy, truskawkowy, z czarnej porzeczki 
200g200g

Sok kwaszonySok kwaszony
z brokułów 0,3l, z rzepy 0,3l, z brokułów 0,3l, z rzepy 0,3l, 
wielowarzywny 0,3l;  z selera 0,3l;  wielowarzywny 0,3l;  z selera 0,3l;  
z ogórka 0,3l, z kapusty 0,3lz ogórka 0,3l, z kapusty 0,3l

Wafl e ryżoweWafl e ryżowe
extra cienkieextra cienkie

90/105g90/105g

Wysoki BłonnikWysoki Błonnik
pieczywopieczywo
200g200g

Pomysł na zbożowe, pożywne 
Pomysł na zbożowe, pożywne 

śniadanie o wysokiej zawartości 
śniadanie o wysokiej zawartości 

błonnika. Smacznego na 
błonnika. Smacznego na 

śniadanie!śniadanie!

Wysoki BłonnikWysoki Błonnik
batony - asortymentbatony - asortyment
30g30g

Kasza jaglanaKasza jaglana
ekologiczna, 500gekologiczna, 500g

Owsianka ekologicznaOwsianka ekologiczna
z daktylami, ze śliwkami - 300gz daktylami, ze śliwkami - 300g

Mąka jaglanaMąka jaglana
ekologiczna, 500gekologiczna, 500g

Mąka kokosowaMąka kokosowa
ekologiczna, 250gekologiczna, 250g

Morele suszoneMorele suszone
ekologiczne, 150gekologiczne, 150g

Daktyle suszoneDaktyle suszone
ekologiczne, 150gekologiczne, 150g

Figi suszoneFigi suszone
ekologiczne, 150gekologiczne, 150g

Kasza gryczanaKasza gryczana
ekologiczna, 500gekologiczna, 500g

Płatki orkiszowePłatki orkiszowe
ekologiczne, 300gekologiczne, 300g

Płatki owsianePłatki owsiane
ekologiczne, 300gekologiczne, 300g

Płatki jaglanePłatki jaglane
ekologiczne, 300gekologiczne, 300g

Płatki kukurydzianePłatki kukurydziane
ekologiczne, 300gekologiczne, 300g



ChałwaChałwa
waniliowa, sezamowawaniliowa, sezamowa
400g400g

Kostka rosołowaKostka rosołowa
warzywna z bazylią 66g, warzywna z minimalną zawartością soli - 60g,warzywna z bazylią 66g, warzywna z minimalną zawartością soli - 60g,  
warzywna warzywna 60g, 60g, wołowa wołowa 66g, 66g, drobiowa drobiowa 60g60g

KremKrem
orzechowo-kakaowyorzechowo-kakaowy
400g400g

Oliwa z oliwekOliwa z oliwek
extra virginextra virgin
500ml, 750 ml500ml, 750 ml

DżemDżem
truskawka, wiśniatruskawka, wiśnia
190g190g

Bulion warzywnyBulion warzywny
bez drożdżybez drożdży  
125g125g

PomidoryPomidory
całe bez skórki, krojonecałe bez skórki, krojone  
400g400g
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Olej kokosowyOlej kokosowy
200ml200ml

Mąka dyniowaMąka dyniowa
bezglutenowa, 250gbezglutenowa, 250g

Mąka kokosowaMąka kokosowa
bezglutenowa, 180gbezglutenowa, 180g

Mąka konopnaMąka konopna
bezglutenowa, 250gbezglutenowa, 250g

Mąka makowaMąka makowa
bezglutenowa, 250gbezglutenowa, 250g

Mąka sezamowaMąka sezamowa
bezglutenowa, 250gbezglutenowa, 250g

Mąka słonecznikowaMąka słonecznikowa
bezglutenowa, 250gbezglutenowa, 250g

Ostropest plamistyOstropest plamisty
mielony - bezglutenowy, 250gmielony - bezglutenowy, 250g

Olej konopnyOlej konopny
250ml250ml

Olej lnianyOlej lniany
250ml250ml

Olej makowyOlej makowy
250ml250ml

Olej migdałowyOlej migdałowy
250ml250ml

Olej ostropestowyOlej ostropestowy
250ml250ml

Olej z orzechaOlej z orzecha
włoskiegowłoskiego

250ml250ml
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PrzyprawaPrzyprawa
do rosołu, 50gdo rosołu, 50g

Przy cukrzycyPrzy cukrzycy
herbatka podlaska, 20x2gherbatka podlaska, 20x2g

Przy trądzikuPrzy trądziku
herbatka ekologiczna, 20x2gherbatka ekologiczna, 20x2g

Przy nadmiarze Przy nadmiarze 
cholesterolucholesterolu

herbatka ekologiczna, 20x2gherbatka ekologiczna, 20x2g

PosypkaPosypka
do kanapek, 40gdo kanapek, 40g

AnyżAnyż  
gwiazdkowy, 30ggwiazdkowy, 30g

ImbirImbir
60g60g

LubczykLubczyk
20g20g

CzarnuszkaCzarnuszka
50g50g

PrzyprawaPrzyprawa
do drobiu, 50gdo drobiu, 50g

PrzyprawaPrzyprawa
w diecie bezsolnej, 50gw diecie bezsolnej, 50g

PrzyprawaPrzyprawa  
do mięsa mielonego, 50gdo mięsa mielonego, 50g

Przyprawa Przyprawa 
do mięs pieczonych, 50gdo mięs pieczonych, 50g

ZieleZiele  karczochakarczocha
herbatka, 50gherbatka, 50g

GuzGuz  brzozybrzozy
herbatka, 50gherbatka, 50g

PoobiedniaPoobiednia
herbatka, 20x2gherbatka, 20x2g

Przy zaparciachPrzy zaparciach
herbatka ekologiczna, 20x2gherbatka ekologiczna, 20x2g

Wspomagająca Wspomagająca 
pracę nerekpracę nerek

herbatka ekologiczna, 20x2gherbatka ekologiczna, 20x2g

SólSól  morskamorska
z witaminami, 100gz witaminami, 100g

SólSól
ziołowa, 90g ziołowa, 90g 

MotylemMotylem  byłembyłem
herbatka, 20x2gherbatka, 20x2g

DziurawiecDziurawiec
herbatka, 20x2gherbatka, 20x2g

Ziele miodunkiZiele miodunki
herbatka, 25gherbatka, 25g

Korzeń mniszkaKorzeń mniszka
herbatka, 25gherbatka, 25g

OwocOwoc  głogugłogu
herbatka, 100gherbatka, 100g

KrasnoludekKrasnoludek
herbatka ekologiczna, 20x2gherbatka ekologiczna, 20x2g

Dla nerwusówDla nerwusów
herbatka ekologiczna, 20x2gherbatka ekologiczna, 20x2g

Dla niejadkaDla niejadka
herbatka ekologiczna, 20x2gherbatka ekologiczna, 20x2g

Wspomagająca wątrobęWspomagająca wątrobę
herbatka ekologiczna, 20x2gherbatka ekologiczna, 20x2g

Przy nadciśnieniuPrzy nadciśnieniu
herbatka ekologiczna, 20x2gherbatka ekologiczna, 20x2g

FitnesFitnes
herbatka, 20x2gherbatka, 20x2g

Herbatka Herbatka 
z zielem szczeciz zielem szczeci

20x2g20x2g

Herbatka Herbatka 
z ziela czystkaz ziela czystka

20x2g20x2g

Herbatka Herbatka 
z ziela czystkaz ziela czystka

50g50g

Torba LUXTorba LUX
kawa, kawa, 9 litrów9 litrów

Torby Drzewo NaturalneTorby Drzewo Naturalne
ciemne, ciemne, 33 litry33 litry

Torba LUXTorba LUX
ogród warzywny, ogród warzywny, 24 litry24 litry

Torba 4 pory rokuTorba 4 pory roku
MIX, MIX, 36 litrów36 litrów

Zakręcone kotyZakręcone koty
24 litry24 litry

Lew MIXLew MIX
24 litry24 litry

Kitikat MIXKitikat MIX
10 litrów10 litrów

TorbaTorba
ZebraZebra

PiknikPiknik
wstęgi MIX, wstęgi MIX, 24 litry24 litry

Torba PanterkaTorba Panterka
MIX, MIX, 24 litry24 litry



Nazwa + opis herbatki                ilość torebek

SEBOROFLOS TEA
Herbatka  wlosy, skóra, 
paznokcie

20x2,0g
40g

ANIMEL TEA
Herbatka dla matek   
karmiacych

20x2,0g
40g

METAFLOS TEA
Herbatka na przemiane 
materii

20x2,0g
40g

CLIMACTER TEA
Herbatka na climacterium

20x2,0g
40g

TUSSIFLOS TEA
Herbatka przy kaszlu

20x2,0g
40g

GASTROFLOS TEA
Herbatka na lekkie trawienie

20x2,0g
40g

ANTIBIOFLOS TEA
Herbatka na odporność

20x2,0g
40g

Nazwa + opis herbatki                 ilość torebek

ACIDOLEG
Herbatka wspomagajaca 
przy nadkwasności

20x2,0g
40g

PANKREALEG
Herbatka wspomagajaca 
dzialanie trzustki

20x2,0g
40g

HEMOROLEG
Herbatka przy hemoroidach

20x2,0g
40g

SLIMOLEG
Herbatka przy odchudzaniu

20x2,0g
40g

DIABETOLEG
Herbatka wspomagająca 
metabolizm węglowodanów

20x2,0g
40g

CHOLESTEROLEG 
Herbatka przy cholesterolu

20x2,0g
40g

HEPATOLEG
Herbatka dla wątroby

20x2,0g
40g

Nr Nazwa + opis herbatki                 ilość torebek

3
HEPATINOFLOS TEA
Zioła w niedomaganiach 
wątroby

25x2,0g
50g

5
UROFLOS TEA
Zioła na schorzenia pęcherza 
moczowego i nerek

25x2,0g
50g

29
DIGESFLOS TEA
Zioła żołądkowo-jelitowe

25x2,0g
50g

20
NEUROFLOS TEA
Herbatka tonizująca

25x2,0g
50g

37
TARAXAFLOS TEA
Zioła żółciopędne- 
wspomagające pracę trzustki

25x2,0g
50g

2
GASTRIFLOS TEA
Zioła ułatwiające trawienie

25x2,0g
50g

14

PROSTAFLOS TEA
Zioła wspomagajace 
utrzymanie własciwego 
stanu prostaty

25x2,0g
50g

Suplementy diety i herbatki 
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Sok z brzozySok z brzozy
bez cukru, z dziką różąbez cukru, z dziką różą
1 litr, 300 ml1 litr, 300 ml

100% sok z aronii100% sok z aronii
490ml490ml

100% sok z żurawiny100% sok z żurawiny
490ml490ml

Sok z aloesuSok z aloesu
z miąższem, 500mlz miąższem, 500ml

Siemię lnianeSiemię lniane
złociste, 250 gzłociste, 250 g

Olej lnianyOlej lniany
250ml250ml

Olej z pestek dyniOlej z pestek dyni
250ml250ml

Olej rzepakowyOlej rzepakowy
500ml500ml

Len mielonyLen mielony
200g + 200g200g + 200g

Bułka tartaBułka tarta
z lnem mielonymz lnem mielonym

450 g450 g
BłonnikBłonnik

350 g350 g

Collafl exCollafl ex
60 kapsułek60 kapsułek



SteviaStevia
w płynie, w płynie, 100ml100ml

Stewia Stewia 
w kryształkach 10:1, w kryształkach 10:1, 250g250g

Stewia 
w kryształkach, saszetkiw kryształkach, saszetki

StewiaStewia
w tabletkachw tabletkach
18g (300 tabletek)18g (300 tabletek)

StewiaStewia
czysty ekstrakt 97%czysty ekstrakt 97%
20g20g

StewiaStewia
w kryształkach 1:1, w kryształkach 1:1, 200g200g

iSteStewia 
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Czekolada mlecznaCzekolada mleczna
bez laktozy,bez laktozy, 100g 100g

Czekolada mlecznaCzekolada mleczna
z nadzieniem pralinowym bez laktozy,z nadzieniem pralinowym bez laktozy,
100g100g

Krem bez laktozyKrem bez laktozy
czekoladowo-orzechowy,czekoladowo-orzechowy,
400g400g

Mieszanka na ciastoMieszanka na ciasto
i muffi  ny bez glutenu BIO,i muffi  ny bez glutenu BIO,
400g400g

Produkty bez laktozy
Produkty bez laktozy

Przekąski bez glutenu
Przekąski bez glutenu

Cukierki i lizaki bez cukru
Cukierki i lizaki bez cukru

Czekolady Cavalier
Czekolady Cavalier

Wyroby czekoladowe słodzone stewią

Wyroby czekoladowe słodzone stewią

- bez cukru- bez cukru

Stevia Natusweet
Stevia Natusweet

Mieszanki Mieszanki 
bez glukozybez glukozy

Mieszanka na biały chlebMieszanka na biały chleb
bez glutenu BIO,bez glutenu BIO,
400g400g

Mieszanka na ciemny chlebMieszanka na ciemny chleb
bez glutenu BIO,bez glutenu BIO,
400g400g

Mieszanka na naleśnikiMieszanka na naleśniki
i wafl e bez glutenu BIO,i wafl e bez glutenu BIO,
400g400g

Ciastka owsianeCiastka owsiane
bez laktozy,bez laktozy, 100g 100g

Baton musli bez glutenuBaton musli bez glutenu
z czekoladą, z malinami i jogurtem,z czekoladą, z malinami i jogurtem,
z czekoladą i orzechami, 30gz czekoladą i orzechami, 30g

CzekoladaCzekolada
biała z chrupkami ryżowymi, deserowa,biała z chrupkami ryżowymi, deserowa,
mleczna z orzechami laskowymi, mlecznamleczna z orzechami laskowymi, mleczna

Krem czekoladowyKrem czekoladowy
200g200g

Czekolada deserowaCzekolada deserowa
na gorąco, 300gna gorąco, 300g

Ciastka migdałowe Ciastka migdałowe 
bez cukrubez cukru

PralinyPraliny
wielosmakowewielosmakowe

LizakLizak
asortyment, 20gasortyment, 20g

 Cukierki Cukierki
w torebce, w słoiku w torebce, w słoiku 
100g100g

BatonBaton
z białej czekolady z nadzieniem kokosowym,z białej czekolady z nadzieniem kokosowym,
z czekolady deserowej z nadzieniem pomarańczowym,z czekolady deserowej z nadzieniem pomarańczowym,
z czekolady deserowej z nadzienie cytrynowym i limonką,z czekolady deserowej z nadzienie cytrynowym i limonką,
z mlecznej czekolady z nadzieniem bananowym z mlecznej czekolady z nadzieniem bananowym 
i palonymi ziarnami kakaowcai palonymi ziarnami kakaowca

Wafelek bez glutenu Taste-it!Wafelek bez glutenu Taste-it!
21,5g21,5g

PaluszkiPaluszki
95g95g



90g   80g   110g   80g   105g   60g   70g   95g   60g 70g

Naturalna żywność ekologiczna Naturalna żywność ekologiczna 
jest produkowana jest produkowana bez stosowaniabez stosowania::
• • pestycydówpestycydów
• • sztucznych nawozówsztucznych nawozów
• • konserwantówkonserwantów
• • sztucznych barwnikówsztucznych barwników
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Kasza jęczmiennaKasza jęczmienna
z soczewicą, z soczewicą, 2x125g2x125g

dla 4 osób

obiad w 20 minut

naturalne składnikinaturalne składniki

Placki ziemniaczanePlacki ziemniaczane
z suszonymi pomidorami, klasycznez suszonymi pomidorami, klasyczne
na 12 plackówna 12 placków

RyżRyż
z jabłkami i rodzynkami, ze szpinakiem, z pomidorami i papryką, z jabłkami i rodzynkami, ze szpinakiem, z pomidorami i papryką, 2x125g2x125g

Kasza gryczanaKasza gryczana
z warzywamiz warzywami
2x125g2x125g

ZupaZupa
pomidorowa z ryżem, barszcz ukraiński, grochowa, grzybowa z kaszą perłową, krupnik, z soczewicy, kapuśniak, żurekpomidorowa z ryżem, barszcz ukraiński, grochowa, grzybowa z kaszą perłową, krupnik, z soczewicy, kapuśniak, żurek

Dżem bez cukruDżem bez cukru
owoce leśne, truskawkowy - 240gowoce leśne, truskawkowy - 240g

KoncentratKoncentrat
pomidorowy 180gpomidorowy 180g

MigdałyMigdały
blanszowane 150gblanszowane 150g

InulinaInulina
sproszkowana 200gsproszkowana 200g

MigdałyMigdały
płatki 150gpłatki 150g

OrzechyOrzechy
brazylijskie 100gbrazylijskie 100g

LucernaLucerna
nasiona 18gnasiona 18g

Płatki Płatki 
jaglane 250gjaglane 250g

Płatki Płatki 
owsiane - górskie 450gowsiane - górskie 450g

Tapioka Tapioka 
granulat 300ggranulat 300g

SkrobiaSkrobia
z manioku 500gz manioku 500g

RyżRyż
czarny 500gczarny 500g

MakMak
biały 400gbiały 400g

MąkaMąka
z pszenicy Kamut z pszenicy Kamut 

0,5kg0,5kg

SoczewicaSoczewica
czarna Beluga 340gczarna Beluga 340g

Nasiona amarantusaNasiona amarantusa
ekspandowane 100gekspandowane 100g

FasolaFasola
czarna 340gczarna 340g
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ImbirowyImbirowy
400ml400ml

BorówkaBorówka
400ml400ml

RóżanyRóżany
400ml400ml

HerbatkaHerbatka
odmładzającaodmładzająca  
30g (1,5g x 20szt)30g (1,5g x 20szt)

Na pamięćNa pamięć  

AroniaAronia
400ml400ml

CzarnaCzarna  porzeczkaporzeczka
400ml400ml

MalinaMalina
400ml400ml

ŻurawinaŻurawina
400ml400ml

MiętaMięta
400ml400ml

pypy
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WzmacniającaWzmacniającaNa ciśnienieNa ciśnienieNa WzdęciaNa Wzdęcia  Alergofi xAlergofi x  Anty-zGagoAnty-zGago  Na krążenieNa krążenie  OczyszczającaOczyszczająca  Dla skóry, Dla skóry, 
włosów i paznokciwłosów i paznokci  

TaliaTalia
Spalanie, Odtruwanie, OdchudzanieSpalanie, Odtruwanie, Odchudzanie

WyciszenieWyciszenie RelaxRelax OdprężenieOdprężenie Na perystaltykęNa perystaltykę AnemikaAnemika

Herbatka Talia-max Herbatka Talia-max 
z Gorcinia cambogiaz Gorcinia cambogia

50g (2,5g x 20szt)50g (2,5g x 20szt)

Na cholesterolNa cholesterol

Produkty bezglutenowe

Makarony SunMills
asortyment, 500gasortyment, 500g

Makarony z quinoąMakarony z quinoą
spaghetti, świderki, rurki - 250gspaghetti, świderki, rurki - 250g

Cukier trzcinowyCukier trzcinowy
brązowy w kostkach - 500gbrązowy w kostkach - 500g

Sól morskaSól morska
drobna, gruba - 1 kgdrobna, gruba - 1 kg

Makarony dla dzieciMakarony dla dzieci
alfabet, kaczuszki - 300galfabet, kaczuszki - 300g

AjwarAjwar
340g340g

Oliwa Oliwa 
Extra VergineExtra Vergine

250ml250ml
Olej ryżowyOlej ryżowy

700ml700ml
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Konfi tury standardoweKonfi tury standardowe
z jagód 320g, z malin 320g, z truskawek 320g, z wiśni 320g, z płatków róż 350g z jagód 320g, z malin 320g, z truskawek 320g, z wiśni 320g, z płatków róż 350g 

Kwas chlebowyKwas chlebowy
BackoriuBackoriu
500ml500ml

Kwas chlebowyKwas chlebowy
wileńskiwileński
500ml500ml

Konfi tury niskosłodzoneKonfi tury niskosłodzone
morela 240g, owoce leśne 240g, śliwka 240g, rabarbar 240g, czarna porzeczka 240g morela 240g, owoce leśne 240g, śliwka 240g, rabarbar 240g, czarna porzeczka 240g 

NASZE DOMOWE NASZE DOMOWE KONFITURY BARDZIEJ KONFITURY BARDZIEJ OWOCOWEOWOCOWE

NASZE DOMOWE NASZE DOMOWE KONFITURY OWOCOWE KONFITURY OWOCOWE NISKOSŁODZONENISKOSŁODZONE

Mąka pszennaMąka pszenna
razowa,razowa,  1 kg1 kg

Bogate źródło witamin i składników odżywczych
Bogate źródło witamin i składników odżywczych

Mąka ryżowaMąka ryżowa
1kg1kg

Mąka owsianaMąka owsiana
1kg1kg

Mąka z cieciorkiMąka z cieciorki
1kg1kg

Bulgur z vermicelliBulgur z vermicelli
kasza, 1kgkasza, 1kg

Bulgur z vermicelliBulgur z vermicelli
kasza, 1kgkasza, 1kg

CieciorkaCieciorka
400g400g

Soczewica zielonaSoczewica zielona
400g400g

Soczewica czerwonaSoczewica czerwona
400g400g

Mąka żytniaMąka żytnia
razowa,razowa,  1 kg1 kg

Mąka żytniaMąka żytnia
1 kg1 kg

Mąka orkiszowaMąka orkiszowa
1 kg1 kg

Mąka gryczanaMąka gryczana
1 kg1 kg



Agar-agarAgar-agar
6g6g

TofuTofu
czosnkowe, koperkowe, czosnkowe, koperkowe, 
naturalne, ziołowe, 250gnaturalne, ziołowe, 250g

Pasztet sojowyPasztet sojowy
naturalny, z czosnkiem, z ogórkiem, naturalny, z czosnkiem, z ogórkiem, 
z papryką, z pieczarkami, z pomidorami, z papryką, z pieczarkami, z pomidorami, 
z ziołami, z lubczykiem, 115g, 170gz ziołami, z lubczykiem, 115g, 170g

VegetVeget
smalec wegetariański smalec wegetariański 

roślinny, z pieczarkami, roślinny, z pieczarkami, 
z ziołami, 170gz ziołami, 170g

SoyamiSoyami
3 peppers, czosnkowa, 3 peppers, czosnkowa, 
paróweczki, paróweczki, 
po żydowsku, 130gpo żydowsku, 130g

Mleczko sojoweMleczko sojowe
banan, kokos, malina, banan, kokos, malina, 

naturalne, truskawkowe, naturalne, truskawkowe, 
waniliowe; 330mlwaniliowe; 330ml

Mleczko sojoweMleczko sojowe
naturalne, naturalne, 

niskosłodzoneniskosłodzone
750ml750ml

...daj swoim najbliższym 

to co najważniejsze - zdrowie...

Mąka Mąka 
z nasion amarantusaz nasion amarantusa
500g500g

Olej Olej 
z nasion amarantusaz nasion amarantusa
100ml100ml

Płatki gryczane Płatki gryczane 
300g300g

PłatkiPłatki
amarantus + quinoaamarantus + quinoa
250g250g

Olej Olej 
z pestek dyni, z lniankiz pestek dyni, z lnianki
250ml250ml

Płatki Płatki 
z nasion amarantusaz nasion amarantusa
150g150g

Popping Popping 
ekpandowane nasiona ekpandowane nasiona 
amarantusa, 150gamarantusa, 150g

TastTast
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BertramBertram
korzeń mielony korzeń mielony 

80g80g

InulinaInulina
120g120g

Faworki orkiszowe EKOFaworki orkiszowe EKO
słodzone bananami słodzone bananami 

130g130g

Kasza jaglana EKOKasza jaglana EKO
500g500g

Mąka gryczana EKOMąka gryczana EKO
500g500g

Mąka jaglana EKOMąka jaglana EKO
500g500g

Orkisz EKOOrkisz EKO
500g500g

Płatki z prosa EKOPłatki z prosa EKO
300g300g

Syrop buraczany EKOSyrop buraczany EKO
350g350g

Herbatniki orkiszowe EKOHerbatniki orkiszowe EKO
190g190g

Herbatniki żytnie EKOHerbatniki żytnie EKO
190g190g



Masło orzechowe Masło orzechowe 
naturalne, czekoladowe, naturalne, czekoladowe, 

bez soli i cukru, 350gbez soli i cukru, 350g
Masło migdałowe Masło migdałowe 

prażone, prażone, 185g185g

Paprykarz Paprykarz 
wegetariański, wegetariański, wegetariański wegetariański 

z kaszą jaglaną, 160gz kaszą jaglaną, 160g

Hummus Hummus 
naturalnynaturalny, oliwkowy, paprykowy, oliwkowy, paprykowy
160g160g

PasztetPasztet
warzywny (z cieciorką, z soczewicą), warzywny (z cieciorką, z soczewicą), 

meksykański, 170gmeksykański, 170g
Cieciorka Cieciorka 

w pomidorach, 440gw pomidorach, 440g

Pulpety WEGUŚ Pulpety WEGUŚ 
w sosie greckim 430g,w sosie greckim 430g,
w sosie pomidorowym 430g,w sosie pomidorowym 430g,
w sosie pieczeniowym 420gw sosie pieczeniowym 420g

CzarnuszkaCzarnuszka
200g, 1000g200g, 1000g

KsylitolKsylitol
250g, 500g, 1000g250g, 500g, 1000g

Jagody GojiJagody Goji
150g, 250g, 500g, 1000g150g, 250g, 500g, 1000g

Ostropest plamistyOstropest plamisty
mielony, ziarnomielony, ziarno

150g, 250g, 500g, 1000g150g, 250g, 500g, 1000g
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Kaszka z malinamiKaszka z malinami
260g260g

Ciastka - asortymentCiastka - asortyment

Mąki świataMąki świata
ryżowa, teff , z amarantusa, gryczana, z ciecirzycy, ryżowa, teff , z amarantusa, gryczana, z ciecirzycy, 
jaglana, kokosowa, kasztanowa - 400gjaglana, kokosowa, kasztanowa - 400g

Makarony świataMakarony świata
Fusilli tricolore, Pipette kolanko, Ricciolo łazanka, Spaghetti Fusilli tricolore, Pipette kolanko, Ricciolo łazanka, Spaghetti 
alla Chitarra, Tonarelli nitka, Orrecchiette muszelka - 250galla Chitarra, Tonarelli nitka, Orrecchiette muszelka - 250g

Żyj zdrowo Żyj zdrowo 
i ciesz się smakiemi ciesz się smakiem

MusliMusli
z amarantusemz amarantusem
300g300g

MusliMusli
z truskawkami i malinamiz truskawkami i malinami
280g280g

Płatki gryczane BIOPłatki gryczane BIO
200g200g

Płatki jaglanePłatki jaglane
250g250g

125g125g 125g125g 125g125g 60g60g

60g60g 125g125g 125g125g



Ostropest plamisty
mielony, ziarno

150g, 250g, 500g, 1000g
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Aronia suszonaAronia suszona
mielona, całe owocemielona, całe owoce
200g200g

Kwas chlebowyKwas chlebowy
wileńskiwileński
500ml500ml

Olej rzepakowyOlej rzepakowy
do smażeniado smażenia
500ml500ml

Kwas chlebowyKwas chlebowy
starolitewskistarolitewski

500ml500ml

Olej rzepakowyOlej rzepakowy
uniwersalnyuniwersalny

500ml500ml

Olej rzepakowyOlej rzepakowy
delikatnydelikatny
500ml500ml

SokSok
jabłkowy, z jabłek i czerwonej porzeczki, z jabłek i malin,jabłkowy, z jabłek i czerwonej porzeczki, z jabłek i malin, z jabłek i aronii, z jabłek i czarnego bzu, z jabłek i żurawin,  z jabłek i aronii, z jabłek i czarnego bzu, z jabłek i żurawin, 
z jabłek i czarnej porzeczki, 200mlz jabłek i czarnej porzeczki, 200ml

SokSok
jabłkowy, z jabłek i czerwonej porzeczki, z jabłek i malin,jabłkowy, z jabłek i czerwonej porzeczki, z jabłek i malin, z jabłek i aronii,  z jabłek i aronii, 
z jabłek i czarnego bzu, z jabłek i żurawin, z jabłek i czarnej porzeczki, z jabłek i czarnego bzu, z jabłek i żurawin, z jabłek i czarnej porzeczki, 
750ml750ml

Sok z brzozySok z brzozy
naturalny, z dziką różą, z cytryną, z miętąnaturalny, z dziką różą, z cytryną, z miętą, 750ml, 750ml

GrawitGrawit
500ml500ml

Sok 100%Sok 100%
z aronii, z czarnego bzu, z malin, z żurawiny, z pokrzywy, z borówki brusznicyz aronii, z czarnego bzu, z malin, z żurawiny, z pokrzywy, z borówki brusznicy
500ml500ml

Sok 100% bez cukruSok 100% bez cukru
borówka brusznica, pokrzywa, rokitnikborówka brusznica, pokrzywa, rokitnik
500ml500ml

Żyj zdrowo 
i ciesz się smakiem



... znacz y 

Zdrowie
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SAM SOKSAM SOK
z żurawin, 500 mlz żurawin, 500 ml

EkologiczneEkologiczne
pomidorypomidory

całe, 400gcałe, 400g

EkologiczneEkologiczne
pomidorypomidory
krojone, 400gkrojone, 400g

Olej z pestek dyniOlej z pestek dyni
ekologiczny, 250mlekologiczny, 250ml

Olej z ziarenOlej z ziaren
arganuarganu, 100ml, 100ml

PrzecierPrzecier
pomidorowypomidorowy

PassataPassata
ekologiczny, 680gekologiczny, 680g

Ocet winny L'aretinoOcet winny L'aretino
biały, czerwony - 1 litrbiały, czerwony - 1 litr

Ocet Linea RossaOcet Linea Rossa
balsamiczny, 250mlbalsamiczny, 250ml

Pomidory suszonePomidory suszone
w oleju, 314 mlw oleju, 314 ml

Syrop klonowySyrop klonowy
ekologiczny, 250 mlekologiczny, 250 ml

Sól morskaSól morska
atlantycka, 1kgatlantycka, 1kg

Cukier z agawyCukier z agawy
ekologiczny, 250gekologiczny, 250g

Dziki ryżDziki ryż
kanadyjski, 250gkanadyjski, 250g

Inulina z agawyInulina z agawy
ekologiczna, 250gekologiczna, 250g

Syrop z agawySyrop z agawy
ekologiczny, 450gekologiczny, 450g

Gęsi tłuszczGęsi tłuszcz
de luxe, 180gde luxe, 180g

Kaczy tłuszczKaczy tłuszcz
de luxe, 320gde luxe, 320g

Herbata biała Herbata biała 
liściasta, 50gliściasta, 50g

Herbata czarnaHerbata czarna
ekologiczna, 20x2gekologiczna, 20x2g

MelisaMelisa
ekologiczna herbatka ziołowa, 20x1,5gekologiczna herbatka ziołowa, 20x1,5g

MiętaMięta
ekologiczna herbatka ziołowa, 20x1,5gekologiczna herbatka ziołowa, 20x1,5g

Green Coff ee ActiveGreen Coff ee Active
w saszetkachw saszetkach
naturalna, o smaku ananasa - 20x2gnaturalna, o smaku ananasa - 20x2g

PokrzywaPokrzywa
ekologiczna herbatka ziołowa, 20x1,3gekologiczna herbatka ziołowa, 20x1,3g

Green Coff ee ActiveGreen Coff ee Active
różne smaki (ananas, pigwa, marula) - 150gróżne smaki (ananas, pigwa, marula) - 150g

Herbata zielonaHerbata zielona
ekologiczna, 20x1,5gekologiczna, 20x1,5g

Herbata białaHerbata biała
z różą, cytryną i pigwą, 50gz różą, cytryną i pigwą, 50g



... znacz y ... znacz y 
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Amarantus BIOAmarantus BIO
250g250g

NapójNapój
owsianyowsiany
naturalny, 1 litrnaturalny, 1 litr

NapójNapój
ryżowyryżowy
1 litr1 litr

DeserDeser
czekoladowy, waniliowy, 125gczekoladowy, waniliowy, 125g

Otręby owsianeOtręby owsiane
wysokobłonnikowe, 200gwysokobłonnikowe, 200g

Otręby granulowaneOtręby granulowane
ze śliwką, 180gze śliwką, 180g

Otręby granulowaneOtręby granulowane
z żurawiną, 180gz żurawiną, 180g

ŻurawinaŻurawina
wielkoowocowa, 100gwielkoowocowa, 100g

SezamSezam
300g300g

NapójNapój
kokosowykokosowy
z dodatkiem ryżu,z dodatkiem ryżu,
1 litr1 litr

NapójNapój
orzechowyorzechowy
1 litr1 litr

NapójNapój
migdałowymigdałowy
1 litr1 litr

Jagody GojiJagody Goji
150g150g

QuinoaQuinoa
250g250g

Len złocistyLen złocisty
mielonymielony
250g250g

Łuska gryczanaŁuska gryczana
mielonamielona
150g150g

KsylitolKsylitol
250g250g

Błonnik 5 zbóżBłonnik 5 zbóż
250g250g

Musli bezcukroweMusli bezcukrowe
z owocowami, z granatem i jagodami, orkiszowe z jagodami Goji - 300gz owocowami, z granatem i jagodami, orkiszowe z jagodami Goji - 300g

Herbatka funkcjonalnaHerbatka funkcjonalna
cholesterol, odchudzanie, trawienie - 20 torebek x 2gcholesterol, odchudzanie, trawienie - 20 torebek x 2g

Herbata zielonaHerbata zielona
Fruit Essence, 100gFruit Essence, 100g

Herbata zielonaHerbata zielona
Silver Tips, 60gSilver Tips, 60g

Musli czekoladoweMusli czekoladowe
350g350g

GranolaGranola
czekoladowa, orzechowa, owocowa, z granatem - 350gczekoladowa, orzechowa, owocowa, z granatem - 350g
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Bio Gryk Bio Gryk 
do walki z nadwagą,do walki z nadwagą, 60 sztuk 60 sztuk

Hyper Gryk Hyper Gryk 
obniża ciśnienie,obniża ciśnienie, 60 sztuk 60 sztuk

Cholest Gryk Cholest Gryk 
obniża poziom cholesterolu,obniża poziom cholesterolu, 60 sztuk 60 sztuk

Norma Gryk Norma Gryk 
błonnik wieloskładnikowy błonnik wieloskładnikowy 
z łuską gryki i inulinąz łuską gryki i inuliną

Gluko Gryk Gluko Gryk 
obniża poziom cukru,obniża poziom cukru, 60 sztuk 60 sztuk

Zielona kawa Zielona kawa 
120 g120 g

100g100g
ChyawanprashChyawanprash
Ajurwedyjski eliksir ziołowy,Ajurwedyjski eliksir ziołowy,
300g300g

Herbatki Ajurwedyjskie 100gHerbatki Ajurwedyjskie 100g

KatphalaKatphala
układ odpornościowyukład odpornościowy

PranaPrana
pobudzenie witalności pobudzenie witalności 
i energii życioweji energii życiowej

TulsiTulsi
przeziębienie i układ przeziębienie i układ 
odpornościowyodpornościowy

VidangaVidanga
redukcja wagiredukcja wagi

ManjishtaManjishta
kleszcze kleszcze 
i boreliozai borelioza

Amalki - najbogatsze naturalne źródło wit. CAmalki - najbogatsze naturalne źródło wit. C
naturalne, z imbirem, z przyprawami korzennymi, z cynamonem, z miętą, naturalne, z imbirem, z przyprawami korzennymi, z cynamonem, z miętą, 
z kardamonem, z trawą cytrynową, z kminem rzymskim, z himalajską soląz kardamonem, z trawą cytrynową, z kminem rzymskim, z himalajską solą

Zioła szwedzkieZioła szwedzkie
100g100g

Kora Pau Darco Kora Pau Darco 
la Pacho 100%la Pacho 100%

200g200g
BertramBertram

35g35g
GalgantGalgant

50g50g

Pestki moreli Pestki moreli 
gorzkiejgorzkiej

250g250g

Tarczyca Tarczyca 
bajkalskabajkalska

50g50g

Trawa Trawa 
cytrynowacytrynowa

50g50g

Żeń-szeń Żeń-szeń 
syberyjskisyberyjski

100g100g

Pokrzywa Pokrzywa 
indyjskaindyjska

10g10g
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Mąka jaglanaMąka jaglana
450g450g

Do rybyDo ryby
przyprawa, 30gprzyprawa, 30g

Do karkówkiDo karkówki
przyprawa, 30gprzyprawa, 30g

Do schabowychDo schabowych
przyprawa, 30gprzyprawa, 30g

Kurczak klasycznyKurczak klasyczny
przyprawa, 30gprzyprawa, 30g

Złoty KurczakZłoty Kurczak
przyprawa, 30gprzyprawa, 30g

PomidoryPomidory
z bazylią i czosnkiem, 40gz bazylią i czosnkiem, 40g

CzubricaCzubrica
czerwona, 40gczerwona, 40g

CzubricaCzubrica
zielona, 40gzielona, 40g

Mąka orkisz 700Mąka orkisz 700
1 kg1 kg

Mąka orkisz 2000Mąka orkisz 2000
1 kg1 kg

18 ziół 18 ziół 
Ojca Mateusza Ojca Mateusza 

30g30g
Płatki z ryżu brązowegoPłatki z ryżu brązowego

200g200g

CzystekCzystek
suszony, 90gsuszony, 90g

Płatki jaglanePłatki jaglane
200g200g

Młody jęczmieńMłody jęczmień
100g100g

Mąka z AmarantusaMąka z Amarantusa
450g450g



Olej z ostropestuOlej z ostropestu  
zimno tłoczonyzimno tłoczony
100 ml, 250 ml100 ml, 250 ml

Olej z pestek dyni Olej z pestek dyni 
zimno tłoczonyzimno tłoczony

250 ml250 ml

Owoc gojiOwoc goji
250 g250 g

Pestka dyni Pestka dyni 
bezłuskowabezłuskowa

200 g200 g

Pestka moreli gorzkiejPestka moreli gorzkiej
250 g250 g

Jedz zdrowo! Żyj długo!
Jedz zdrowo! Żyj długo!

Olej z wiesiołkaOlej z wiesiołka
100 ml100 ml

Olej lnianyOlej lniany
do diety dr BUDWIGdo diety dr BUDWIG

250 ml250 ml

Olej z czarnuszkiOlej z czarnuszki
zimno tłoczonyzimno tłoczony
100 ml, 250 ml100 ml, 250 ml
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Nasiona ChiaNasiona Chia
czyli szałwii hiszpańskiej, 200gczyli szałwii hiszpańskiej, 200g

Mąka kokosowaMąka kokosowa
odtłuszczona, 250godtłuszczona, 250g

Mąka kokosowaMąka kokosowa
odtłuszczona, 500godtłuszczona, 500g

CykoriadaCykoriada
kawa z ksylitolem, 150gkawa z ksylitolem, 150g

MakaoMakao
czekolada do picia, 180gczekolada do picia, 180g

Płatki owsianePłatki owsiane
bezglutenowebezglutenowe

Jumbo, zwykłe - 500gJumbo, zwykłe - 500g

Maka Maka 
owsianaowsiana

bezglutenowa, 500gbezglutenowa, 500g

Kolagen GraphiteKolagen Graphite
100ml, 200ml100ml, 200ml

Kolagen PlatinumKolagen Platinum
50ml, 100ml, 200ml50ml, 100ml, 200ml

Kolagen SilverKolagen Silver
100ml, 200ml100ml, 200ml

Krem nawilżającyKrem nawilżający
na dzieńna dzień

50ml50ml

COLWAY BALSAM KOLAGENOWY DO CIAŁA  300MLCOLWAY BALSAM KOLAGENOWY DO CIAŁA  300ML
COLWAY PEELING 100ML  COLWAY PEELING 100ML  
COLWAY SERUM WYSZCZUPLAJĄCE  200MLCOLWAY SERUM WYSZCZUPLAJĄCE  200ML
COLWAY TONIK 125ML COLWAY TONIK 125ML 

COLWAY WITAMINA C C-OLWAY 100 KAPS COLWAY WITAMINA C C-OLWAY 100 KAPS 
COLWAY ELIKSIR POD OCZY 15ML COLWAY ELIKSIR POD OCZY 15ML 
COLWAY KOLAGENOWY ŻEL DO MYCIA 250ML COLWAY KOLAGENOWY ŻEL DO MYCIA 250ML 

W OFERCIE RÓWNIEŻ:W OFERCIE RÓWNIEŻ:

Krem nawilżającyKrem nawilżający
na nocna noc

50ml50ml

Krem z bajkalinąKrem z bajkaliną
na dzień, na nocna dzień, na noc

30 ml30 ml

Napój Red-OXNapój Red-OX
niegazowanyniegazowany

270 ml270 ml

OliwaOliwa
magnezowamagnezowa

90 ml90 ml

SólSól
magnezowamagnezowa

250 g250 g

SólSól
Ojca BenoOjca Beno

80 g80 g

BajkalinaBajkalina
60 kapsułek60 kapsułek

27 g27 g
Na zdrowieNa zdrowie

książkaksiążka

ColvitaColvita
60 kapsułek60 kapsułek

KOLAGEN = Twój oKOLAGEN = Twój organizmrganizm!!

"Sprytne metody" "Sprytne metody" 

odmładzania!odmładzania!

Harmonia ciałaHarmonia ciała
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Ekstrakt z granatuEkstrakt z granatu
120 kapsułek120 kapsułek
2000mg2000mg

MacaMaca
100/250 tabletek100/250 tabletek
500mg500mg

CzystekCzystek
60/250 kapsułek60/250 kapsułek
350mg350mg

Babka płesznikBabka płesznik
100g/200g/500g100g/200g/500g

Błonnik naturalnyBłonnik naturalny
150g/300g/500g150g/300g/500g

Nasiona ChiaNasiona Chia
150g/250g/500g150g/250g/500g

Łuska babki Łuska babki 
jajowatejjajowatej
100g/200g100g/200g

Pestki moreli Pestki moreli 
gorzkiejgorzkiej
mielonemielone
150g/500g150g/500g

Pestki moreli Pestki moreli 
gorzkiejgorzkiej
jądrajądra
150g/500g150g/500g

CzystekCzystek
100g/200g/500g100g/200g/500g

Zielona kawaZielona kawa
60/250 kapsułek60/250 kapsułek
1000mg1000mg

Olej Arganowy BIOOlej Arganowy BIO
kosmetycznykosmetyczny
50ml/100ml50ml/100ml

Cytryniec chińskiCytryniec chiński
owocowoc
100g/250g100g/250g

Cytryniec chińskiCytryniec chiński
w proszkuw proszku
50g50g

Zielona kawaZielona kawa
drobno mielonadrobno mielona
250g/500g250g/500g

GuaranaGuarana
drobno mielonadrobno mielona
100g/250g100g/250g

Garcinia CambogiaGarcinia Cambogia
ekstrakt 4:1,ekstrakt 4:1, HCA 60% HCA 60%
50g/250g50g/250g

MacaMaca
sproszkowany korzeńsproszkowany korzeń
50g/150g50g/150g

Młoda pszenicaMłoda pszenica
w proszkuw proszku
200g200g

SpirulinaSpirulina
400/1000 tabletek400/1000 tabletek
250mg250mg

SpirulinaSpirulina
w proszkuw proszku
100g/250g100g/250g

Omega 3 ForteOmega 3 Forte
60/250 kapsułek60/250 kapsułek
1000mg1000mg

OstropestOstropest
60/150 kapsułek60/150 kapsułek
400mg400mg

Pestki moreliPestki moreli
60/250 kapsułek60/250 kapsułek
300mg300mg

Młody jęczmień BIOMłody jęczmień BIO
100/250 tabletek100/250 tabletek
500mg500mg

Młody jęczmień BIOMłody jęczmień BIO
w proszkuw proszku
100g/200g/500g100g/200g/500g

Młody jęczmień BIO Młody jęczmień BIO 
sproszkowany soksproszkowany sok
30g/100g/250g30g/100g/250g

AcaiAcai
60/250 kapsułek60/250 kapsułek
1000mg1000mg

ChlorellaChlorella
w proszkuw proszku
100g100g

ChlorellaChlorella
400/1000 tabletek400/1000 tabletek
250mg250mg

Cytryniec chińskiCytryniec chiński
60/300 kapsułek60/300 kapsułek
300mg300mg

NOWOŚĆ! 
Młody jęczmień 

z certyfikatem ekologicznym



Na zdrowie!Na zdrowie!
Dr Jan Pokrywka,Dr Jan Pokrywka,
Filip ŻurakowskiFilip Żurakowski

CzystekCzystek
Zdrowie i piękno dzięki jednej Zdrowie i piękno dzięki jednej 
roslinie - dr Günter Harnischroslinie - dr Günter Harnisch

Nasza siedziba:   43-225 Wola, ul. Kopalniana 2
Telefony kontaktowe:  668 105 538, 531 657 500, 

32 449-19-00 do 05,    numery wewnętrzne:  dział handlowy 11,12; dział zakupów 14; 
dział księgowości 16,17; magazyn 19;

 adres e-mail:  zamowienia@hurtownia-sorel.pl            zapraszamy na: www.hurtowniazdrowia.pl

Towar dostarczamy na terenie całej Polski

Rozwiń swoją wiedzę na temat zdrowego żywienia

Dieta dla umysłuDieta dla umysłu
Antonina MalinkiewiczAntonina Malinkiewicz

Praktyczne gotowanie Praktyczne gotowanie 
według pięciu przemianwedług pięciu przemian

Tradycyjna medycyna chińska Tradycyjna medycyna chińska 
w kuchni, Anna Czelejw kuchni, Anna Czelej

Grupa krwi Grupa krwi 
a odżywianiea odżywianie
Urszula LemańskaUrszula Lemańska

Cud oleju Cud oleju 
kokosowegokokosowego

Bruce FifeBruce Fife

Cud oleju Cud oleju 
lnianegolnianego

Dr Hans-Ulrich GrimmDr Hans-Ulrich Grimm

KryniczankaKryniczanka
gazowana, niegazowanagazowana, niegazowana

1,5l 1,5l 

KryniczankaKryniczanka
gazowana, niegazowanagazowana, niegazowana

0,5l 0,5l 

Jan
woda lecznicza z Krynicy-Zdrojuwoda lecznicza z Krynicy-Zdroju

5l     1,5l     0,5l5l     1,5l     0,5l

woda lecznicza z Krynicy-Zdrojuwoda lecznicza z Krynicy-Zdroju
5l     0,5l5l     0,5l

Słotwinka
woda lecznicza z Krynicy-Zdrojuwoda lecznicza z Krynicy-Zdroju

5l     1,5l     0,5l5l     1,5l     0,5l

JaJannn
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