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Owoce i warzywa kupujemy codziennie, wybierając te odmiany, które najlepiej smakują
naszym klientom. Współpracujemy bezpośrednio z sadownikami, importerami 
oraz producentami, więc dokładnie znamy źródło pochodzenia naszych produktów.

Wszystkie nasze magazyny oraz środki transportu są kontrolowane pod kątem bezpieczeństwa
i higieny żywności. Stale monitorujemy naszych dostawców oraz sprawdzamy wszystkie produkty,
a nasz Dział Dietetyczny dba o spójną i bogatą ofertę.

Znamy potrzeby pracodawców - od 2011 roku dostarczamy owoce, warzywa i inne produkty do biur i zakładów 
pracy. Nasze produkty regularnie trafiają do 2000 firm, w których pracuje łącznie ponad 400 000 osób. Odroczony 
termin płatności, jedna zbiorcza faktura w miesiącu, dostępność biura obsługi klienta, dostawa prosto do kuchni 
czy estetyczne opakowania sprawiają, że współpraca z nami jest wygodna i przyjemna.

Szanujemy środowisko, ponieważ to dzięki niemu możemy zapewnić Wam zdrowe i bezpieczne produkty. 
Wprowadzamy szereg rozwiązań, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko. W dostawach wykorzystujemy 
wymienne drewniane skrzynki. Wprowadziliśmy biodegradowalne opakowania jednostkowe. Nigdy nie wyrzucamy 
żywności - jeśli jakieś owoce nie spełniają naszych standardów, trafiają m.in. do ogrodów zoologicznych i biogazowni.

bezpłatna dostawa       na terenie całej Polski

Białystok

Lublin

Warszawa

Kraków
Rzeszów

Gdańsk

Bydgoszcz

Szczecin

Poznań
Łódź

Częstochowa
Wrocław

Katowice

Bielsko-Biała

Jakość

Bezpieczeństwo

Doświadczenie

Szacunek dla środowiska
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Co zyskujesz?
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1. Spadek absencji chorobowej
Owoce i warzywa to bogate źródło witamin, składników mineralnych i związków bioaktywnych. Prawidłowe 
żywienie wpływa na pracę naszego układu odpornościowego. Dbając o jakość jedzenia, efektywnie walczymy
z groźnymi wirusami i bakteriami chorobotwórczymi.

2. Wzrost efektywności
Żywność bogata w składniki odżywcze ma bardzo duży wpływ na efektywność oraz procesy metaboliczne. 
Owoce i warzywa powinny być podstawowym pokarmem człowieka. Dzięki ich stałej dostępności w firmowej 
kuchni pracownicy doładują się zdrową energią zamiast podjadania niezdrowych przekąsek. Przełoży się to 
na ich kreatywność, efektywność i jakość wykonywanych zadań.

3. Spadek rotacji pracowników
Owoce, warzywa i inne zdrowe produkty w biurze stworzą przyjazne miejsce pracy, a wspólne śniadania to świetna 
okazja do integracji zespołu. W dbaniu o zdrowie wspomoże Cię wykwalifikowany dietetyk lub programy żywieniowe 
dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

4. Poprawa wizerunku
W dobie rynku pracownika wizerunek pracodawcy nabiera nowego znaczenia. Możliwość rekrutacji najlepszych 
pracowników decyduje o biznesowym być albo nie być, szczególnie w czasach silnej konkurencji. Przedsiębiorcy dbający 
o zdrowie pracowników są lepiej postrzegani przez kandydatów. Wg badania Instytutu Medycyny Pracy* 20% pracow- 
ników przyznaje, że odejdzie, jeśli pracodawca nie będzie poważnie traktował ich zdrowia. Aż 50% w przypadku 
zmiany pracy wybierze tę firmę, która angażuje się w zdrowie pracowników.

5. Ciekawy benefit
Świeża i zdrowa żywność dostępna w przestrzeni firmy to obecnie najtańszy benefit na rynku. W całości może stanowić 
koszt uzyskania przychodu (podobnie jak w przypadku kawy lub herbaty). Nie ma konieczności dodatkowego naliczenia 
składek ZUS i podatków od wynagrodzenia, ze względu na ogólną dostępność dla wszystkich pracowników.

* IMP, 2018, raport "Co firmy powinny wiedzieć, by skutecznie promować zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną pracowników?"
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Dostarczyliśmy
ICH PONAD 2 000 000 OD 2011 ROKU!

Zestaw Standard MIX
5 kg jabłka

2 kg banany

2 kg owoce sezonowe

Zestaw Premium MIX 1
3 kg jabłka

3 kg banany

3 kg owoce sezonowe

Zestaw Premium MIX 2
2 kg jabłka

3 kg banany

4 kg owoce sezonowe

Zestaw Premium MIX 1 +
2 kg jabłka

3 kg banany

3 kg owoce sezonowe

1 kg winogrono / owoce miękkie

Zestaw Premium MIX 2 ++
1 kg jabłka

3 kg banany

3 kg owoce sezonowe

1 kg winogrono / owoce miękkie

1 kg owoce egzotyczne (ananas/melon/kiwi)

LOW COST

bestseller

bestseller



Skrzynka polskich
jabłek deserowych

Skrzynka bananów
i owoców sezonowych

Skrzynka cytrusów
(na soki)

Opakowanie zawiera 8 kg 
wyselekcjonowanych polskich
jabłek deserowych

5 kg banany
4 kg owoce sezonowe

6 kg pomarańcze
3 kg grejpfruty 
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Do każdego zestawu 
możesz dobrać w dobrej cenie:

Sok 5 l „Sady Wincenta” 

Zestaw soków 
tłoczonych 20 szt. 

Zestaw bakalii i owoców 
suszonych 20 szt. 

Zestaw ziół 
XXL  3 szt.

Zestaw warzyw 
krojonych 12 szt. 



W okresie letnim pamiętaj o nawodnieniu. 
Woda z dodatkiem cytryny, mięty i miodu
świetnie smakuje i dodaje energii.

Zestaw letni do lemoniady
(maj - wrzesień)

3 kg cytryna
1 kg pomarańcza
1 kg grapefruit
2 szt. mięta

Standard

Zestaw letni do lemoniady
(maj - wrzesień)

3 kg cytryna
0,5 kg limonka
1 kg pomarańcza
2 szt. mięta
1 szt. bazylia
1 szt. miód 400 g

premium

Lato

Standard

Zestaw zimowy rozgrzewający
(październik - kwiecień)

3 kg cytryna
300 g imbir
1 szt. miód 400 g
1 szt. syrop z malin „Zielona Tłocznia” 200 ml bez cukru
1 szt. sok naturalny z malin „Zielona Tłocznia” 200 ml bez cukru

premium

Zestaw zimowy rozgrzewający
(październik - kwiecień)

3 kg cytryna
1 kg pomarańcza
600 g imbir
1 szt. miód 400 g
1 szt. syrop malinowy naturalny „Zielona Tłocznia” 400 ml
1 szt. sok naturalny z malin „Zielona Tłocznia” 200 ml bez cukru
1 op. goździki 20 g

Zimą pamiętaj o odporności. Herbata z cytryną, miodem 
i imbirem doskonale rozgrzewa i wzmacnia odporność.Zima

5



A może warzywa?
Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej w swojej podstawie ma ruch i żywność, które są 

najważniejszą składową zdrowego stylu życia. Warzywa i owoce powinny stanowić większość na naszych 
talerzach - warto stale zwiększać ich ilość w codziennej diecie!

Skrzynka warzywna 7 kg
1 kg marchewka

1 kg papryka
2 kg pomidor
2 kg ogórek

2 szt. kalarepa
2 szt. rzodkiewka

Standard

1,5 kg papryka
1 kg pomidor

1 kg pomidor malinowy
1,5 kg ogórek

0,5 kg pomidor koktajlowy
2 szt. kalarepa

2 szt. rzodkiewka

premium

Skrzynka warzywna 7 kg
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Owoce całoroczne

Banany
Jabłka polskie
Owoce sezonowe
Owoce egzotyczne
Owoce cytrusowe
Winogrono

Warzywa

Kalarepa
Marchew
Ogórek
Papryka
Pomidor
Rzodkiewka

Bakalie

Bakalie 65 g MIX
Bakalie 45 g MIX
Chipsy bananowe 70 g
Daktyle suszone 65 g
Morele suszone 65 g
Śliwki suszone 65 g
Żurawina suszona 65 g

Skomponuj 
swoją skrzynkę!
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Pozostałe produkty

Cytryna
Imbir
Miód
Soki tłoczone
Syropy
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Świeże soki
Sok NFC (Skrót NFC – not from concentrate) to sok, który nie został poddany procesowi koncentracji 
po jego wytłoczeniu, co pomaga zachować pełnię jego wartości odżywczych.

Delikatna pasteryzacja czyni go bezpiecznym do spożycia bez dużych strat witamin i składników mineralnych.
Pijąc sok NFC, pijesz sok niemalże świeżo wyciśnięty - bez dodatku cukrów, wody, barwników!

Soki „Sady Wincenta” 5 l

jabłko

jabłko-gruszka

jabłko-marchewka

jabłko-aronia

jabłko-pomarańcza

wieloowocowy

jabłko-wiśnia

pomarańcza

Soki w kartonach to najbardziej ekologiczne
i najtańsze rozwiązanie dla Twojego biura. 

Soki Dailyfruits w kubkach 200 ml
Soki tłoczone z owoców, niska pasteryzacja. 
Rozwiązanie idealne dla działów produkcji.

jabłko-pomarańcza

wieloowocowy

jabłko

jabłko-gruszka

jabłko-marchewka
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Soki „Rodziny Rembowskich” 250 ml

Soki rodziny Rembowskich, doskonałe na spotkania, estetyczna
szklana butelka. Sok tłoczony, niska pasteryzacja.

premium

jabłko

jabłko-wiśnia

jabłko-porzeczka

jabłko-mięta

pomarańcza

jabłko-aronia

jabłko z przyprawami korzennymi

Soki jednodniowe „Cymes” 250 ml

Świeże soki, jednodniowe - najbogatsze w witaminy.
Należy je przechowywać w lodówce.

premium

jabłko

ananas

burak

grejpfrut

słodki grejpfrut

pomarańcza

marchewka

mandarynka

Soki „Sady Wincenta” 330 ml

jabłko

jabłko-gruszka

jabłko-marchewka

jabłko-wiśnia

Soki bezpośrednio tłoczone, w szklanych butelkach. Sady Wincenta 
powstają z surowych owoców, bez dodatku cukru, wody i innych dodatków.

jabłko-porzeczka

jabłko-aronia

wieloowocowy
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imbir +cytryna



malina

aronia

czarny bez

porzeczka

Soki do herbaty „Zielona Tłocznia” zawierają 100% soku 
wytłoczonego z owoców. Nic więcej. To 100% owoców w płynie.

Syropy „Zielona Tłocznia” 400 ml

malina z cukrem

malina z miodem

czarny bez z miodem

Syropy słodzone cukrem lub miodem zawierają min. 50% soku 
wyciśniętego bezpośrednio z owoców. Większość syropów na rynku 
często zawiera mniej niż 1% soku.

Syropy „Rembowskich” 500 ml

malina

wiśnia

Syropy słodzone cukrem lub miodem zawierają min. 50% soku 
wyciśniętego bezpośrednio z owoców. W odróżnieniu od syropów 
dostępnych na rynku, zawierających częściej mniej niż 1% soku.

co jest na etykiecie

Twojego syropu do herbaty!

Sprawdź, ile jest w nim owoców.
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Soki „Zielona Tłocznia” 200 ml

sok
100%



Orzechy
to paliwo 
dla mózgu.

Pistacje – witamina B1 i B6

Co nam dają?

Ziemne – białko, witamina B3
Najbogatsze w białko spośród wszystkich

 orzechów. Zawierają również witaminę B3, 
która ma bardzo duży wpływ na kondycję

 skóry i błon śluzowych.

Nerkowce – witamina K
Poprawia krzepliwość krwi oraz kondycję

układu krążenia i układu kostnego.

Włoskie – omega 3 i kwasy tłuszczowe
Działa przeciwzapalnie oraz wspomaga

 odporność, pamięć i koncentrację.

Słonecznik – witamina E i selen
Witamina C chroni komórki przed szkodliwym 

działaniem wolnych rodników i działa 
przeciwzakrzepowo. Selen wspomaga pracę tarczycy.

Laskowe – mangan, miedź
Mangan wpływa na poprawę pamięci i koncentracji,

a miedź zapobiega rozwojowi anemii.

Migdały – magnez, witamina B2, błonnik
Magnez łagodzi skutki stresu, objawy zmęczenia i poprawia nastrój.

Zapobiega skurczom mięśni i reguluje pracę serca. Witamina B2 
wspomaga metabolizm składników odżywczych i ma bardzo duży 

wpływ na kondycję skóry.
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Orzechy, nasiona i pestki to najbardziej skoncentrowana żywność, 

jaką wytworzyła natura. Są źródłem „dobrych” roślinnych kwasów tłuszczowych, 

błonnika pokarmowego i wysokiej jakości białka.

Witamina B1 wpływa na przemiany 
metaboliczne, a B6 wspomaga pracę 

mięśni i kondycję skóry.



Słonecznik 
łuskany

400 g

Żurawina 
suszona

400 g

Orzechy ziemne

400 g

Rodzynki
sułtańskie

400 g

Orzechy 
nerkowca

Daktyle suszone

Migdały

Bakalie w małych opakowaniach eco

Bakalie w dużych opakowaniach

Żurawina suszona

65 g

Bakalie MIX

65 g

400 g

Morele suszone

400 g400 g

Mieszanka
studencka

400 g

Nerkowce
z żurawiną

400 g

Chipsy 
bananowe

300 g

Śliwka suszona

400 g

Orzechy 
pistacjowe

300 g400 g

Bakalie MIX

45 g

Śliwki suszone

65 g

Morele suszone

65 g

65 g

Orzechy laskowe
łuskane

300 g

Orzechy włoskie 
łuskane

14

Moc orzechów zamknięta w łupince! 
Orzechy wpływają pozytywnie na układ krążenia (zapobiegają miażdżycy, regulują parametry lipidowe
i ciśnienie tętnicze krwi). Wyraźne jest ich działanie antynowotworowe i redukujące stres oksydacyjny. 
Mają korzystny wpływ na funkcje poznawcze, pamięć oraz koncentrację.

Chipsy bananowe

70 g

Daktyle suszone

400 g
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Świeże produkty wymagają odpowiedniego traktowania.
Możemy wstawić do Twojej firmy lodówkę
 już od 1 zł miesięcznie.
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Warzywa MIX 150 g

• 30% marchewki 
• 70% mix papryka, ogórek, 
   pomidorki
• zestaw 12 szt.

Warzywa MIX 150 g

• 50% marchewki
• 50% mix papryka, ogórek, 
   pomidorki
• zestaw 12 szt.

Marchewka 150 g

• zestaw 12 szt.
Owoce 150 g

• zestaw 12 szt.

A do lodówki... 
Gotowa do spożycia w biurze przekąska, 
zapakowana w papierowy kubeczek.

Warzywa i owoce krojone w kubkach

Jogurty naturalne

• zestaw 20 szt.
Jogurty owocowe bez cukru

• zestaw 20 szt.
Serki wiejskie

• zestaw 12 szt.
Serki naturalne

• zestaw 12 szt.

Nabiał

Soki tłoczone Dailyfruits kubki 200 ml

• jabłko

• jabłko-gruszka

• jabłko-marchewka

• jabłko-pomarańcza

• wieloowocowy



Czas na 
najważniejszy
posiłek dnia...
śniadanie firmowe!

Szacuje się, że 20-30% ludzi na świecie nie je śniadania, a jeżeli już to robi, to często nie wtedy, kiedy powinni. 
Zbilansowane śniadanie pozwoli Ci działać na najwyższych obrotach od samego rana!

Zmuszenie organizmu do organizowania sobie energii bez uprzedniego dostarczenia jej, skutkuje obniżeniem jakości 
pracy umysłowej. Zwiększona ilość błędów analitycznych, problemy z refleksem, zapamiętywaniem czy koncentracją 
- to tylko niektóre z negatywnych skutków niejedzenia śniadania.

Ułatwiamy zjedzenie pełnowartościowego śniadania - bazę produktów wraz z różnorodnymi dodatkami dostarczymy 
bezpośrednio do Twojej kuchni. Pracownicy sami skomponują śniadanie, celebrując posiłek oraz zintegrują się z zespołem! 
Dobry początek dnia to podstawa efektywnych działań!

Celebrujmy ten posiłek i czerpmy z niego całe dobro!
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Śniadanie to bezsprzecznie 

najważniejszy posiłek w ciągu 

dnia! Dostarcza energii 

niezbędnej do efektywnego 

rozpoczęcia wszystkich 

zaplanowanych działań!



Pieczywo3

Płatki i musli1

Do płatków2

Musli LO

bez cukru
z owocami

Musli LO

bez cukru, 
z granatem i jagodami

Musli

tradycyjne
Musli

owocowe
Musli

tropikalne

Crunchy

klasyczne

300 g

350 g 400 g

300 g 350 g 350 g 350 g

Jogurt

naturalny
Jogurt

owocowy
bez cukru

Mix bakalii 

mieszanka studencka
Napój owsiany

bez cukru
Napój ryżowy

bez cukru

180 g 150 g 400 g 1 L 1 L

Chleb razowy

tradycyjny
Pieczywo chrupkie

tradycyjne
Pieczywo chrupkie

razowe
Wafle ryżowe

naturalne
Wafle ryżowe

ze słonecznikiem

400 g 150 g 150 g 110 g 110 g

Płatki owsiane

górskie
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Do pieczywa4

Hummus I    vege

suszone pomidory

180 g

Serek naturalny

150 g

180 g

Wegański pasztet

sojowy I    vege

z ciecierzycą

180 g 180 g

Miód 

Skarby Roztocza

wielokwiatowy

400 g

Miód 

Skarby Roztocza

gryczany

400 g

Miód 

Skarby Roztocza

lipowy

400 g

220 g

Dżem 100%

truskawkowy

220 g

Dżem 100%

czarna porzeczka
Serek wiejski

200 g

180 g

Wegański pasztet

sojowy I    vege

z żurawiną

Hummus I    vege

klasyczny
Hummus I    vege

oliwki
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Miody5



Marchewka krojona Ogórek krojony Ogórek kwaszony Papryka krojona

500 g 500 g 500 g 500 g

Kalarepa krojona Rzodkiewka obrana

umyta

Pomidorki koktajlowe

umyte

Warzywa krojone MIX

500 g 500 g 500 g 500 g

Ogórek świeży

Papryka

Pomidor

Pomidor malinowy

Kalarepa

Rzodkiewka

Warzywa możecie obrać sami – zapach świeżego ogórka 
i papryki wypełni całą kuchnię. Niech Twój zespół
od samego rana poczuje ducha współpracy.

Twoi pracownicy, każdego dnia,
przynajmniej 3 z 5 porcji 
warzyw i owoców powinni zjadać 
w miejscu pracy.
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Wybierz opcje warzyw krojonych przygotowanych do spożycia:



Zestawy śniadaniowe 
Skomponuj swój zestaw śniadaniowy

lub wybierz jedną z naszych propozycji. 

Wafle ryżowe, ze słonecznikiem 

Wafle ryżowe, naturalne

Chleb razowy, 400 g

Pieczywo chrupkie, tradycyjne

Pieczywo chrupkie, razowe

2 szt.

2 szt.

1 szt.

2 szt.

1 szt.

Serek wiejski, 200 g

Serek naturalny, 150 g

Hummus klasyczny, 180 g 

Hummus oliwkowy, 180 g 

Hummus suszone pomidory, 180 g 

Wegański pasztet sojowy z ciecierzycą, 180 g

Wegański pasztet sojowy z żurawiną, 180 g

Dżem 100%, truskawkowy, 220 g

Warzywa (pomidor/papryka/ogórki/rzodkiewka)

5 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

2 kg

Musli LO, bez cukru, 300 g

Crunchy, klasyczne, 350 g

Płatki owsiane górskie, 400 g

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1. Pieczywo

2. Do pieczywa

3. Płatki

Jogurt naturalny, 180 g

Napój owsiany, bez cukru, 1 l

Napój ryżowy, bez cukru, 1 l

Zestaw owoców (jabłka / banany / owoce sezonowe)

Mix bakalii, mieszanka studencka, 400 g

5 szt.

2 szt.

1 szt.

3 kg

1 szt.

4. Do płatków

Zestaw 
wegetariański
standard
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1.



Pieczywo chrupkie, tradycyjne

Pieczywo chrupkie, razowe

Chleb razowy, 400 g 

2 szt.

2 szt.

Papryka krojona, 500 g 1 szt.

Pomidorki koktajlowe, myte, 500 g 1 szt.

Rzodkiewka, 500 g 1 szt.

1. Pieczywo

2. Do pieczywa

Jogurt naturalny

Napój owsiany, bez cukru, 1 l

Napój ryżowy, bez cukru, 1 l

Zestaw owoców (jabłka / banany / owoce sezonowe)

Mix bakalii, mieszanka studencka, 400 g

5 szt.

2 szt.

1 szt.

3 kg

1 szt.

3. Płatki

4. Do płatków

Sok tłoczony „Sady Wincenta”, 5 l

Syrop do herbaty „Zielona Tłocznia”, malinowy, 400 ml 

Miód wielokwiatowy, 400 g

Ciasteczka zbożowe, kakaowe, 300g

Ciasteczka zbożowe, morelowe, 300g

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Ciasteczka zbożowe, żurawinowe, 300g 1 szt.

5. Dodatki

Zestaw 
wegetariański
premium
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2.

Wafle ryżowe, ze słonecznikiem

Wafle ryżowe, naturalne

2 szt.

2 szt.

2 szt.

Serek wiejski, 200 g

Serek naturalny, 150 g

Hummus klasyczny, 180 g 

Hummus oliwkowy, 180 g 

Hummus żurawinowy, 180 g 

Wegański pasztet sojowy z ciecierzycą, 180 g

Wegański pasztet sojowy z żurawiną, 180 g

Dżem 100%, truskawkowy, 220 g

5 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt.

Musli LO, bez cukru, 300 g

Crunchy, klasyczne, 350 g

Płatki owsiane górskie, 400 g

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Ogórek kwaszony, 500 g



Zamiast tradycyjnych ciastek proponujemy świeże owoce, warzywa, bakalie i soki.
Wszystkie produkty są odpowiednio wyselekcjonowanie, umyte, gotowe go spożycia. 
Nie wymagają krojenia, obierania i nakładania - wystarczy postawić na stół!

Kosz konferencyjny
2 kg jabłko

1 kg banan

0,5 kg winogrono/truskawki

1,5 kg owoce sezonowe

Kosz konferencyjny

Kosz konferencyjny z bakaliami 
i warzywami krojonymi

Kosze konferencyjne 10-15 osób

premium mix

premium

standard

1 kg jabłko

1 kg banan

1 kg winogrono/truskawki

2 kg owoce sezonowe

1 kg jabłko

1 kg banan

8 opak. bakalie MIX

0,5 kg winogrono/truskawki

1,5 kg owoce sezonowe

6 opak. warzywa krojone MIX
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zakłada, że w każdym 
aspekcie naszego życia
staramy się zwracać uwagę
na to, co spożywamy.

Kompleksowe podejście
do zdrowego jedzenia 

Organizujesz w firmie szkolenia, 
spotkania grup roboczych, małe 
konferencje?



Kosze konferencyjne 15-20 osób
Kosz konferencyjny

Kosz konferencyjny

Zestaw 12 opakowań warzyw krojonych (12 x 150 g)
Idealne na spotkania biznesowe. Warzywa myte, obrane, pokrojone
w słupki. Dostarczone są w pojedynczych kartonowych pudełeczkach
z zamknięciem.

Zestaw 12 opakowań bakalii (12 x 65 g)
Mix bakalii pakowanych w pojedyncze, kartonowe pudełeczka
z zamknięciem.

premium

standard

3 kg jabłko

1 kg banan

1 kg winogrono/truskawki

2 kg owoce sezonowe

1 kg jabłko

2 kg banan

2 kg winogrono/truskawki

2 kg owoce sezonowe

Kosz konferencyjny z bakaliami 
i warzywami krojonymi premium mix

1 kg jabłko

2 kg banan

10 opak. bakalie MIX

1 kg winogrono/truskawki

2 kg owoce sezonowe

8 opak. warzywa krojone MIX
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Zestaw soków tłoczonych (NFC) 
Rodzina Rembowskich (20 x 250 ml)
Idealne na spotkania, w estetycznej szklanej butelce 250 ml. 
Niska pasteryzacja, 100% soku, bez żadnych dodatków.

jabłko

jabłko-wiśnia

jabłko-porzeczka

jabłko-mięta

pomarańcza jabłko-aronia

jabłko z przyprawami korzennymi

Standardowe zestawy możesz uzupełnić o:



400 g 400 g 400 g 50 g 50 g

Kakaowe Z morelą Z żurawiną Kakaowe Z morelą Z żurawiną

50 g

Ciasteczka zbożowe.

Inne przekąski 

energetyczne

dla Twojego

zespołu. 

Daj Swoim pracownikom lepszą

alternatywę zamiast niezdrowych

łakoci z dodatkiem cukru.
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Solony orzech Kokos, 

nuta pomarańczy

Chrupiący orzech Kakao, orzech Kokos, orzech Kawa, orzech

Jabłko, 

cynamon

Superfoods

goji, figa

Superfoods

spirulina, 

cytryna

Superfoods

ziarna 

kakaowca

Superfoods

kakaowiec, 

mięta

Superfoods

pomarańcza,

pyłek pszczeli
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Baton owocowy



Poznaj ofertę
ekologicznych
produktów!
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Poza klasycznymi produktami proponujemy również certyfikowane produkty rolnictwa 
ekologicznego. Przechowujemy i konfekcjonujemy je według najwyższych standardów 
jakości oraz dostarczamy je w specjalnych skrzynkach. Zapytaj nas o szczegóły.

Certyfikat kod Eco: PL-ECO-09

Żywność ekologiczna



Eat

good

good
Feel
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Budowanie prawidłowych nawyków
żywieniowych to również edukacja.

• Jak nie przytyć w święta?

• Naturalne antybiotyki w Twojej kuchni.

• Moc ziół i orzechów.

• Polskie superfoods.

• Jak nakarmić swój mózg?
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Będąc naszym klientem, co miesiąc otrzymasz bezpłatnie zestaw materiałów na temat zdrowia
i  żywienia. W każdym miesiącu nasz dietetyk opracowuje inne zagadnienie. Materiały dotrą 
do Ciebie wraz z zamówieniem abonamentowym. Nie musisz niczego zamawiać.

Czego do tej pory dowiedzieli się nasi klienci?
• Jak czytać etykiety?
• Jak się nie dać przeziębieniu?
• Dlaczego owoce i warzywa są cenne dla naszego zdrowia?
• Jak wprowadzić dietę antysmogową?
• Jak grillować zdrowiej?
• Jak wybierać owoce sezonowe?

Rozpoczynając z nami współpracę, otrzymasz gadżety 
do rozmieszczenia w firmowych kuchniach.
• Nowe piramidy żywieniowe.
• Menu ze zdrowymi przepisami.
• Plakaty zachęcające do jedzenia zdrowych produktów.

To wszystko bezpłatnie!

Zbudowanie zdrowych nawyków żywieniowych 

bywa trudne, ale razem możemy wiele osiągnąć!
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Zaproś dietetyka do swojej firmy.

      Dlaczego warto zmieniać nawyki żywieniowe?
• Cukrowy zawrót głowy.
• Uzależnienie – niebezpieczeństwo na talerzu i w torebce.
• Czy każdy nawyk jest zły?
• Przepis na posiłek endorfinowy.

      Żywieniowe wspomaganie pamięci i koncentracji.
• Mózg – centrum dowodzenia. Co go napędza, a co szkodzi?
• Produkty wspomagające pamięć i koncentrację.
• Różne odsłony kofeiny.

      Owoce – wyciśnĳ z nich jak najwięcej zdrowia.
• Jakie dobroczynne substancje znajdziesz w owocach?
• Owoce, a cukier – czy trzeba się ich bać?
• Jak nie stracić wartości odżywczej owoców?

      Jak czytać etykiety?
• Etykieta - cenne źródło informacji.
• Czy każde E jest złe?
• Jak się ustrzec przed podstępami - przydatne rady.

      Co nas truje – tych produktów unikaj jak ognia!
• Fast-foody i żywność przetworzona – dlaczego to takie zło?
• Żywność „odtruwająca” – owoce i warzywa na straży!
• Antyoksydacyjna super moc!
• Jak się pozbyć metali ciężkich z organizmu?

      Fakty i mity dietetyczne.
Obalamy popularne mity i pokazujemy fakty. O której warto jeść owoce?
Czy kolacje jemy do 18? I wiele innych... 

      Zdrowo, szybko, budżetowo – jak zacząć lepiej jeść?
• Sposoby na skuteczne planowanie.
• Mądre zakupy spożywcze – oszczędzaj bez wysiłku!
• Tygodniowe menu na każdą kieszeń.
• Must have w Twojej szafce w pracy i na kuchennym regale.
  

     Żywieniowe wspomaganie odporności – domowa apteczka pełna zdrowia.
• Jak się nie dać przeziębieniu?
• A gdy już jesteśmy chorzy… Naturalne antybiotyki!
• Zaopatrz swoją domową apteczkę – lista zakupów.
• Dobra łąk, lasów i pól – co dobrego możesz znaleźć na spacerze?
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Szkolenia dietetyczne to dobry start w kierunku zmiany nawyków żywieniowych
pracowników. Szkolenie może być przeprowadzone dla dowolnej liczby osób,
trwa do 1,5 godziny. Do wyboru mamy 8 tematów:
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Indywidualne konsultacje 
z dietetykiem i analizą
składu ciała! 

Nasz Dział Dietetyczny to sztab wykwalifikowanych dietetyków, który działa w całej Polsce, obsługując małe 
i duże firmy. Spotkania nie tylko pomogą tym, którzy mają już realny problem ze zdrowiem, ale mają również 
charakter prewencyjny. Wczesne wykrycie nieprawidłowości i zmiana nawyków może uchronić Twoich 
pracowników przed rozwojem nadwagi, otyłości czy chorób metabolicznych. Nasi dietetycy są w gotowości!

Nasz dietetyk przeprowadzi indywidualną analizę składu ciała. 
Dowiesz się, jaki jest ogólny stan Twojego zdrowia oraz na które 
elementy warto zwrócić uwagę.

Szybkie, nieinwazyjne badanie przeprowadzone przy użyciu 
profesjonalnego sprzętu TANITA MC – 580 jest pierwszym 
krokiem do zmiany stylu życia.

Sprawdź, na co Cię stać, ustaw swoje cele przy wsparciu dietetyka 
Dailyfruits i popraw swoje samopoczucie oraz zdrowie.

Regularne wizyty dietetyka w Twojej firmie otoczą profesjonalną 
opieką Twoich pracowników!

Zaplanujemy 
i przeprowadzimy
program żywieniowy 
w Twojej firmie!



Wypożycz za niewielką miesięczną opłatą.

Ekspozytor metalowy

Wymiary:
Wysokość: 151 cm
Szerokość 77 cm
Głębokość: 40 cm

Wykorzystywany głównie w zakładach 
produkcyjnych z uwagi na jego trwałość.

Ekspozytor drewniany

Wymiary:
Wysokość: 156 cm
Szerokość: 50 cm
Głębokość: 33 cm

Bardzo estetyczny, pasuje do najbardziej
wyszukanego wystroju Twojego biura.
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Jak przechowywać 
i wyeksponować?
Dla Twojej wygody proponujemy ekspozytory 
i urządzenia chłodnicze do wygodnego 
przechowywania i prezentacji produktów.



Lodówka Whirlpool

Wymiary:
Wysokość: 204 cm
Szerokość: 57 cm
Głębokość: 54 cm

Niektóre produkty, takie jak krojone warzywa i owoce, jogurty czy soki 
jednodniowe powinny być przechowywane w temperaturze od 2 do 6°C. 
Nasza lodówka pomieści produkty dla nawet 180 osób.

Wyciskarka elektryczna do cytrusów
Profesjonalna wyciskarka, polecana do użytku w firmie. Solidna obudowa 
wykonana z materiału odpornego na rdzę. Dzięki wbudowanej osłonie 
anty-rozpryskowej unikniesz ubrudzenia się, a korzystanie z wyciskarki 
jest bardzo wygodne.

Sokowirówka eventowa Zumex Multifruit
Przygotujesz na niej nawet 200 porcji soków w ciągu godziny. 
Przygotowana do każdych warunków, idealnie sprawdzi się przy porannej 
porcji soków dla całego zespołu.

Wymiary:
Wysokość: 50 cm
Szerokość: 29 cm
Głębokość: 48 cm

Wymiary:
Wysokość: 35 cm
Szerokość: 30 cm
Głębokość: 20 cm
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Skontaktuj się z nami
(22) 868 04 99

kontakt@dailyfruits.pl

www.dailyfruits.pl

ul. Posag 7 Panien 1a 

02-495 Warszawa




