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100% ЛАДНО 
ЦЕДЕН ОРГАНСКИ 

АРОНИЈА 100%
Содржи големи содржини на биофеноли, танини, катехини, флавоноиди,  антоцианиди 
(најповеќе од сите до сега познати овошни врсти) фолна киселина, витамин А, Ц (8-10 пати 
повеќе концентрација отколку во јужното овошје), Б2, Б6, Б9, Е и доста реткиот витамин П, 
како и бетакаротен, калиум, калциум, железо, манган, молигден, јод и фосфор. Големите 
количини на танини и флавоноиди каде што главна улога има антоцианидот, сибирската 
аронија и ја прави најсилен до сега познат АНТИОКСИДАНТ. 

Спој од специфичниот вкус на аронија и миксот на благо киселките јаболка. И двете овошја 
изобилувааат со широк спектар на витамини и минерали кои што ги задоволуваат 
потребите на човечкиот организам. Производот е достапен во 1l и 200ml амбалажа.

АРОНИЈА 30% И ЈАБОЛКО 70% 

АРОНИЈА 20% И ГРОЗЈЕ 80%
Доколку сте љубител на благи сокови тогаш ова е Ваша комбинација. Високото ниво на 
шеќер содржано во грозјето одлично се спојува со вкусот на аронијата, а воедно 
претставува природен тоник за Вашиот организам. Производот е достапен во 1l и 200ml 
амбалажа.

аронија 
и

грозје

КАЛЦИУМ
Има клучна улога во здравјето на коските. Тој помага уште и за одржување на здравјето на срцето, мускулите, нервите и забите. 

ЖЕЛЕЗО
Организмот не произведува железо, туку го апсорбира преку тенкото црево. Железото е основен и најважен елемент на хемоглобинот, кој го 
разнесува кислородот во телото.

ЈОД
Јодот е составен дел на двa важни хормони, . Овие хормони го регулираат производството на енергија и ги регулира основните метаболички 
процеси. Тироидните хормони помагаат да се контролира менталниот развој и севкупниот раст кај децата.

Го зајакнува имунитетот и го прави организмот отпорен на вируси и настинки.

Jа подобрува состојбата на коските кожата, косата, забите и непцата.

Многу редок витамин. Помага при проширени вени, крварење на непцето, хемороиди, зараснување на рани и сл.

Потребни се за работа на нервниот систем, помага при стрес и малаксаност. Ја подобрува работата на срцето, мускулите
и ја подобрува циркулацијата на крвта . Го намалува нивото на холестерол.


