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Aronia – health beneﬁts of green tea and
red wine perfectly combined in one fruit
Aronia – prozdrowotne właściwości zielonej herbaty
i czerwonego wina połączone w jednym owocu

Fights oﬀ free radicals
which in excessive
number harm DNA
and may transform normal
cells into cancer cells
Zwalcza wolne rodniki, które
w nadmiernych ilościach mogą
uszkodzić DNA i przekształcić
zdrowe komórki w komórki
nowotworowe

Helps in eye regeneration,
recommended for people working
in front of a computer
Reduces high
blood pressure

Pomaga w regeneracji oczu i chroni
przed szkodliwym działaniem monitorów

Redukuje
nadciśnienie
tętnicze

Prevents accumulation
of cholesterol in arteries
Zapobiega akumulacji cholesterolu

Slows down skin
aging process
Spowalnia procesy
starzenia się skóry
i powstawania zmarszczek
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Helps to regulate
sugar level and
has anti-diabetic
properties

Prevents negative
eﬀects of
oxidative stress

Reguluje poziom cukru
we krwi i ma właściwości
przeciwcukrzycowe

Zapobiega negatywnym
skutkom stresu
oksydacyjnego

Slows down mental
aging process,
improves memory
and learning
Poprawia pamięć
i koncentrację

Our experienced specialists and advanced
technology let us produce best quality natural
ingredients and ready-to-use products. The quality
department supervises the whole production
process, from the raw material collection to the ﬁnal
product quality control.

Nasi doświadczeni specjaliści i zaawansowana
technologia pozwala nam na produkcję najlepszej
jakości naturalnych składników żywności oraz
gotowych produktów. Dział jakości nadzoruje cały
proces produkcji, od dokładnej oceny surowca do
kontroli produktu końcowego.

Thanks to innovative machinery park the active
ingredients of fruits do not lose their health beneﬁts
during processing. We guarantee you that our
products are free of any artiﬁcial additives,
preservatives or colorings.

Dzięki innowacyjnemu parkowi maszynowemu
aktywny składnik owoców nie traci swoich walorów
prozdrowotnych w trakcie procesu produkcyjnego.
Gwarantujemy, że nasze produkty są wolne od
sztucznych dodatków, konserwantów czy barwników.

What are our advantages?

Co jest naszą przewagą?

 RAW MATERIAL

 QUALITY

Only high quality, carefully selected raw materials of
European origin are used in our products. Each raw material
is closely controlled and examined before it is used in the
production process. Aronia berries come exclusively from our
family owned organic farm.

No sugar, no preservatives, no ﬁllers are added to our
products. Pure nature! Before our products get into your
hands we examine them closely and check if content of
vitamins and nutrients meet our high standards.

 SUROWIEC
W procesie produkcyjnym stosujemy tylko najwyższej jakości
surowce, europejskiego pochodzenia. Każdy owoc jest
dokładnie badany przed jego zastosowaniem w procesie
technologicznym. Owoce aronii pochodzą wyłącznie z naszej
rodzinnej, ekologicznej plantacji, uprawianej w Polsce.

 JAKOŚĆ
Do naszych produktów nie dodajemy cukru, konserwantów
czy sztucznych barwników. Jest to natura w czystej postaci.
Zanim nasze produkty traﬁą do Ciebie dokładnie je badamy
i kontrolujemy, czy zawartość witamin oraz składników
odżywczych spełnia nasze wysokie normy.

 ORGANIC CERTIFICATE

 ANTIOXIDANTS

Organic products are produced from raw materials harvested
from organic farms. Products are controlled by Certifying Unit
and have an Oﬃcial European Organic Certiﬁcate.

We know how essential role antioxidants play in a daily diet, our
products are not only a healthy but also a very tasty way to
supply them to your body. With our innovative technology fruits
do not lose their antioxidant properties during processing.

 CERTYFIKAT EKOLOGICZNY
Produkty ekologiczne wytwarzamy tylko z owoców
pochodzących z plantacji ekologicznych, na których nie są
używane pestycydy. Produkty są kontrolowane przez
Jednostkę Certyﬁkującą i posiadają Oﬁcjalny Europejski
Certyﬁkat Ekologiczny.

 ANTYOKSYDANTY
Wiemy, jak ważną rolę antyoksydanty pełnią w codziennej
diecie, nasze produkty to nie tylko zdrowy, ale także smaczny
sposób na dostarczenie ich do naszego organizmu. Dzięki
innowacyjnej technologii owoce nie tracą właściwości
antyoksydacyjnych podczas procesu produkcji.

www.YAGOODY.com
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Organic Aronia Products
Ekologiczne Produkty z Aronii
Thinking of your health we have created the aronia product
line which is the priceless source of polyphenols and
vitamins.
We have decided to use this little black magic fruit because
Aronia is the most precious Polish Superberry and Poland is the
leading producer of this fruit all over the world. Aronia Berries in
our products come exclusively from our family organic farm
where they are grown with due care and commitment. We
manufacture Yagoody Aronia Products from the very beginning
to the very end to make sure you get only highest quality
products. We closely evaluate each fruit’s freshness, taste as well
as its appearance. Berries are gently processed in low
temperatures so the active ingredient and nutrient content is
almost as high as it is in fresh berries.
Now you can enjoy aronia unique taste and its priceless
health beneﬁts all year round.

Z myślą o Twoim zdrowiu przygotowaliśmy linię
produktów, które są niezastąpionym źródłem polifenoli i witamin, a wszystko dzięki aronii, która jest
najcenniejszym polskim superowocem.
Aronia pochodzi wyłącznie z naszej rodzinnej plantacji
ekologicznej, na której nie stosujemy żadnych chemikaliów. Do produktów Yagoody wybieramy tylko dojrzałe
owoce, słodkie w smaku i bogate w antyoksydanty.
Owoce przetwarzamy w niskich temperaturach, aby
zachować maksymalną ilość wartości odżywczych zawartych w świeżych owocach oraz najlepszy smak. Do
produktów nie dodajemy cukru ani innych zbędnych
dodatków.
Chcemy, abyś mógł cieszyć się smakiem aronii i jej
bezcennymi właściwościami prozdrowotnymi przez
cały rok.

MEGA

ANTIO
XIDAN
T

ORGANIC ARONIA JUICE NFC
(NOT FROM CONCENTRATE)
EKOLOGICZNY SOK Z ARONII
(NIE Z KONCENTRATU)

300 ml / 700 ml / 3 l

ORGANIC
ARONIA JUICE
CONCENTRATE
EKOLOGICZNY
KONCENTRAT
ARONIOWY

100 ml / 500 ml
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ORGANIC
ARONIA JAM
EKOLOGICZNY
DŻEM ARONIOWY

225 g

PL-EKO-04
Poland Agriculture

NATURAL ARONIA
HONEY

ORGANIC ARONIA
FREEZE DRIED POWDER

ORGANIC
ARONIA FIBRE

NATURALNY MIÓD
Z ARONIĄ

EKOLOGICZNA ARONIA
LIOFILIZOWANA W PROSZKU

EKOLOGICZNY
BŁONNIK Z ARONII

250 g

30 g / 100 g

150 g

ORGANIC DRIED
ARONIA BERRIES
IN DARK CHOCOLATE

ORGANIC DRIED
ARONIA BERRIES

ORGANIC CANDIED
ARONIA BERRIES

EKOLOGICZNA
SUSZONA ARONIA

EKOLOGICZNA ARONIA
KANDYZOWANA

100 g

100 g

EKOLOGICZNA SUSZONA
ARONIA W CIEMNEJ
CZEKOLADZIE

100 g
Products are available also in bulk packaging.
Produkty są dostępne również w opakowaniach hurtowych.

www.YAGOODY.com
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Organic Freeze Dried
Fruit Powder

Ekologiczne owoce lioﬁlizowane
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Yagoody Freeze Dried Powders provide the boost
of nutritional values essential to keep your body in
a great condition. High technology equipment used
in the process of freeze drying allows us to preserve
vitamins and minerals contained in fresh fruits. Freeze
dried fruits are lightweight, nutritious and delicious.
They are 100% pure, full of natural ﬂavor and color.

Proszki Yagoody Superfood to linia lioﬁlizowanych owoców
jagodowych naturalnie bogatych w witaminy oraz przeciwutleniacze. Do naszych produktów wybieramy tylko takie owoce,
które korzystnie wpływają na Twoje zdrowie i pomagają utrzymać ciało w świetnej kondycji.

Yagoody freeze dried fruit powder is a natural ﬂavor
enhancer. It’s a great way to add natural sweetness
and fruity ﬂavor to your meal. Simply mix the powder
with water, juice or smoothie. Also try sprinkling the
powder on your morning oatmeal, salad or any of your
favorite food to add some health and color boost.

Lioﬁlizowane owoce Yagoody świetnie sprawdzą się w domowej
kuchni oraz w podróży. Znajdziesz wiele sposobów na włączenie ich
do swojej codziennej diety. Wystarczy zmieszać proszek z wodą,
sokiem lub smoothie. Spróbuj także dodać go do porannej owsianki, sałatki lub innej ulubionej potrawy, żeby nadać jej trochę koloru
i witamin.

Dzięki procesowi lioﬁlizacji, polegającym na odparowywaniu wody
z mrożonych owoców, wartości odżywcze są w pełni zachowane.

ORGANIC ARONIA
FREEZE DRIED POWDER

ORGANIC LINGONBERRY
FREEZE DRIED POWDER

EKOLOGICZNA ARONIA
LIOFILIZOWANA W PROSZKU

EKOLOGICZNA BORÓWKA BRUSZNICA
LIOFILIZOWANA W PROSZKU

ORGANIC BILBERRY
FREEZE DRIED POWDER

ORGANIC BLACKBERRY
FREEZE DRIED POWDER

EKOLOGICZNA JAGODA
LIOFILIZOWANA W PROSZKU

EKOLOGICZNA JEŻYNA
LIOFILIZOWANA W PROSZKU

www.BIOJUICE.pl

ORGANIC BLACKCURRANT
FREEZE DRIED POWDER

ORGANIC STRAWBERRY
FREEZE DRIED POWDER

EKOLOGICZNA PORZECZKA
LIOFILIZOWANA W PROSZKU

EKOLOGICZNA TRUSKAWKA
LIOFILIZOWANA W PROSZKU

Retail packaging
of freeze dried powders:
 30 g / 100 g jar
 250 g / 500 g doypack
Bulk packaging
of freeze dried powders:
 7,5 kg bag

ORGANIC RASPBERRY
FREEZE DRIED POWDER

ORGANIC APPLE
FREEZE DRIED POWDER

EKOLOGICZNA MALINA
LIOFILIZOWANA W PROSZKU

EKOLOGICZNE JABŁKO
LIOFILIZOWANE W PROSZKU

Opakowanie jednostkowe
proszków lioﬁlizowanych:
 słoiczek 30 g / 100 g
 doypack 250 g / 500 g
Opakowanie hurtowe:
 worek 7,5 kg

ORGANIC BANANA
FREEZE DRIED POWDER
EKOLOGICZNY BANAN
LIOFILIZOWANY W PROSZKU

Also available other variants:
 freeze dried fruit chips
 freeze dried whole fruits
Dostępne również inne warianty:
 lioﬁlizowane chipsy owocowe
 lioﬁlizowane całe owoce

www.YAGOODY.com
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Freeze Dried Herbs
Lioﬁlizowane zioła

Freeze dried herbs are full of natural ﬂavor and aroma. Freeze
drying preserves the delicious ﬂavor and rich, green color of
fresh herbs.
Freeze dried herbs are full of vitamins and may positively
inﬂuence your health. Add them to your favorite dish to
enhance its taste. Freeze dried herbs are perfect for soups,
sauces, meat, ﬁsh or sandwich.
 Non GMO
 No additives
 100% freeze dried herbs
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Zioła lioﬁlizowane są pełne smaku i aromatu świeżych ziół.
Lioﬁlizacja pozwala na zachowanie jednocześnie niepowtarzalnego smaku i zapachu, ale także naturalnego, zielonego
koloru.
Zioła lioﬁlizowane są pełne witamin i mogą pozytywnie
wpłynąć na twoje zdrowie. Dodaj je do ulubionych dań,
żeby wzbogacić ich smak. Zioła lioﬁlizowane świetnie
nadają się do zup, sosów, mięs, ryb czy kanapek.
 Wolne od GMO
 Bez dodatków
 100% lioﬁlizowane zioła

FREEZE DRIED
BASIL

FREEZE DRIED
CHIVES

FREEZE DRIED
MARJORAM

FREEZE DRIED
THYME

LIOFILIZOWANA
BAZYLIA

LIOFILIZOWANY
SZCZYPIOREK

LIOFILIZOWANY
MAJERANEK

LIOFILIZOWANY
TYMIANEK

FREEZE DRIED
ROSEMARY

FREEZE DRIED
DILL

FREEZE DRIED
PARSLEY

FREEZE DRIED
CHERVIL

LIOFILIZOWANY
ROZMARYN

LIOFILIZOWANY
KOPEREK

LIOFILIZOWANA
PIETRUSZKA

LIOFILIZOWANA
TRYBULA

www.BIOJUICE.pl

Dietary Fiber
Błonniki

Fiber Powders promote regularity and digestive health. Fiber
is an excellent natural support for soothing irritated
intestinal lining and balancing the gastrointestinal tract. Fiber
supports also weight loss – it works as an appetite suppressant to
keep you from getting too hungry. After consumption, ﬁber
absorbs water and increases its volume, which gives a feeling of
satiety and helps you keep your body slim.

Błonniki wspomagają perystaltykę jelit i wspierają
prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego. Są
także świetnym wsparciem ogólnego stanu zdrowia jelita
grubego. Błonnik wspomaga odchudzanie poprzez
zaspokajanie apetytu. Po spożyciu błonnik wchłania
wodę i pęcznieje, przez co daje uczucie sytości
i ogranicza podjadanie.

Fibers may be added to oatmeal, smoothies, fruit juices or other
beverages. Our Fibers have no sugar added, no ﬁllers and no
preservatives.

Błonniki można dodać do owsianki, smoothie, soku
owocowego lub innego napoju. Nasze błonniki są bez
dodatku cukru, barwników czy konserwantów.

ORGANIC PSYLLIUM
HUSK FIBER

ORGANIC
OAT FIBER

ORGANIC
BUCKWHEAT FIBER

ORGANIC
RYE FIBER

EKOLOGICZNA
BABKA PŁESZNIK

EKOLOGICZNY
BŁONNIK OWSIANY

EKOLOGICZNY
BŁONNIK GRYCZANY

EKOLOGICZNY
BŁONNIK ŻYTNI

ORGANIC
SPELLED FIBER

ORGANIC
WHEAT FIBER

ORGANIC
COCOA FIBER

ORGANIC
ARONIA FIBER

EKOLOGICZNY
BŁONNIK ORKISZOWY

EKOLOGICZNY
BŁONNIK PSZENNY

EKOLOGICZNY
BŁONNIK KAKAOWY

EKOLOGICZNY
BŁONNIK ARONIOWY

ORGANIC
APPLE FIBER

ORGANIC
BLACKCURRANT
FIBER

EKOLOGICZNY
BŁONNIK JABŁKOWY

EKOLOGICZNY
BŁONNIK
PORZECZKOWY

ORGANIC
CARROT FIBER
EKOLOGICZNY
BŁONNIK MARCHWIOWY

www.YAGOODY.com
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Natural Food Ingredients
Extracts & Dried Fruit Powders
Naturalne składniki żywności
Ekstrakty i proszki owocowe
Our Food Ingredients, Extracts and Fruit Powders
are 100% natural, made of selected nutritious
fruits and plants. They are a great source of
polyphenols, vitamins and minerals. High content of
natural nutrients, vitamins and active ingredients
make our products a perfect support for your
immune system, inner health and outer beauty.
Extracts and Powders can be used for further
processing as a food ingredient or can be added to
your favorite foods and beverages, smoothies,
shakes or juices.

Nasze składniki żywności są w pełni naturalne, wyprodukowane
z wyselekcjonowanych wartościowych owoców i roślin. Zawierają mnóstwo witamin i minerałów, są niezastąpionym źródłem witaminy C, polifenoli i antyoksydantów, sylimariny, kwasu rozmarynowego
i innych. Do produkcji używamy tylko jadalnych części roślin, które po
zbiorze są dokładnie oczyszczane i selekcjonowane. Dzięki wysokiej
zawartości witamin i składników aktywnych nasze produkty są świetnym wsparciem odporności, zdrowia i urody.
Ekstrakty i proszki mogą być wykorzystane do dalszego procesu produkcji,
ale także mogą służyć jako gotowy produkt. Polecamy dodać je do ulubionych dań, koktajli, soków lub innych napojów.

ORGANIC ARONIA EXTRACT POWDER

MILK THISTLE EXTRACT POWDER

is the product with one of the highest content of anthocyanins and
antioxidants among natural products. It is made 100% from aronia
fruits which come solely from our organic farm in Poland. The
extract of aronia supports your cardiovascular system and may
prevent number of diseases. It aids to lower
blood pressure and to regulate sugar level.
 High Anthocyanins content

has one of the highest silymarin content among natural
products. Silymarin which is an active ingredient of milk
thistle helps to detoxicate your body and supports the liver
function by protecting it from a negative eﬀects of alcohol.
Milk thistle has also anti-inﬂammatory properties.
 High Silymarin content

EKOLOGICZNY EKSTRAKT
Z ARONII W PROSZKU
to jedno z najbogatszych naturalnych źródeł antocyjanów
i antyoksydantów. Ekstrakt jest stworzony w 100% z owoców
aronii, które pochodzą wyłącznie z naszej ekologicznej plantacji
w Polsce. Ekstrakt z aronii wspiera układ krążenia, pomaga
obniżyć ciśnienie i uregulować poziom cukru. Polecany cukrzykom i osobom cierpiącym na nadciśnienie.
 Wysoka zawartość antocyjanów

ORGANIC LEMON BALM EXTRACT POWDER
helps ease stress and anxiety, lemon balm contains rosmarinic
acid – an active ingredient with antioxidant properties. The herb
is also used for insomnia, cold sores, high
cholesterol, indigestion and heartburn.
The origin of lemon balm is Europe.
 High Rosmarinic acid content

EKOLOGICZNY EKSTRAKT
Z MELISY W PROSZKU
pomaga załagodzić stres i nerwowość. Melisa zawiera kwas
rozmarynowy – składnik aktywny o właściwościach antyoksydacyjnych. Melisa jest także stosowana w przypadku bezsenności,
wysokiego cholesterolu, opryszczki, niestrawności czy zgagi.
Ekstrakt z melisy jest europejskiego pochodzenia.
 Wysoka zawartość kwasu rozmarynowego
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EKOLOGICZNY EKSTRAKT
Z OSTROPESTU W PROSZKU

jest jednym z najbogatszych źródeł
sylimariny. Ten aktywny składnik ostropestu wykazuje działanie
detoksykujące. Wspiera funkcję wątroby, wspomaga jej regenerację i pomaga chronić przed negatywnymi skutkami alkoholu.
Ostropest ma także właściwości przeciwzapalne.
 Wysoka zawartość sylimariny

ORGANIC DRIED HIBISCUS POWDER
is one of the richest natural sources of vitamin C. Hibiscus
may give a relief from high blood pressure and high
cholesterol. It supports immune system and may
help with inﬂammatory problems. It can
also speed up the metabolism and help
in healthy, gradual weight loss.
 Great source of Vitamin C

EKOLOGICZNY SUSZONY
HIBISKUS W PROSZKU
jest jednym z najbogatszych źródeł witaminy C. Hibiskus
pomaga obniżyć wysokie ciśnienie krwi oraz wysoki cholesterol. Wspomaga odporność i ma działanie przeciwzapalne.
Przyspiesza metabolizm i wspomaga odchudzanie.
 Wysoka zawartość witaminy C

ORGANIC DRIED ROSEHIP POWDER

ORGANIC JERUSALEM ARTICHOKE
JUICE POWDER

– number of nutrients found in rosehip, including
biofalvonoids, antioxidants and vitamin C help reduce
inﬂammation and harmful eﬀects of oxidative stress.
Rosehip may improve your immune system. Fruit acids and
vitamin C positively inﬂuence skin texture, help treat
discoloration and slow down skin aging
process.
 Great source of Vitamin C

is one of the richest natural sources of inulin and has very
low glycemic index. Organic Jerusalem artichoke helps to
regulate blood sugar level by decreasing glycemic index.
Inulin is a natural prebiotic which improves the intestinal
microﬂora, increases metabolism and helps to maintain
healthy weight.
 Rich source of Inulin

EKOLOGICZNA DZIKA
RÓŻA W PROSZKU

EKOLOGICZNY
SPROSZKOWANY SOK Z TOPINAMBURU

to bogactwo bioﬂawonoidów, antyoksydantów i witaminy C,
które wykazują działanie przeciwzapalne i redukują negatywne skutki stresu oksydacyjnego. Dzika róża wspomaga także
odporność. Kwasy owocowe i witamina C wpływają pozytywnie na cerę, pomagają zwalczać przebarwienia i spowalniają
procesy starzenia się skóry.
 Źródło witaminy C

ORGANIC DRIED ARONIA POWDER

jest jednym z najbogatszych naturalnych źródeł inuliny i ma
bardzo niski indeks glikemiczny, dzięki czemu pomaga
kontrolować poziom cukru we krwi. Inulina jest naturalnym
prebiotykiem, który wspomaga ﬂorę bakteryjną jelit, poprawia metabolizm i pomaga utrzymać prawidłową masę ciała.
 Bogate źródło inuliny

BREWER’S YEAST POWDER

is the rich source of antioxidants and ﬁber. Aronia may
positively inﬂuence cardiovascular system and helps to
reduce cholesterol level. Fiber supports your digestive
system and antioxidants may alleviate the
negative eﬀect of oxidative stress.
 High Antioxidants content

is a natural product which is an irreplaceable source of B
vitamins and amino acids. B vitamins, often called beauty
vitamins, make the skin smooth, hair thick and nails strong.
Brewer’s Yeast positively aﬀects well-being and vitality.
Free from alcohol, no sugars or preservatives added.
 Rich source of B-vitamins
and minerals

EKOLOGICZNA ARONIA
SUSZONA W PROSZKU

DROŻDŻE PIWNE W PROSZKU

jest bogatym źródłem antyoksydantów i błonnika. Aronia
może pozytywnie wpłynąć na system krwionośny oraz
pomaga obniżyć cholesterol. Błonnik wspomaga pracę jelit,
a antyoksydanty pomagają zniwelować negatywne skutki
stresu oksydacyjnego.
 Wysoka zawartość antyoksydantów

to naturalny produkt, który jest niezastąpionym źródłem
witamin z grupy B oraz aminokwasów. Witaminy z grupy B,
nazywane witaminami piękna, wygładzają skórę oraz wzmacniają włosy i paznokcie. Drożdże wpływają na dobre samopoczucie i witalność. Są wolne od alkoholu oraz konserwantów.
 Bogate źródło witamin B
oraz minerałów.

ORGANIC DRIED MILK THISTLE POWDER
is a great source of silymarin and ﬁber. It helps to protect liver
from negative eﬀects of oxidative stress and stimulates faster
liver regeneration. Dietary ﬁber supports digestive system. Milk
thistle powder is ﬁnely milled and has
lower fat content.
 High Silymarin content

EKOLOGICZNY
OSTROPEST W PROSZKU

jest świetnym źródłem sylimariny i błonnika. Wspomaga
ochronę przed wolnymi rodnikami i czynnikami
zewnętrznymi. Wspiera regenerację wątroby, a dzięki
zawartości błonnika wspomaga układ trawienny.
 Źródło sylimariny

www.YAGOODY.com

11

LET’S MEET AT / SPOTKAJMY SIĘ NA:

WWW.YAGOODY.COM
WWW.BIOJUICE.PL

CONTACT DETAILS / DANE KONTAKTOWE:

P.P.H.U. Bio Juice Piotr Michalak
Dabie 108a, 21-400 Lukow, POLAND
 +48 510 551 552, +48 538 426 937
 biuro@biojuice.pl

THE OWNER OF YAGOODY
SUPERFOOD BRAND

