katalog

podnieś jakość Twojego biznesu

Spis treści
Syropy owocowe - str. 3

Syropy kwiatowe - str. 4

Syropy cytrusowe - str. 5

Syropy smakowe - str 6.

Soki NFC - str 7

Syropy owocowe

Nazwa produktu

Skład

Zastosowanie

Syrop ananasowy

cukier, sok z ananasa 25%,
sok z cytryny, aromat
naturalny, kurkuma

lemoniady

Pojemność
500 ml

Syrop żurawinowy + 4
zioła

sok żurawinowy 56%
(żurawina spoza Polski),
cukier, wyciąg z ziół 10%
(woda, melisa, pokrzywa,
kwiat nagietka, szyszka
chmielu), sok z aronii, sok
z cytryny

sok malinowy 58%, cukier,
miód 10%, sok z cytryny

napary ziołowe
drinki
alkoholowe
drinki
bezalkoholowe
cydry

sok z pigwy 51%, cukier,
sok z pigwowca, woda,
spirytus

500 ml

150 ml : 1000ml

cukier, sok z grejpfruta
39%, sok z cytryny, aromat

Syrop pigwowy

Wegan

wyciągi ziołowe

Syrop aloes z pomelo

Syrop malinowy z
miodem

Dozowanie

500 ml
200 ml

500 ml

piwa
kawy

500 ml
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Syropy kwiatowe

Syrop z letnich kwiatów
- płatki róży, lawenda, czarny bez

Syrop z kwiatu
czarnego bzu

Skład

Zastosowanie

cukier, wyciąg z kwiatów
40% (płatki róży, kwiat
czarnego bzu, lawenda,
hibiskus), sok z cytryny

lemoniady

cukier, wyciąg z kwiatu
czarnego bzu 38% (woda,
kwiat czarnego bzu), sok
z cytryny

Dozowanie

Wegan

Pojemność
500 ml
200 ml

wyciągi ziołowe
500 ml

napary ziołowe
drinki
alkoholowe
drinki
bezalkoholowe
cydry

150 ml : 1000ml

Nazwa produktu

500 ml
200 ml

500 ml

piwa
500 ml
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Syropy cytrusowe

Nazwa produktu

Skład

Zastosowanie

Syrop cytrynowy

cukier, sok z cytryny 40%

lemoniady
wyciągi ziołowe
napary ziołowe
drinki
alkoholowe
drinki
bezalkoholowe
cydry

Wegan

Pojemność
500 ml

500 ml
200 ml

150 ml : 1000ml

Syrop pomarańczowy
z imbirem

sok z pomarańczy 64%,
cukier, imbir 3%

Dozowanie

500 ml
200 ml

500 ml

piwa
500 ml
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Syropy smakowe

Skład

Syrop czekoladowomigdałowy

cukier trzcinowy, woda,
naturalne aromaty

Syrop korzenny
z imbirem
Syrop o smaku
piernika

cukier trzcinowy 57%,
woda, imbir 9%, cynamon
2%, przyprawy 2%, sok
z cytryny, sok
z pomarańczy

cukier, woda, cynamon,
przyprawy, naturalny
aromat

Zastosowanie

Dozowanie

drinki
alkoholowe
drinki
bezalkoholowe
grzańce
cydry
piwa
kawy

Wegan

Pojemność
500 ml

150 ml : 1000ml

Nazwa produktu

500 ml
200 ml

500 ml
200 ml

500 ml

500 ml
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Soki NFC 100%

Nazwa produktu

Skład

Sok z cytryny NFC

sok z cytryny 100%

Sok z limonki NFC

sok z limonki 100%

Pojemność

Wegan

1000 ml

500 ml

500 ml
200 ml

Syrop o smaku
piernika

500 ml

NFC - soki w 100% naturalne, wyprodukowane ze świeżych owoców poprzez bezpośrednie
500 ml
tłoczenie, a nie z koncentratu. Soki naturalne bez dodatków, barwników, cukru, wody oraz
konserwantów.
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KONTAKT
Leśne Życie
ul. Ługi 33
84-353 Ługi

Tel.: +48 502 299 094
E-mail: biuro@lesnezycie.pl
www.lesnezycie.pl

