Екстракт стевії
«СТЕВІЯСАН» сухий
- 100% НАТ УРАЛЬНИЙ безкалорійний
підсолоджувач
Абсолютно безкалорійний, але при цьому
солодше за цукор в 350 разів.
Застосовується як підсолоджувач в раціональному, лікувально-профілактичному та
дієтичному харчуванні. Підходить для широкого кола споживачів, що піклуються
про своє здоров’я.
Рекомендується добавляти в порційні напої.



Ekstrakt ze stewii
«STEVIASUN» suchy

Ste via ext ract
«STEVIASUN» dry

- 100% naturalny słodzik bezkaloryczny

100% NATURAL calorie-free sweetener

Absolutnie bezkaloryczny, ale przy tym w 350
razy słodszy niż cukier.
Stosuje się jako słodzik przy racjonalnym,
leczniczym, zapobiegawczym, dietetycznym
żywieniu. Nadaje się dla szerokiego grona
konsumentów, którzy dbają o swoje zdrowie.
Polecamy
dodawać
do
napojów
racjonowanych.

It is absolutely calorie-free, but at the same
time 350 times sweeter than sugar.
It is used as a sweetener in sensible, medical
and preventive and dietary nutrition, being
suitable for a wide range of consumers who
care about their health.
It is recommended to add it in portion drinks.

100% натуральний підсолоджувач
100% naturalny słodzik
100% natural sweetener
Ekstrakt ze stewii «STEVIASUN» suchy
10 g w proszku

Екстракт стевії «СТЕВІЯСАН» сухий
300 таблеток

Ekstrakt ze stewii «STEVIASUN» suchy
300 tabletek

Екстракт стевії «СТЕВІЯСАН» сухий
100 таблеток

Stevia extract «STEVIASUN» dry
10 g powder

Stevia extract «STEVIASUN» dry
300 tablets

Stevia extract «STEVIASUN» dry
100 tablets

Екстракт стевії «СТЕВІЯСАН» сухий
10 г порошок

№

1

Найменування продукції
Nazwa produkcji
Product name

Ekstrakt ze stewii «STEVIASUN» suchy
100 tabletek

Штрих-код
Kod kreskowy
Bar code

строк придатності, місяці
вага/грам
Termin, miesiąc
Ciężar/gramуw
Bestused beweight/grams
fore, month

кількість од.
в ящику/ шт
Ilość jednostek
w skrzyni/ szt.
Number of units
per box/pcs

Ekstrakt ze stewii «STEVIASUN» suchy (300 tabletek/0,04g)

4820035540342

12

24

12

Ekstrakt ze stewii «STEVIASUN» suchy (100 tabletek/0,04g)

4820035540052

4

24

16

Ekstrakt ze stewii «STEVIASUN» suchy (w proszku/10g)

4820035540083

10

24

-

Екстракт стевії «СТЕВІЯСАН» сухий (300таб./0,04г)
Stevia extract «STEVIASUN» dry (300 tablets/0,04g)

2

Екстракт стевії «СТЕВІЯСАН» сухий (100таб./0,04г)
Stevia extract «STEVIASUN» dry (100 tablets/0,04g)

3

Екстракт стевії «СТЕВІЯСАН» сухий (порошок/10г)
Stevia extract «STEVIASUN» dry (gpowder/10g)

Stevia =

0 кКал

1 таблетка стевія екстракт «СТЕВІЯСАН» сухий = 1 чайній ложці білого кристалічного цукру
1 tabletka ekstrakt ze stewii «STEVIASUN» suchy = 1 łyżeczce białego cukru krystalicznego
1 tablet of stevia extract «STEVIASUN» dry = 1 teaspoon of white crystal sugar

www.steviasun.com.ua
www.steviasun.eu

+380 (44) 303-99-07

3

Екстракт стевії
«СТЕВІЯСАН»
густий
Підт ве рд жен о результат ами клін ічних досліджень інстит уту екогігієни та токсикології
ім. Л.І. Медведя, інститут у мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного

4

Ekstrakt ze
stewii
«STEVISUN»

gęsty

Potwierdzono przez wyniki badań klinicznych
instytutu higieny ekologicznej i toksykologii
imienia L.I. Medvedia, instytutu mikrobiologii
i wirusologii imienia D.K. Zabołotnego

Stevia extract
«STEVIASUN»
thick
Confirmed by the results of clinical trials by L. I.
Medved Ecological Hygiene and Toxicology Institute, D. K. Zabolotnyi Microbiology and Virology Institute

- 100% НАТУРАЛЬНИЙ безкалорійний
підсолоджувач
50% витяжка з листа стевії, яку отримують за унікальною технологією на очищеній воді, без використання високих
температур, органічних розчинників,
консервантів і хімічних добавок.

Сприяє
 нормалізація рівня цукру в крові
 нормалізація артеріального тиску
 виведення токсинів, радіонуклідів,
паразитів
 відновлення функції печінки та жовчного міхура

Ekstrakt ze stewii
«STEVIASUN» gęsty

- 100% naturalny słodzik bezkaloryczny
50% wyciąg z liści stewii, uzyskany za pomocą unikalnej technologii na oczyszczonej
wodzie bez wykorzystania wysokich temperatur, organicznych rozpuszczalników,
konserwantów i dodatków chemicznych.

Sprzyja
 normalizacji poziomu cukru we krwi
 normalizacji ciśnienia tętniczego
 wyprowadzeniu z organizmu toksyn, izo-

topów promieniotwórczych, pasożytów
 odnawianiu funkcjonowania wątroby i
pęcherzyka żółciowego

Stevia extract
«STEVIASUN» thick
- 100% NATURAL calorie-free sweetener

50% stevia leaf extract is obtained using
unique technology with purified water without high temperature treatment, organic
solvents, preservatives or chemical additives.

It contributes to
 normalizing blood sugar level
 normalizing of blood pressure
 removing toxins, radionuclides, parasites
 restoring the liver and gall bladder
function

100% натуральний підсолоджувач
100% naturalny słodzik
100% natural sweetener

Екстракт стевії
«СТЕВІЯСАН» густий

Екстракт стевії «СТЕВІЯСАН» густий
Флакон 25, 50, 100 мл.
Ekstrakt ze stewii «STEVIASUN» gęsty
Pojemnik 25, 50, 100 ml
Stevia extract «STEVIASUN» thick
Bottle 25, 50, 100 ml

№

1

Найменування продукції
Nazwa produkcji
Product name

Штрих-код
Kod kreskowy
Bar code

строк придатності, місяці
вага/грам
Termin, miesiąc
Ciężar/gramуw
Bestused beweight/grams
fore, month

кількість од.
в ящику/ шт
Ilość jednostek
w skrzyni/ szt.
Number of units
per box/pcs

Ekstrakt ze stewii «STEVIASUN» gęsty 100 ml

4820035540038

100

24

70

Ekstrakt ze stewii «STEVIASUN» gęsty 50 ml

4820035540250

50

24

70

Ekstrakt ze stewii «STEVIASUN» gęsty 25 ml

4820035540069

25

24

108

Екстракт стевії «СТЕВІЯСАН» густий 100 мл
Stevia extract «STEVIASUN» thick 100 ml

2

Екстракт стевії «СТЕВІЯСАН» густий 50 мл
Stevia extract «STEVIASUN» thick 50 ml

3

Екстракт стевії «СТЕВІЯСАН» густий 25 мл
Stevia extract «STEVIASUN» thick 25 ml

www.steviasun.com.ua
www.steviasun.eu

+380 (44) 303-99-07



природний ПРЕБІОТИК
naturalny PREBIOTYK
natural PREBIOTIC

«БАКТОСИЛА»
- 100% НАТ УРАЛЬНИЙ безкалорійний
підсолоджувач, сучасний пребіотик

До складу «БАКТОСИЛИ» входить
екстракт стевії сухий «СТЕВІЯСАН»
та лактитол, який сприяє відновленню мікрофлори кишечника.
«БАКТОСИЛА» особливо рекомендована до вживання дітям при дисбактеріозах, людям похилого віку, а
також при коригуванні маси тіла за
умови виключення із раціону харчування цукру.



«BAKTOSIŁA»

- 100% naturalny słodzik bezkaloryczny,
współczesny prebiotyk

«BAKTOSIŁA» zawierai ekstrakt ze stewii
«STEVIASUN» i laktytoll, sprzyjający
odnowieniu mikroflory jelita.

«BAKTOSIŁA» jest szczególnie zalecany
do spożycia dzieciom przy dysbakteriozie,
ludziom w starszym wieku, jak również przy
korekcji sylwetki ciała pod warunkiem
wyłączenia cukru z racji odżywienia.

«BAKTOSYLA»
- 100% NATURAL calorie-free sweetener,
modern prebiotic

«BAKTOSYLA» contains «STEVIASUN» stevia dry extract and lactitol that
advances intestinal flora restoring.
«BAKTOSYLA» is especially recommended to be used by children suffering from disbacteriosis, the elderly, and
to adjust body weight subject to excluding sugar from the diet.

«BAKTOSIŁA» w bańce,
wygodne opakowanie dla
wykorzystania, jako słodzik
przy gotowaniu podstawowych dań, deserów, napojów.

«BAKTOSYLA» in a jar is convenient packaging aimed at
using as a sweetener while
cooking
main
dishes,
desserts and drinks.

«BAKTOSIŁA» w proszku 80 g

«БАКТОСИЛА» порошок 80 г

«BAKTOSYLA» powder 80 g

«БАКТОСИЛА» в стіках,
зручно добавляти в порційні
напої. Наприклад, в чай або
каву. Всього один стік замінить дві чайні ложки звичайного цукру.

«BAKTOSIŁA» w saszetkach,
wygodnie dodawać do porcyjnych napojów. Na przykład,
do herbaty albo kawy. Jedna
saszetka zamieni dwie łyżeczki
zwykłego cukru.

100% натуральний підсолоджувач
100% naturalny słodzik
100% natural sweetener

«БАКТОСИЛА» в банці,
зручна упаковка для використання, як підсолоджувач при приготуванні
основних страв, десертів, напоїв.

«BAKTOSYLA» in sticks is
convenient for adding to portion drinks, for example, tea
or coffee. Only one stick replaces two teaspoons of ordinary sugar.

«БАКТОСИЛА» порошок в стіках
40 стіків по 1 г
«BAKTOSIŁA» w saszetkach
40 saszetek po 1 g
«BAKTOSYLA» powder in sticks
40 sticks 1 g each

№

1

Найменування продукції
Nazwa produkcji
Product name

Штрих-код
Kod kreskowy
Bar code

строк придатності, місяці
вага/грам
Termin, miesiąc
Ciężar/gramуw
Bestused beweight/grams
fore, month

кількість од.
в ящику/ шт
Ilość jednostek
w skrzyni/ szt.
Number of units
per box/pcs

«BAKTOSIŁA» w proszku

4820035540137

80

24

10

«BAKTOSIŁA» w saszetkach

4820035540236

40

24

10

«БАКТОСИЛА» порошок
«BAKTOSYLA» powder

2

«БАКТОСИЛА» порошок в стіках
«BAKTOSYLA» powder in sticks

ЛАКТИТОЛ
- натуральний пребіотик, що сприяє розвитку та розмноженню біфідо- та
лактобактерій,
які
присутні в мікрофлорі
кишечника здорової
людини.

LAKTILOL
- naturalny prebiotyk,
sprzyjający rozwoju i
rozmnażaniu bifidobakterii
i laktobakterii, obecnych w
mikroflorze jelit zdrowego
człowieka.

www.steviasun.com.ua
www.steviasun.eu

LACTITOL
- is a natural prebiotic promoting the development
and reproduction of bifidobacteria and lactobacilli
that are present in the intestinalmicrofloraof
healthy people.

+380 (44) 303-99-07

здоровий кишечник
zdrowe jelita
healthy intestines

випічка
wypieki
shortcake

напої
napoje
drinks

приготування їжі
gotowanie pożywienia
food preparation
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Нова формула шоколаду ТЕПЕР

ВІН БЕЗ ЦУКРУ!

Nowa formuła czekolady TERAZ CZEKOLADA BEZ CUKRU!
New chocolate formula NOW

Ми створили унікальну
шоколадну плитку, з'єднавши
шоколад зі стевією
Шоколад «СТЕВІЯСАН» - це справжній
шоколад, виготовлений тільки з нат уральних плодів какао і какао масла на
основі екстракт у стевії «СТЕВІЯСАН»
г устий.
Наш шоколад не містить пальмового
масла та інших замінників какао продуктів.
Користь шоколаду доповнена унікальними властивостями 100% натурального
екстракту стевії «СТЕВІЯСАН» густий.

8

IT IS SUGAR FREE!

Stworzyliśmy unikalną
tabliczkę czekolady,
połączyliśmy czekoladę ze stewi

Czekolada
«STEVIASUN»
to
prawdziwa czekolada, wyprodukowana
tylko z naturalnych ziaren kakaowych i
masła kakaowego na podstawie ekstraktu
ze stewii «STEVIASUN» gęsty.

Nasza czekolada nie zawiera oleju palmowego i innych namiastek masła kakaowego.

Korzyści z jedzenia czekolady są uzupełnione dzięki unikalnym właściwościom
100% naturalnego ekstraktu ze stewii «STEVIASUN» gęstego.

We have created a unique
chocolate bar, combining
chocolate with stevia
«STEVIASUN» chocolate is true chocolate
made from natural cocoa beans and cocoa
butter only, based on stevia extract «STEVIASUN» thick.

Our chocolate does not contain palm oil or
other substitutes for cocoa products.
The benefit of the chocolate is complemented by the unique properties of 100%
natural stevia extract «STEVIASUN» thick.

шоколад зі стевієюC
Czekoladą ze stewią
Chocolate with stevia
Шоколад чорний
«СТЕВІЯСАН» з фундуком

Шоколад чорний
«СТЕВІЯСАН» з чорницею

Czekolada gorzka
«STEVIASUN» z borówką
czarną

STEVIASUN Dark Chocolate with
Blueberry

Czekolada gorzka
«STEVIASUN» z orzechami
laskowymi

STEVIASUN Dark Chocolate with
Hazelnuts

Шоколад молочний
«СТЕВІЯСАН» з рисовими кульками та чорницею

Шоколад молочний
«СТЕВІЯСАН»

Czekolada mleczna
«STEVIASUN»

Czekolada mleczna
«STEVIASUN» z preparowanym
ryżem i borówką czarną

STEVIASUN Milk
Chocolate

STEVIASUN Milk Chocolate with
Puffed Rice and Blueberry

№

1

Шоколад чорний
«СТЕВІЯСАН» зі стевією

Шоколад чорний
«СТЕВІЯСАН» з родзинками

Czekolada gorzka
«STEVIASUN» z rodzynkami

Czekolada gorzka
«STEVIASUN» ze stewią

Шоколад молочний
«СТЕВІЯСАН» з фундуком

Шоколад молочний
«СТЕВІЯСАН» з фундуком та
журавлиною

STEVIASUN Dark Chocolate with
Raisins

Czekolada mleczna
«STEVIASUN» z orzechami
laskowymi
STEVIASUN Milk Chocolate
with Hazelnuts

STEVIASUN Dark Chocolate

Czekolada mleczna
«STEVIASUN» z orzechami
laskowymi i żurawiną
STEVIASUN Milk Chocolate
with Hazelnuts and Cranberry
строк придатності, місяці
вага/грам
Termin, miesiąc
Ciężar/gramуw
Bestused beweight/grams
fore, month

кількість од.
в ящику/ шт
Ilość jednostek
w skrzyni/ szt.
Number of units
per box/pcs

Найменування продукції
Nazwa produkcji
Product name

Штрих-код
Kod kreskowy
Bar code

Czekolada gorzka «STEVIASUN» z borówką czarną

4820158920076

100

7

15

Czekolada gorzka «STEVIASUN» z orzechami laskowymi

482018920083

100

7

15

Czekolada gorzka «STEVIASUN» z rodzynkami

4820158920090

100

7

15

Czekolada gorzka «STEVIASUN» ze stewią

4820158920069

100

7

15

Czekolada mleczna «STEVIASUN»

4820158920281

100

7

15

Czekolada mleczna «Steviasun» z preparowanym ryżem i borówką czarną

4820158920298

100

7

15

Шоколад чорний «СТЕВІЯСАН» з чорницею
STEVIASUN Dark Chocolate with Blueberry

2

Шоколад чорний «СТЕВІЯСАН» з фундуком
STEVIASUN Dark Chocolate with Hazelnuts

3

Шоколад чорний «СТЕВІЯСАН» з родзинками
STEVIASUN Dark Chocolate with Raisins

4

Шоколад чорний «СТЕВІЯСАН» зі стевією
STEVIASUN Dark Chocolate

5

Шоколад молочний «СТЕВІЯСАН»
STEVIASUN Milk Chocolate

6

Шоколад молочний «СТЕВІЯСАН» з рисовими кульками та чорницею
STEVIASUN Milk Chocolate with Puffed Rice and Blueberry

7

Шоколад молочний «СТЕВІЯСАН» з фундуком

Czekolada mleczna «Steviasun» z orzechami laskowymi
STEVIASUN Milk Chocolate with Hazelnuts

4820158920304

100

7

15

8

Шоколад молочний «СТЕВІЯСАН» з фундуком та журавлиною

Czekolada mleczna «Steviasun» zorzechami laskowymi i żurawiną
STEVIASUN Milk Chocolate with Hazelnuts and Cranberry
www.steviasun.com.ua
www.steviasun.eu

4820158920311

100

7

15

+380 (44) 303-99-07
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Цукерки ЗІ

Цукерки в шоколаді
зі стевією ТМ «Корисна
Кондитерська»
Цукерки в шоколаді ТМ «Корисна Кондитерська» - солодощі нового покоління,
створені саме для тих, хто любить солодке
і турбується про своє, та здоров’я своєї
родини.
Ми замінили білий кристалічний цукор
на екстракт стевії «СТЕВІЯСАН» – 100%
натуральний безкалорійний підсолоджувач – та отримали ідеальну формулу смаку
та користі.
Цукерки в шоколаді ТМ «Корисна Кондитерська» містять лише компоненти природного походження, зокрема агар-агар,
справжні какао продукти (масло какао та
какао терте), сухофрукти та горіхи.
Продукт, що відповідає сучасним вимогам найвибагливіших споживачів та цінителів здорового харчування. Широкий
асортимент задовольнить різні смаки покупців.

0

СТЕВІЄЮ

Cukierki

ZE STEWIA

Sweets

WITH STEVIA

Cukierki w czekoladzie ze
stewią
«Pure Delight»
Cukierki w czekoladzie «Pure Delight» to
słodycze nowego pokolenia, stworzone dla
tych, którzy uwielbiają słodycze i dbają o swoje
zdrowie i zdrowie swej rodziny.
Zamieniliśmy biały cukier krystaliczny na
ekstrakt ze stewii «STEVIASUN» – 100% naturalny słodzik bezkaloryczny oraz otrzymaliśmy idealną formule jakości i korzyści.

Cukierki w czekoladzie «Pure Delight» zawierają tylko naturalne składniki, a mianowicie
agar, prawdziwe produkty kakao (masło
kakaowe, kruszone kakao), suszone owoce i
orzechy.
Produkt odpowiadający współczesnym
wymaganiom najbardziej wymagających spożywców i wielbicieli zdrowego odżywiania. Szeroki asortyment zaspokoi różne smaki spożywców..

Сhocolate covered sweets
with stevia
«Pure Delight»
Chocolate covered sweets «Pure Delight»
are new generation candies created for those
who love sweets but care of their own health
and the health of their family.
We replaced white crystal sugar with stevia
extract «STEVIASUN» - 100% natural caloriefree sweetener - and got a perfect formula of
taste and healthiness.

Chocolate covered sweets «Pure Delight»
contain only natural origin components, including agar, real cocoa products (cocoa
butter and cocoa mass), dried fruits and nuts.
The product meets the most demanding requirements of modern consumers and
healthy eating devotees. The wide range will
satisfy different tastes of customers.

Чорнослив з горіхом
подрібнений чорнослив з горіхом вкриті шоколадом 150 г

Śliwki suszone z orzechami
kruszone śliwki suszone z orzechami z
polewą czekoladową», 150 g
Prune with Nut
chopped prune with nut covered
with chocolate 150 g

Пташине молочко з шоколадом
ніжне, повітряне шоколадне суфле
вкрите шоколадом 150 г

Ptasie Mleczko z czekoladą
delikatny lekki suflet czekoladowy ze
szkliwem czekoladowym, 150 g

Pigeon’s Milk with Chocolate
delicate, airy chocolate souffle covered with chocolate 150g

№

1

Горіховий БУМ
подрібнений горіх арахіс та
фундук вкриті шоколадом 150 г

Dried Apricot with Nut
chopped dried apricot with nut covered with chocolate 150g

Nutty BOOM
crushed peanut and hazelnut
coated with chocolate 150 g

Morele suszone z orzechami
kruszone suszone morele z orzechami
z polewą czekoladową», 150 g

Пташине молочко
ніжне, повітряне суфле вкрите шоколадом 150 г

цукерки зі стевією
Cukierki ze stewią
Sweets with stevia

Курага з горіхом
подрібнена курага з горіхом вкриті
шоколадом 150 г

BUM orzechowy
kruszone orzechy ziemne i leszczyna
z polewą czekoladową», 150 g

Желейна Насолода
желейні цукерки з агар-агар та
стевія 150 г

Ptasie Mleczko
delikatny lekki suflet ze szkliwem
czekoladowym, 150 g

Galaretka Rozkosz
cukierki o korpusie z galaretki
agarowej i stewia, 150 g

Pigeon’s Milk
delicate, airy chocolate souffle covered with chocolate 150 g

Jelly Delight
jelly sweets with agar and stevia
150 g

Найменування продукції
Nazwa produkcji
Product name

Штрих-код
Kod kreskowy
Bar code

Желейна Мрія
желейні цукерки з агар-агар та
стевія 150 г
Galaretka Marzenie
cukierki o korpusie z galaretki
agarowej i stewia, 150 g
Jelly Dream
jelly sweets with agar and stevia
150 g

строк придатності, місяці
вага/грам
Termin, miesiąc
Ciężar/gramуw
Bestused beweight/grams
fore, month

кількыть од.
в ящику/ шт
Ilość jednostek
w skrzyni/ szt.
Number of units
per box/pcs

Cukierki «Śliwki suszone z orzechami Pure Delight»

4820035540496

150

6

15

Cukierki «Morele suszone z orzechami Pure Delight»

4820035540502

150

6

15

Cukierki «BUM orzechowy Pure Delight»

4820035540489

150

6

15

Cukierki «Ptasie Mleczko z czekoladą Pure Delight»

4820158920236

150

3

15

Cukierki «Ptasie Mleczko Pure Delight»

4820035540519

150

3

15

Cukierki «Galaretka Rozkosz Pure Delight»

4820035540465

150

4

15

Cukierki «Galaretka Marzenie Pure Delighta»

4820035540472

150

4

15

Цукерка «Чорнослив з горіхом Корисна Кондитерська»
Sweets «Prune with Nut Pure Delight»

2

Цукерка «Курага з горіхом Корисна Кондитерська»

Sweets «Dried Apricot with Nut Pure Delight»
3

Цукерка «Горіховий БУМ Корисна Кондитерська»
Sweets «Nutty BOOM Pure Delight»

4

Цукерка «Пташине молочко з шоколадом Корисна Кондитерська»

Sweets «Pigeon’s Milk with Chocolate Pure Delight»
5

Цукерка «Пташине молочко Корисна Кондитерська»
Sweets «Pigeon’s Milk Pure Delight»

6

Цукерка«Желейна Насолода Корисна Кондитерська»
Sweets «Jelly Delight Pure Delight»

7

Цукерка «Желейна Мрія Корисна Кондитерська»
Sweets «Jelly Dream Pure Delight»

www.steviasun.com.ua
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Зефір в шоколаді ЗІ

Zefir pokryty czekoladą

СТЕВІЄЮ

ZE STEWIA

Marshmallow covered with chocolate WITH

Зефір в шоколаді зі стевією
ТМ «Корисна
Кондитерська»
Ніжний зефір вкритий справжнім шоколадом «СТЕВІЯСАН»
Містить цінний компонент – сироватковий білок, який є джерелом енергії та амінокислот. Незамінний при фізичних навантаженнях та активному способі життя.
Рекомендований до вживання людям, що
контролюють свою вагу.



STEVIA

Zefir z polewą czekoladową
ze stewią
«Pure Delight»
Zefir pokryty prawdziwaą czekoladaą”STEVIASUN”
Zawiera cenny składnik - białko serwatkowe, które
jest źródłem energii i aminokwasów. Niezastąpiony
przy wysiłku fizycznym i aktywnym sposobie życia.
Zalecany do stosowania ludziom, którzy kontrolują
swoją wagę.

Marshmallow covered
with chocolate with stevia
«Pure Delight»
Soft marshmallows covered with genuine dark
chocolate «STEVIASUN».
Contains the nutritionally valuable component –
whey protein which is a source of energy and
amino acids. It is indispensable for physical activities and an active lifestyle. The product is recommended to people who control their body weight.
.

Зефір в шоколаді зі стевією
Zefir z polewą czekoladową ze stewią
Marshmallow covered with chocolate with stevia

Зефір в шоколаді ЗІ СТЕВІЄЮ

Zefir pokryty czekoladą ZE STEWIA
Marshmallow covered with chocolate WITH STEVIA

Найменування продукції
Nazwa produkcji
Product name

№

1 Зефір в шоколаді зі стевією
ТМ «Корисна Кондитерська»

Штрих-код
Kod kreskowy
Bar code

строк придатності, місяці
вага/грам
Termin, miesiąc
Ciężar/gramуw
Bestused beweight/grams
fore, month

кількість од.
в ящику/ шт
Ilość jednostek
w skrzyni/ szt.
Number of units
per box/pcs

4820035540311

180

3

8

2 Zefir pokryty czekoladaąze stewia

«Pure Delight»

4820035540311

180

3

8

3

Marshmallow covered with chocolate with stevia
«Pure Delight»

4820035540311

180

3

8

www.steviasun.com.ua
www.steviasun.eu

+380 (44) 303-99-07
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Печиво ЗІ

СТЕВІЄЮ

Ciasteczka ZE

STEWIA

Butter cookies WITH

Печиво зі стевією
ТМ «Корисна Кондитерська»
До складу пісочного печива ТМ «Корисна
Кондитерська» входить борошно лише І та ІІ
ґатунку.
Спеціальна рецептура без використання
очищеного борошна вищого гатунку та технологія виробництва забезпечують ніжну основу класичного пісочного печива та одночасно високу поживну цінність.
Пісочне печиво ТМ «Корисна Кондитерська» містить такі цінні компоненти як:
екстракт стевії «СТЕВІЯСАН» (100% натуральний безкалорійний підсолоджувач), лактитол (природний пребіотик, що сприяє відновленню мікрофлори кишечника), зародки
пшениці, рослинні волокна (з висівок та борошна І та ІІ гатунку).
Продукт рекоментований до вживання як
дорослим, так і дітям, як додаткове джерело
вітамінів та харчових волокон.

4

Ciasteczka ze stewią
«Pure Delight»

W skład kruchego ciastka j «Pure Delight»
wchodzi mąka tylko I i II gatunku.
Oryginalna receptura bez wykorzystania
oczyszczonej mąki wyższego gatunku i technologia produkcyjna zabezpieczają delikatną podstawę
klasycznego kruchego ciastka i jednocześnie
wartość energetyczną.
Kruche ciastka «Pure Delight» zawierają
następujące korzystne składniki: ekstrakt ze stewii
«STEVIASUN» (100% naturalny słodzik bezkaloryczny), laktilol (naturalny prebiotyk, sprzyjający
odnawianiu mikroflory jelit), zarodki pszenne,
włókna roślinne (z otrębów i mąki I i II gatunku).
Produkt jest rekomendowany do spożycia
dorosłym i dzieciom jako dodatkowe źródło wytamin i błonnika pokarmowego.

STEVIA

Butter cookies with stevia
«Pure Delight»
Butter cookies «Pure Delight» based on
whole wheat flour and wheat germ.
Special recipes without using refined whole
wheat flour as well as production technology
provide a delicate basis for the classic butter
cookies and high nutritional value at the same
time.
Butter cookies «Pure Delight» contains
such valuable components as stevia extract «STEVIASUN» (100% natural caloriefree sweetener),laktitol (natural prebiotic
that helps restore intestinal flora), wheat
germ, plant fibers (from bran and whole
wheat flour).
The product is recommended to be used
both by adults and children as an additional
source of vitamins and dietaryfibers.

Ciasteczka «z Topionym mlekiem
z polewką czekoladową» 130 g
Butter cookies «With Baked Milk
glazed with dark Chocolate»
130 g

Печиво «з Пряженим молоком»
300 г

Ciasteczka «z Topionym
mlekiem» 300 g

Butter cookies «With Baked
Milk» 300 g

Butter cookies «With Chocolate
glazed with dark Chocolate»
130 g

Печиво «з Мигдалем»
300 г

Ciasteczka «z Migdałami»
300 g

Butter cookies «With Almonds»
300 g

Найменування продукції
Nazwa produkcji
Product name

№

1

Ciasteczka «z Czekoladą z
polewką czekoladową» 130 g

печиво зі стевією
Ciasteczka ze stewią
Butter cookies with stevia

Печиво «з Пряженим молоком в печиво «з Шоколадом
шоколадній глазурі» 130 г
в шоколадній глазурі» 130 г

Печиво «з Шоколадом в шоколадній білій глазурі» 130 г

Ciasteczka «z Czekoladą z białą
polewką» 130 g

Butter cookies «With Chocolate
glazed with White chocolate» 130 g

Печиво «з Кокосовою стружкою» 300 г

Ciasteczka «o smaku kokosa»
300 g

Butter cookies «With Shredded
Coconut» 300 g

Штрих-код
Kod kreskowy
Bar code

Печиво з Шоколадом
300 г

Ciasteczka «z czekoladą»
300 g

Butter cookies «With Chocolate»
300 g

строк придатності, місяці
вага/грам
Termin, miesiąc
Ciężar/gramуw
Bestused beweight/grams
fore, month

кількість од.
в ящику/ шт
Ilość jednostek
w skrzyni/ szt.
Number of units
per box/pcs

Ciasteczka «z Topionym mlekiem z polewką czekoladową»

4820035540212

130

6

15

Ciasteczka «z Czekoladą z polewką czekoladową»

4820035540243

130

6

15

Ciasteczka «z Czekoladą z białą polewką»

4820035540205

130

6

15

Ciasteczka «z Topionym mlekiem»

4820035540120

300

6

8

Ciasteczka «z Migdałami»

4820035540090

300

6

8

Ciasteczka «o smaku kokosa»

4820035540106

300

6

8

Ciasteczka «z czekoladą»

4820035540113

300

6

8

Печиво «з Пряженим молоком в шоколадній глазурі»

Butter cookies «With Baked Milk glazed with dark Chocolate»
2

Печиво «з Шоколадом в шоколадній глазурі»

Butter cookies «With Chocolate glazed with dark Chocolate»
3

Печиво «з Шоколадом в білій глазурі»

Butter cookies «With Chocolate glazed with White chocolate»
4

Печиво «з Пряженим молоком»

Butter cookies «With Baked Milk»
5

Печиво «з Мигдалем»

Butter cookies «With Almonds»
6

Печиво «з Кокосовою стружкою»
Butter cookies «With Shredded Coconut»

7

Печиво «з Шоколадом»
Butter cookies «With Chocolate»

www.steviasun.com.ua
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Печиво З

ЦІЛЬНОЗЕРНОВОГО БОРОШНА

Ciasteczka ZBOŻOWE PEŁNOZIARNISTE
Butter cookies

MADE FROM WHOLE WHEAT FLOUR

Печиво З ЦІЛЬНОЗЕРНОВОГО БОРОШНА
Неймовірно смачне печиво, до складу
якого входить такий дієтичний продукт, як
цільнозернове кукурудзяне, вівсяне та гречане борошно, яке цінується за свої поживні властивості та екстрак стевії «СТЕВІЯСАН» .
Давно відома користь злакових, завдяки
вмісту складних вуглеводів, надовго наповнюють енергією та надають почуття ситості.
Печиво містить рослинні волокна з цільнозернового борошна. Рослинні волокна
традиційно включають до свого раціону
харчування моделі та шанувальники фітнесу, з метою корекції маси тіла.



Ciastka ZBOŻOWE
PEŁNOZIARNISTE

Nieprawdopodobnie smaczne ciastka, zawierające taki produkt dietetyczny jako pełnoziarnista mąka kukurydziana, mąka owsiana i
gryczana, docenia za jej właściwości spożywcze, oraz ekstrakt ze stewii «STEVIASUN».
Od dawna znana jest korzyść trawiastych,
dzięki zawarciu węglowodanów złożonych na
trwały czas dają energię i odczucie sytości.

Ciasteczka zawierają włókna roślinne z mąki
pełnoziarnistej. Włókna roślinne tradycyjnie
dodają do swego jedzenia modele i wielbiciele
fitnessu w celu korekcji sylwetki ciała.

Butter cookies made from
WHOLE WHEAT FLOUR
Incredibly delicious cookies consisting of
such a dietary product as wholegrain corn,
oat and buckwheat flour, which is valued for
its nutritional properties, and stevia extract
«STEVIASUN».
The healthiness of cereals due to complex
carbohydrates has long been known. They fill
you with energy for a while and give you the
feeling of satiety.
The butter cookies contains plant fibers of
whole wheat flour. Models and fitness fans
traditionally include plant fibers in their diet to
modify their body weight.

Bez cukru ZE STEWIA
Sugar free WITH STEVIA
Печиво
«Мигдально-кукурудзяне»
Печиво, виготовлене за
оригінальним рецептом з
цільнозернового кукурудзяного борошна зі шматочками
смаженого
мигдалю, без цукру на основі екстракту стевії густий «СТЕВІЯСАН».

Печиво
«Гречано-вівсяне»
Печиво, виготовлене за
оригінальним рецептом з
цільнозернового гречаного
та вівсяного борошна зі
шматочками подрібненого
арахісу, без цукру на основі
екстракту стевії густий «СТЕВІЯСАН».

№

1

Найменування продукції
Nazwa produkcji
Product name

Ciastka
«Migdałowo-kukurydziane»
Ciasteczka,
przygotowane
według oryginalnej receptury
włoskiej z kukurydzianej mąki
pełnoziarnistej z kawałkami
smażonych migdałów, bez
cukru, na podstawie gęstego ekstraktu ze stewii «STEVIASUN».

Ciastka
«Gryczano-owsiane»
Ciasteczka,
przygotowane
według oryginalnej receptury
włoskiej z gryczanej i owsianej
mąki
pełnoziarnistej
z
kawałkami orzechów ziemnych, bez cukru, na podstawie
gęstego ekstraktu ze stewii
«STEVIASUN».

Штрих-код
Kod kreskowy
Bar code

Butter cookies
«Almond and Corn»
The shortcake are made following the original recipe from
whole grain corn flour with
pieces of roasted almonds,
without sugar, based on stevia thick extract «STEVIASUN».

Butter cookies
«Buckwheat and Oat»
The shortcake are made following the original recipe from
whole grain buckwheat and
oat flour with pieces of
crushed peanuts, without
sugar, based on stevia thick
extract «STEVIASUN».

строк придатності, місяці
вага/грам
Termin, miesiąc
Ciężar/gramуw
Bestused beweight/grams
fore, month

кількicть од.
в ящику/ шт
Ilość jednostek
w skrzyni/ szt.
Number of units
per box/pcs

Ciastka «Migdałowo-kukurydziane»

4820158920168

300

3

12

Ciastka «Gryczano-owsiane»

4820158920243

300

3

12

Печиво «Мигдально-кукурудзяне»

печиво зі стевією
Ciasteczka ze stewią
Butter cookies with stevia

Без цукру ЗІ СТЕВІЄЮ

Butter cookies «Almond and Corn»
2

Печиво «Гречано-вівсяне»
Butter cookies «Buckwheat and Oat»

www.steviasun.com.ua
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ДЖЕМИ

DŻEMY
JAMS

ЗІ СТЕВІЄЮ

ZE STEWIĄ

WITH STEVIA

Джеми зі стевією
ТМ «Корисна Кондитерська»
Джеми ТМ «Корисна Кондитерська» відрізняються тим, що виготовлені з відбірних ягід, без додавання цукру. З екстрактом стевії «СТЕВІЯСАН» .
Наші джеми багаті на вміст пектину, що
робить їх надзвичайно корисними для вживання в якості десерту або додаючи у
страви за смаком.
В осінньо-зимовий період рекомендовано вживати як додаткове джерело вітамінів для підвищення імунітету.

8

Dżemy ze stewią
«Pure Delight»

Dżemy «Pure Delight» charakteryzują
się tym, że są przygotowane z najlepszych jagód, bez cukru, z gęstym ekstraktem ze stewii «STEVIASUN».

Nasze dżemy bogate na pektynę, dlatego sa nadzwyczajnie korzystne jako
desery albo dodatki do dań na smak.

W okresie zimowym i jesiennym polecono spożywać jako dodatkowe źródło
witamin dla wzmocnienia immunitetu.

Jams with stevia
«Pure Delight»
The peculiarity of «Pure Delight« jams is
that they are made from selected berries without adding sugar, with stevia extract
«STEVIASUN».
Our jams are rich in pectin content, which
makes them extremely healthy being used as a
dessert or added to dishes according to a person’s taste.
In autumn and winter period, it is recommended to use it as an additional source of vitamins to boost immunity.

джеми зі стевією
Dżemy ze stewią
Jams with stevia
Джем «Чорниця»
ягоди чорниці зі стевією 200 г

Dżem «Borówka czarna»
jagody borówki czarnej ze stewią
200 g
Jam «Blackberry»
blackberries with stevia 200 g

Джем «Голубика»
ягоди голубики зі стевією. 200 г

Dżem «Borówka bagienna»
jagody borówki bagiennej ze stewi
200 g
Jam «Blueberry»
blueberries with stevia 200 g

Джем «Полуниця»
ягоди полуниці зі стевією. 200 г

Джем «Малина»
ягоди малини зі стевією. 200 г

Jam «Strawberry»
strawberries with stevia 200 g

Jam «Raspberry»
raspberries with stevia. 200 g

Dżem «Truskawka»
jagody truskawki ze stewią, 200 g

№

1

Dżem «Malina»
jagody maliny ze stewią, 200 g

Найменування продукції
Nazwa produkcji
Product name

Джем «Вишня»
ягоди вишні зі стевією 200 г

Dżem «Wiśnia»
jagody wiśni ze stewią. 200 g

Jam «Cherry»
cherry berries with stevia 200g

Джем «Чорна смородина»
ягоди смородини зі стевією. 200 г

Dżem «Czarna porzeczka»
jagody czarnej porzeczki ze
stewią, 200 g

Jam «Black currant»
current berries with stevia 200 g

Штрих-код
Kod kreskowy
Bar code

строк придатності, місяці
вага/грам
Termin, miesiąc
Ciężar/gramуw
Bestused beweight/grams
fore, month

кількicть од.
в ящику/ шт
Ilość jednostek
w skrzyni/ szt.
Number of units
per box/pcs

Dżem «Borówka czarna» «Pure Delight»

4820158920151

200

12

30

Dżem «Borówka bagienna» «Pure Delight»

4820158920182

200

12

30

Dżem «Wiśnia» «Pure Delight»

4820158920137

200

12

30

Dżem «Malina» «Pure Delight»

4820158920113

200

12

30

Dżem «Truskawka» «Pure Delight»

4820158920120

200

12

30

Dżem «Czarna porzeczka» «Pure Delight»

4820158920144

200

12

30

Джем «Чорниця» ТМ «Корисна Кондитерська»

Jam «Blackberry» «Pure Delight»
2

Джем «Голубика» ТМ «Корисна Кондитерська»
Jam «Blueberry» «Pure Delight»

3

Джем «Вишня» ТМ «Корисна Кондитерська»
Jam «Cherry» «Pure Delight»

4

Джем «Малина» ТМ «Корисна Кондитерська»
Jam «Raspberry» «Pure Delight»

5

Джем «Полуниця» ТМ «Корисна Кондитерська»
Jam «Strawberry» «Pure Delight»

6

Джем «Чорна смородина» ТМ «Корисна Кондитерська»
Jam «Black currant» «Pure Delight»

www.steviasun.com.ua
www.steviasun.eu
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Напій розчинний «СТЕВІЙКА»

Napój rozpuszczalny «STEVIYKA»
Instant drink «STEVIYKA»

Розчинний напій
«СТЕВІЙКА»
Розчинний напій «СТЕВІЙКА» створений
для сучасних та активних людей, що прагнуть надовго зберегти красу та здоров’я.
«СТЕВІЙКА» містить біологічно активні
компоненти, що здатні впливати на процес
обміну речовин, підтримуючи Ваш організм в
тонусі та забезпечуючи чудовий вигляд та
самопочуття.
Насолода чудовим кавово-вершковим смаком дарує максимум користі з кожною чашкою.

0

Napój rozpuszczalny
«STEVIYKA»

Napój rozpuszczalny «STEVIYKA» tworzony
dla nowoczesnych i aktywnych ludzi pragnących
na długo zachować piękno i zdrowie.
«STEVIYKA» zawiera biologicznie aktywne
składniki, które mogą mieć wpływ na metabolizm, utrzymując ciało w dobrej formie i zapewniając doskonały wygląd i samopoczucie.
Doskonały kawowo-śmietankowy smak zapewnić maksymalne korzyści z każdym
kubkiem.

Instant drink
«STEVIYKA»
Instant drink «STEVIYKA» made for modern
and active people seeking to preserve their
beauty and health forever.
«STEVIYKA» contains biologically active ingredients that can affect metabolism keeping your
body in good shape and providing excellent appearance and health.
While enjoying excellent coffee and creamy flavor you get the maximum benefit from each cup.

Напій розчинний «СТЕВІЙКА»
Napój rozpuszczalny «STEVIYKA»
Instant drink «STEVIYKA»

на основі ячменю з ЦИКОРІЄМ ТА СТЕВІЄЮ

Розчинний напій «СТЕВІЙКА», 100г

na bazie j CZMIENIA Z CYKORI I STEWI

Napуj rozpuszczalny «STEVIYKA», 100g

based on barley, with CHICORY AND STEVIA

Instant drink «STEVIYKA», 100g

Екстракт ячменю
Екстракт ячменю має багатий склад вітамінів, мікроелементів та
амінокислот, джерело рослинної клітковини.
Екстракт цикорію Визнаний дієтологами замінник кави,
здатний знижувати апетит та прискорювати метаболізм.
Соєві вершки
Не містять жирів, тому «СТЕВІЙКА» рекомендована для людей, що корегують
масу тіла та дотримуються низькокалорійних дієт.

№

Wyciąg z jęczmienia

Wyciąg z jęczmienia ma bogaty skład witamin, minerałów i aminokwasów. Jest
źródłem błonnika roślinnego.

Wyciąg z cykorii

uznany przez dietetyków substytut kawy,
zmniejszający apetyt i przyspieszający metabolizm.

Śmietanka sojowanie

zawiera tłuszczu, dlatego „Steviyka” jest
zalecana dla osób regulujących masę ciała
i przestrzegających diety niskokalorycznej.

Найменування продукції
Nazwa produkcji
Product name

Barley extract
Has extensive composition of vitamins,
minerals and amino acids, a source of
fiber.
Chicory extract
Has been recognized by scientists as the
best substitute for coffee which has has
properties to reduce appetite and speed
up metabolism.
Soy cream
does not contain fat, so "STEVIYKA" is
recommended for people which adjust
body weight and follow low-calorie diets.

Штрих-код
Kod kreskowy
Bar code

строк придатності, місяці
вага/грам
Termin, miesiąc
Ciężar/gramуw
Bestused beweight/grams
fore, month

кількicть од.
в ящику/ шт
Ilość jednostek
w skrzyni/ szt.
Number of units
per box/pcs

1

Розчинний напій «СТЕВІЙКА», 100г

4820158920038

100

24

29

2

Napуj rozpuszczalny «STEVIYKA», 100g

4820158920038

100

24

29

3

Instant drink «STEVIYKA», 100g

4820158920038

100

24

29

www.steviasun.com.ua
www.steviasun.eu

+380 (44) 303-99-07



Солодке ДЖЕРЕЛО ЗДОРОВ’Я!
Słodkie RÓDŁO ZDROWIA!
Sweet SOURCE OF HEALTH!

«Цілюща стевія»
- солодкі напої
«Ст е ві я» лис т п ові т ря но -с ух ий - п рир о д н и й а д а п т о г ен т а а н т и о к с и д а н т . В о лод іє по т ужн ими прот иза па л ьним и, б акте ри ци д ни м и, і м у но м о д у л ю ю ч им и та
п ро т ип а раз и тар ни м и в л ас ти в о с т я м и,
очищує орга нізм на кл ітинн ому рівн і, відн о в л ю ю ч и р о б о т у ф ер м е н т н и х с и с т е м ,
но р м а л і з у є о б м і н р е ч о в и н.
Лист стевії сприяє: нормалізації рівня
цукру в крові; зміцненню імунної системи;
зміцненню роботи серця та судин; очищенню організму від токсинів.



«Uzdrawiająca stewia»
- słodkie napoje

«Stewia» list powietrzno-suchy – naturalny adaptogen i antyoksydant. Posiada mocne przeciwzapalne, immunomodulujące i przeciwpasożytowe
właściwości, oczyszcza organizm na
komórkowym poziomie, odnawiając
pracę systemów enzymatycznych, normalizuje metabolizm.

Liście stewii sprzyja: normalizacji
poziomu cukru we krwi; wzmocnieniu
układu immunologicznego; wzmocnieniu
pracy serca i naczyń; oczyszczeniu organizmu od toksyn.

«Healing stevia»
- are sweet drinks
Ma de f rom « St ev ia » a ir-dry le av es bei ng
a n at ura l a da ptogen a nd a nti ox ida nt . It h as
p o w e r f u l a n t i - i n f l a m m a t o r y , an t i b a c t e r i a l ,
immunomodulatory and ant i- para sitic prope r t i e s , cl e a n s e s t h e b o d y at t h e c e l l u l ar
l e v el r e s t o r i n g t h e f u n c t i o n i n g o f e n z y m e
s y s t e m s , n o r m a l i z e s m et a b o l i s m .
Stevia leaves contribute to normalizing
blood sugar level; reinforcing the immune
system; strengthening heart functioning
and blood vessels; ridding the body of toxins.

СТЕВІЯ
STEWIA
STEVIA
Стевія лист повітряно-сухий.
Крупна фракція, 50 г
Високоякісний, відбірний лист стевії.

Stewia list powietrzno-suchy .
Duża frakcja, 50 g.
Wysokosakoścowy, najlepsze liście stewii.
Stevia air-dry leaves.
Coarse fraction, 50 g.
High quality, select stevia leaves.

Стевія лист повітряно-сухий. Економ пропозиція.
Дрібна фракція, 50 г
Подрібнений лист стевії.

Stewia list powietrzno-suchy. Ekonom propozycja.
Drobna frakcja, 50 g
Kruszony list stewii.

Стевія лист повітряно-сухий у пакетиках, 60 г
Високоякісний лист стевії з напиленням Стевії
екстракту густого «СТЕВІЯСАН», що посилює цілющі
властивості. 1 пакетик = 1 літр напою.

Stewia list powietrzno-suchy w saszetkach, 60 g
Wysokojakościowe list stewii z napyleniem Gęstego
ekstraktu ze stewii «STEVIASUN», wzmacniającego
uzdrawiające właściwości. 1 saszetka = 1 litr napoju.
Stevia air-dry leavesin bags, 60 g each.
High quality stevia leaves with «STEVIASUN» stevia thick
extract coating which enhances its healing properties.
1 bag = 1 liter of the drink.

Стевія лист повітряно-сухий у пакетиках, 10 г
Подрібнений лист стевії в пакетиках.

Stewia list powietrzno-suchy w saszetkach, 10 g
Kruszony list stewii w saszetkach.
Stevia air-dry leaves in bags, 10 g
Crushed stevia leaves in bags.

Stevia air-dry leaves. Budget proposal.
Small fraction, 50 g
Crushed stevia leaves.

№

1

Найменування продукції
Nazwa produkcji
Product name

Штрих-код
Kod kreskowy
Bar code

строк придатності, місяці
вага/грам
Termin, miesiąc
Ciężar/gramуw
Bestused beweight/grams
fore, month

кількість од.
в ящику/ шт
Ilość jednostek
w skrzyni/ szt.
Number of units
per box/pcs

Stewia list powietrzno-suchy. Duża frakcja

4820035540021

50

12

100

Stewia list powietrzno-suchy w saszetkach

4820035540229

60

12

45

Stewia list powietrzno-suchy. Oszczędna propozycja. Drobna frakcja

4820035540335

50

12

100

Stewia list powietrzno-suchy w saszetkach

4820035540304

10

12

45

Стевія лист повітряно-сухий. Крупна фракція
Stevia air-dry leaves. Coarse fraction

2

Стевія лист повітряно-сухий у пакетиках
Stevia air-dry leaves in bags

3

Стевія лист повітряно-сухий. Економ пропозиція. Дрібна фракція
Stevia air-dry leaves. Budget proposal. Small fraction

4

Стевія лист повітряно-сухий у пакетиках
Stevia air-dry leaves in bags

www.steviasun.com.ua
www.steviasun.eu

+380 (44) 303-99-07
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Природна солодкість І

Naturalna słodkość I

НІЯКИХ КАЛОРІЙ!

ŻADNYCH KALORII!

Natural sweetness AND

NO CALORIES!

Ekskluzywny produkt od 1998 roku

Ексклюзивний продукт з 1998 р
Exclusive product since 1998

Фіточай
«СТЕВІЯСАН»
- 100% НАТ УРАЛЬНІ трави, суданська
троянда та стевія
Фіточай виготовлений за технологією напилювання екстракту стевії густого
«СТЕВІЯСАН» на трав'яну основу.
Фіточай має солодкий смак при повній
від су тн ос ті ка лорій! Не потре бує д ода вання цукру!
Серія фіточаю СТЕВІЯСАН включає сім
продуктів. Обов'язкові компоненти даних
чаїв: лист стевії, екстракт стевії «СТЕВІЯСАН», пелюстки суданської троянди (гібіскуса).

4

Herbata ziołowa
«STEVIASUN»

- 100% naturalne zioła, sudańska
róża i stewia

Herbata ziołowa wyprodukowana według
technologii napylania gęstego ekstraktu ze
stewii «STEVIASUN» na podstawę ziołową.

Herbata ziołowa ma słodki smak
przy całkowitym braku kalorii! Nie
potrzebuje dodawania cukru!

Seria herbaty ziołowej STEVIASUN zawiera siedem produktów. Obowiązkowe składniki niniejszej herbaty: liście stewii, ekstrakt
stewii «STEVIASUN», płatki sudańskiej róży
(Hibiskus).

Phytotea
«STEVIASUN»
- 100% NATURAL herbs, Sudanese rose
and stevia
The phytotea is made using the technology
of coating the herbal basis with «STEVIASUN» stevia thick extract.
The phytotea has a swee t taste with no
calorie s a t a ll! It doe s not require a dding
sugar!
STEVIASUN phytotea series includes
seven products. The indispensable components of these teas are stevia leaves, «STEVIASUN» stevia extract, Sudanese rose (hibiscus) petals.

Herbata z karkade i stewii
Herbata ziołowa z karkade i stewii,
płatki sudańskiej róży, liście stewii,
ekstrakt ze stewii «STEVIASUN»
Phytotea with Karkade and stevia
Karkade and stevia phytotea
Sudanese rose petals, stevia leaves,
«STEVIASUN» stevia extract

Фіточай з горобиною чорноплідною пелюстки суданської троянди, листя стевії, плоди горобини
чорноплідної, екстракт стевії
«СТЕВІЯСАН»

Herbata ziołowa z aronii czarnej
płatki sudańskiej róży, liście stewii,
owoce aronii czarnej, ekstrakt ze
stewii «STEVIASUN»
Phytotea with black chokeberry
Sudanese rose petals, stevia leaves,
black chokeberry fruit, «STEVIASUN»
stevia extract

чай з каркаде та стевією
herbata z karkade i stewii
Phytotea with Karkade and stevia

Фіточай каркаде та стевія
пелюстки суданської троянди, листя
стевії, екстракт стевії «СТЕВІЯСАН»

Фіточай з глодом
пелюстки суданської троянди, листя
стевії, плоди глоду, екстракт стевії
«СТЕВІЯСАН»

Herbata ziołowa z głodu
płatki sudańskiej róży, liście stewii,
owoce dzikiej głodu, ekstrakt ze
stewii «STEVIASUN»
Phytotea with haw

sudanese rose petals, stevia leaves,
haw fruit, «STEVIASUN» stevia extract

Фіточай з шипшиною

Фіточай зі звіробоєм

Фіточай зі споришем

Фіточай з кропивою

пелюстки суданської троянди, листя стевії, плоди шипшини, екстракт стевії «СТЕВІЯСАН»

пелюстки суданської троянди, листя стевії, трава звіробою, екстракт стевії «СТЕВІЯСАН»

пелюстки суданської троянди, листя
стевії, трава споришу, екстракт стевії «СТЕВІЯСАН»

пелюстки суданської троянди, листя
стевії, листя кропиви, екстракт стевії
«СТЕВІЯСАН»

Sudanese rose petals, stevia
leaves, rose hip fruit, «STEVIASUN»
stevia extract

Sudanese rose petals, stevia
leaves, tutsan herb, «STEVIASUN»
stevia extract

Sudanese rose petals, stevia
leaves, knotweed herb, «STEVIASUN» stevia extract

Sudanese rose petals, stevia
leaves, nettle leaves, «STEVIASUN»
stevia extract

Herbata ziołowa z dzikiej róży
płatki sudańskiej róży, liście stewii,
ziele dzikiej róży, ekstrakt ze stewii
«STEVIASUN»
Phytotea with rose hip

№

Herbata ziołowa z dziurawca
płatki sudańskiej róży, liście stewii,
ziele dziurawca, ekstrakt ze stewii
«STEVIASUN»
Phytotea with tutsan

Найменування продукції
Nazwa produkcji
Product name

Herbata ziołowa z rdestu ptasiego
płatki sudańskiej róży, liście stewii,
ziele rdestu ptasiego, ekstrakt ze
stewii «STEVIASUN»
Phytotea with knotweed

Штрих-код
Kod kreskowy
Bar code

Herbata ziołowaz pokrzywy
płatki sudańskiej róży, liście stewii,
ziele pokrzywy, ekstrakt ze stewii
«STEVIASUN»
Phytotea with nettle

строк придатності, місяці
вага/грам
Termin, miesiąc
Ciężar/gramуw
Bestused beweight/grams
fore, month

кількість од.
в ящику/ шт
Ilość jednostek
w skrzyni/ szt.
Number of units
per box/pcs

1

Фіточай «СТЕВІЯСАН»
Herbata «STEVIASUN» z karkade i stewii
Phytotea «STEVIASUN» with karkade and stevia

4820035540014

30

24

45

2

Фіточай «СТЕВІЯСАН» з горобиною чорноплідною
Herbata ziołowa «STEVIASUN» z aronii czarnej
Phytotea «STEVIASUN» with black chokeberry

4820035540199

30

24

45

3

Фіточай «СТЕВІЯСАН» з глодом
Herbata ziołowa «STEVIASUN» z głodu
Phytotea «STEVIASUN» with haw

4820035540175

30

24

45

4

Фіточай «СТЕВІЯСАН» з шипшиною
Herbata ziołowa «STEVIASUN» z dzikiej róży
Phytotea «STEVIASUN» with rose hip

4820035540168

30

24

45

5

Фіточай «СТЕВІЯСАН» зі звіробоєм
Herbata ziołowa «STEVIASUN» z dziurawca
Phytotea «STEVIASUN» with tutsan

4820035540144

30

24

45

6

Фіточай «СТЕВІЯСАН» зі споришем
Herbata ziołowa «STEVIASUN» z rdestu ptasiego
Phytotea «STEVIASUN» with knotweed

4820035540151

30

24

45

7

Фіточай «СТЕВІЯСАН» з кропивою
Herbata ziołowa «STEVIASUN» z pokrzywy
Phytotea «STEVIASUN» with nettle

4820035540182

30

24

45

www.steviasun.com.ua
www.steviasun.eu

+380 (44) 303-99-07



Нова формула зеленого чаю ТЕПЕР

Nowa formuła zielonej herbaty TERAZ
The new formula of green tea IT

Фіточай
«Солодкий Схід»
- зелений чай, трави та стевія
Фіточай виготовлений за технологією напилювання екстракту стевії густого
«СТЕВІЯСАН» на зелений чай з трав'яною
основою.
Фіточай має солодкий смак при повній
від су тн ос ті ка лорій! Не потре бує д ода вання цукру!
Серія фіточаю «Солодкий Схід» включає
сім продуктів Основними компонентами є
екстракт стевії «СТЕВІЯСАН», лист стевії, зелений чай.



ВІН СОЛОДКИЙ!

ON JEST SLODKI!

IS SWEET NOW!

Herbata ziołowa
«Słodki Wschód»

- zielona herbata, zioła i stewia

Herbata ziołowa wyprodukowana według
technologii napylania gęstego ekstraktu ze
stewii «STEVIASUN» na zieloną herbatę na
podstawie ziół.
Herbata ziołowa ma słodki smak i brak
kalorii! Nie potrzebuje dodawania cukru!

Seria herbatyziołowej «Słodki Wschód» zawiera
siedem produktów. Podstawowe składniki to są ekstrakt stewii «STEVIASUN», liście stewii, zielona
herbata.

Phytotea
«Solodkyi Skhid»
- consists of green tea, herbs and stevia
The phytotea is made using the technology
of coating the herb-based green tea with
«STEVIASUN» stevia thick extract.
The phytotea has a swee t taste with no
calorie s a t a ll! It doe s not require a dding
sugar!
The phytotea series «Solodkyi Skhid»
includes seven products. Their indispensable components are «STEVIASUN»
stevia extract, stevia leaves and green
tea.

«SILNY MALEC» dzika róża, liście
maliny, owoce anyżu, kwiat lipy, korzeń prawoślazu, korzeń łukrecji gładkiej, podbiał pospolity, liście stewii,
zielona herbata
«STALWART» rose hips, raspberry

«ВІТАМІНЧИК»

«ГРАЦІЯ»

зелений чай, ехінацея, діоскорея,
чорний тмин, шипшина, женьшень

зелений чай, імбир, лист сени, ананас натуральний, хвощ польовий

«WITAMIŃCZYK»
zielona herbata, jeżówka, pochrzyn,
czarnuszka siewna, dzika róża,
wszechlek
«VITAMIN»
green tea, echinacea, dioskoreya,
black cumin, rose hip, ginseng

Зелений чай зі стевією
Zielona herbata ze stewii
Green tea with stevia

«КРІПИШ» шипшина, лист малини, плоди анісу, цвіт липи, корінь алтея, корінь солодки голої, мати-ймачуха, лист стевії, зелений чай

«GRACJA»
zielona herbata, imbir, liście senny,
ananas naturalny, skrzyp polny
«GRACE»

green tea, ginger, senna leaves, natural pineapple, horsetail

leaves, anise fruit, linden flowers,
althea root, licorice root, coltsfoot,
stevia leaves, green tea

«ГАРМОНІЯ»

«ДОВГОЛІТ ТЯ»

«ЕНЕРГІЯ»

«ЖІНОЧА КРАСА»

зелений чай, листя стевії, трава
споришу, плоди шипшини, екстракт стевії «СТЕВІЯСАН»

зелений чай, листя стевії, плоди
шипшини, листя м’яти, плоди глоду,
екстракт стевії «СТЕВІЯСАН»

зелений чай, листя стевії, китайський лимонник, меліса, екстракт
стевії «СТЕВІЯСАН»

зелений чай, листя стевії, листя
кропиви, грицики звичайні (пастуша сумка), екстракт стевії
«СТЕВІЯСАН »

«HARMONIA»
zielona herbata, liście stewii, ziele
rdestu ptasiego, owoce dzikiej róży,
ekstrakt ze stewii «STEVIASUN»
«HARMONY»

«DŁUGOWIECZNOŚĆ»
zielona herbata, liście stewii, owoce
dzikiej róży, liście mięty, owoce głogu,
ekstrakt ze stewii «STEVIASUN»
«LONGEVITY»

green tea, stevia leaves, knotweed
herb, rose hips, stevia extract
«STEVIASUN»

green tea, stevia leaves, rose hips,
mint leaves, haw fruit, stevia extract
«STEVIASUN»

№

1

«ENERGIA»
zielona herbata, liście stewii, cytryniec
chiński, melisa, ekstrakt ze stewii
«STEVIASUN»
«ENERGY»

green tea, stevia leaves, Chinese
Schisandra, melis, stevia extract
«STEVIASUN»

Найменування продукції
Nazwa produkcji
Product name

Штрих-код
Kod kreskowy
Bar code

«KOBIECA PIĘKNOŚĆ»
zielona herbata, liście stewii, liście
pokrzywy, tasznik, ekstrakt ze stewii
«STEVIASUN»
«WOMEN’S BEAUTY»

green tea, stevia leaves, nettle
leaves, capsella (shepherd's purse),
stevia extract «STEVIASUN»
строк придатності, місяці
вага/грам
Termin, miesiąc
Ciężar/gramуw
Bestused beweight/grams
fore, month

кількість од.
в ящику/ шт
Ilość jednostek
w skrzyni/ szt.
Number of units
per box/pcs

Herbata ziołowa «STEVIASUN» z zieloną herbatą «HARMONIA»

4820035540267

30

24

45

Herbata ziołowa «STEVIASUN» z zieloną herbatą «DŁUGOWIECZNOŚĆ»

4820035540274

30

24

45

Herbata ziołowa «STEVIASUN» z zieloną herbatą «ENERGIA»

4820035540298

30

24

45

Herbata ziołowa «STEVIASUN» z zieloną herbatą «KOBIECA PIĘKNOŚĆ»

4820035540281

30

24

45

Herbata ziołowa «STEVIASUN» z zieloną herbatą «SILNY MALEC»

4820158920021

30

24

45

Herbata ziołowa «STEVIASUN» z zieloną herbatą «WITAMIŃCZYK»

4820158920014

30

24

45

Herbata ziołowa «STEVIASUN» z zieloną herbatą «GRACJA»

4820158920106

30

24

45

Фіточай «СТЕВІЯСАН» з зеленим чаєм «ГАРМОНІЯ»
Phytotea «STEVIASUN» with green tea «HARMONY»

2

Фіточай «СТЕВІЯСАН» з зеленим чаєм «ДОВГОЛІТТЯ»
Phytotea «STEVIASUN» with green tea «LONGEVITY»

3

Фіточай «СТЕВІЯСАН» з зеленим чаєм «ЕНЕРГІЯ»
Phytotea «STEVIASUN» with green tea «ENERGY»

4

Фіточай «СТЕВІЯСАН» з зеленим чаєм «ЖІНОЧА КРАСА»

Phytotea «STEVIASUN» with green tea «WOMEN’S BEAUTY»
5

Фіточай «СТЕВІЯСАН» з зеленим чаєм «КРІПИШ»

Phytotea «STEVIASUN» with green tea «STALWART»
6

Фіточай «СТЕВІЯСАН» з зеленим чаєм «ВІТАМІНЧИК»
Phytotea «STEVIASUN» with green tea «VITAMIN»

7

Фіточай «СТЕВІЯСАН» з зеленим чаєм «ГРАЦІЯ»
Phytotea «STEVIASUN» with green tea «GRACE»

www.steviasun.com.ua
www.steviasun.eu

+380 (44) 303-99-07

7

STEVIASUN

ТОВ «СТЕ ВІ ЯСА Н ко р п.»
0 3 0 3 9 , Ук р а ї н а , м . К и ї в ,
в у л . Го л о с і ї в с ь к а , 1 3 - А
т е л . / ф а кс : ( 0 4 4 ) 3 0 3 - 9 9 - 0 7
i n f o @ st ev i a su n . c o m . u a
w ww . s t e v i a s u n . c o m . u a
w w w. st e v i a s u n . e u

Sp. z o.o. «STEVIASUN korp.»
03039, Ukraina, m. Kijów,
ul. Gołosijiwska, 13-A
tel./faks: (044) 303-99-07
info@steviasun.com.ua
www.steviasun.com.ua
www.steviasun.eu

« S T E V I A S U N c o r p . L t d»
13- A Golos iivs ka s tr.K y iv,
U krai ne, 0303 9,
tel. /fax : ( 044) 303 -99- 07
i n f o @ st e v i as u n . c o m . u a
ww w . s t e v i a s u n . c o m. u a
ww w . s t e v i a s u n . e u

