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«Pure Delight» – słodycze przyszłości!

Opracowaliśmy doskonałą formułę smaku i korzyści dla tych, którzy lubią 
słodycze i dbają o własne zdrowie i zdrowie swojej rodziny. Zastąpiliśmy cukier 

biały krystaliczny gęstym ekstraktem ze stewii «STEVIASUN», 100% naturalnym, 
niekalorycznym słodzikiem. Uzyskaliśmy słodycze nowej generacji – słodycze Pure 

Delight® . Nasze słodycze, zawierają tylko naturalne składniki: prawdziwe kakao 
(ziarna kakaowe i masło kakaowe) mąkę pełnoziarnistą, agar-agar, owoce i orzechy. 

STEVIASUN® jest producentem zdrowych produktów 
spożywczych na bazie wyciągów ze stewii. 

Od prawie 20 lat produkujemy 100% naturalne substytuty cukru o 
właściwościach leczniczych, herbaty jak również słodycze pod własnymi 

znakami towarowymi. 

STEVIASUN



Stworzyliśmy unikalną tabliczkę czekolady, połączyliśmy 
czekoladę ze stewią  

Czekolada «Pure Delight» to prawdziwa czekolada, wyprodukowana tylko z naturalnych ziaren 
kakaowych i masła kakaowego na bazie gęstego ekstraktu ze stewii «STEVIASUN». 

Nasza czekolada nie zawiera oleju palmowego ani namiastek masła kakaowego.

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

Teraz czekolada bez cukru!
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Nazwa produktu kod kreskowy waga/
gram

termin 
ważności/
miesięcy

ilość w 
skrzyni/szt.№

Czekolada gorzka «STEVIASUN» z borówką czarną

Czekolada gorzka «STEVIASUN»  z orzechami laskowymi 

Czekolada gorzka «STEVIASUN»  z rodzynkami

Czekolada gorzka «STEVIASUN» ze stewią

Czekolada mleczna «STEVIASUN» ze stewią

Czekolada mleczna «STEVIASUN» z preparowanym ryżem i 
borówką czarną

Czekolada mleczna «STEVIASUN» z orzechami laskowymi

Czekolada mleczna «STEVIASUN» z orzechami laskowymi 
i żurawiną

4820158920076

 482018920083 

4820158920090

4820158920069

4820158920281

4820158920298

4820158920304

4820158920311

80

80

80

80

80

80

80

80

15

15

15

15

15

15

15

15

7

7

7

7

7

7

7

7

1

2

3

4

5

6

7
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Czekolada gorzka
 «STEVIASUN»
z borówką czarną

Czekolada mleczna
 «STEVIASUN»

ze stewią

Czekolada mleczna
 «STEVIASUN»

 z preparowanym ryżem 
i borówką czarną

Czekolada mleczna
 «STEVIASUN»

z orzechami 
laskowymi

Czekolada mleczna
 «STEVIASUN»

 z orzechami laskowymi i 
żurawiną

Czekolada gorzka
 «STEVIASUN»

ze stewią

Czekolada gorzka
 «STEVIASUN»

 z orzechami laskowymi

Czekolada gorzka
 «STEVIASUN»
z rodzynkami

www.steviasun.eu
+48-883-965-794



Słodycze w czekoladzie ze stewią 
«Pure Delight» 

Słodycze w czekoladzie «Pure Delight» to produkt  nowego pokolenia, stworzony 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 dzięki czemu 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 konsumentów i zwolenników zdrowego 
odżywiania. Szeroki asortyment zaspokoi różne smaki konsumentów.
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Słodycze  ZE STEWIĄ
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Nazwa produktu kod kreskowy ilość w 
skrzyni/szt.№

Słodycze «Śliwki suszone z orzechami Pure Delight»

Słodycze «Morele suszone z orzechami Pure Delight»

Słodycze «BUM orzechowy Pure Delight»

Słodycze «Stewia Mleczko z czekoladą Pure Delight»

Słodycze «Stewia Mleczko Pure Delight»

Słodycze «Galaretka Rozkosz Pure Delight»

Słodycze «Galaretka Marzenie Pure Delight»

4820035540496

 4820035540502 

4820035540489

4820158920236

4820035540519

4820035540465

4820035540472

150

150

150

150

150

150

150

15

15

15

15

15

15

15

6

6

6

3

3

4

4

1

2

3

4

5

6

7

Śliwki suszone z orzechami 
Kruszone śliwki suszone 

z orzechami z polewą 
czekoladową», 150 g

Stevia Mleczko  z czekoladą  
Delikatny lekki czekoladowy 
suflet z czekoladową polewą, 

150 g

Morele suszone z orzechami
Kruszone suszone morele 

z orzechami z polewą 
czekoladową», 150 g

Stevia Mleczko  
Delikatny lekki suflet z 

czekoladową polewą, 150 g

BUM orzechowy  
Kruszone orzechy ziemne i 

laskowe, 150 g

Galaretka Rozkosz   
Czekoladka z galaretką 
agarową i stewią, 150 g

Galaretka Marzenie 
Czekoladka z galaretką 
agarową i stewią, 150 g

waga/
gram

termin 
ważności/
miesięcy

www.steviasun.eu
+48-883-965-794



Suflet mleczny w czekoladzie ze stewią
 «Pure Delight»  

Suflet mleczny pokryty prawdziwą czekoladą «STEVIASUN». Zawiera cenny 
składnik – białko serwatkowe, które jest źródłem energii i aminokwasów. 

Niezastąpiony przy wysiłku fizycznym i aktywnym sposobie życia. Zalecany dla 
ludzi, którzy kontrolują swoją wagę.
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Suflet mleczny w czekoladzie ZE STEWIĄ
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Nazwa produktu kod kreskowy ilość w 
skrzyni/szt.№

Suflet mleczny w czekoladzie ze stewią 
«Pure Delight»

4820035540311 180 831

Suflet mleczny w czekoladzie ze stewią

waga/
gram

termin 
ważności/
miesięcy

www.steviasun.eu
+48-883-965-794



Ciasteczka ze stewią
 «Pure Delight»

Do składu kruchego ciastka «Pure Delight» wchodzi mąka tylko I i II gatunku. 
Oryginalna receptura bez wykorzystania oczyszczonej mąki wyższego gatunku i 

technologia produkcyjna gwarantuje 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), laktitol (naturalny prebiotyk, 

sprzyjający odnawianiu mikroflory jelit), kiełki pszenne, 
błonnik (z otrębów mąki I i II gatunku). 

Produkt jest rekomendowany do spożycia dorosłym i dzieciom, jako dodatkowe źródło 
witamin i błonnika pokarmowego. 
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Ciasteczka  ZE STEWIĄ
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Nazwa produktu kod kreskowy ilość w 
skrzyni/szt.№

Ciasteczka «z Zagęszczonym mlekiem z polewą czekoladową» 

Ciasteczka «z Czekoladą z polewą czekoladową» 

Ciasteczka «z Czekoladą z białą polewą» 

Ciasteczka «z Zagęszczonym mlekiem» 

Ciasteczka «z Migdałami»

Ciasteczka «z Kokosem» 

Ciasteczka «z Czekoladą»

4820035540212

 4820035540243 

4820035540205

4820035540120

4820035540090

4820035540106

4820035540113

130

130

130

300

300

300

300

15

15

15

8

8

8

8

6

6

6

3

3

4

4

1

2

3

4

5

6

7

Ciasteczka «z Zagęszczonym 
mlekiem z polewą 

czekoladową» 130 g

Ciasteczka 
«z Zagęszczonym mlekiem»

300 g

Ciasteczka «z Czekoladą
 z polewą czekoladową» 130 g

Ciasteczka «z Migdałami»
300 g

Ciasteczka «z Czekoladą 
z białą polewą» 130 g

Ciasteczka «z Kokosem» 
300 g 

Ciasteczka «z Czekoladą»
300 g

waga/
gram

termin 
ważności/
miesięcy

www.steviasun.eu
+48-883-965-794



Ciastka zbożowe pełnoziarniste
Nieprawdopodobnie smaczne ciastka, zawierające pełnoziarnistą mąkę kukurydzianą, 
mąkę owsianą i gryczaną, cenne ze względu na właściwości spożywcze, oraz ekstrakt ze 

stewii «STEVIASUN».

Od dawna są znane korzyści zbóż dzięki zawartości węglowodanów złożonych. Dają one 
energie i odczucie sytości na długi czas.  

Ciasteczka zawierają błonnik z mąki pełnoziarnistej. Błonnik tradycyjnie dodają do 
swojej diety modelki, osoby uprawiające fitness w celu korekcji sylwetki ciała. 
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Ciastka zbożowe pełnoziarniste
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Nazwa produktu kod kreskowy ilość w 
skrzyni/szt.№

Ciastka «Migdałowo-kukurydziane»

Ciastka «Gryczano-owsiane»

4820158920168

 4820158920243 

300

300

12

12

3

3

1

2

Bez cukru ZE STEWIĄ

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 bez cukru, na bazie gęstego 
ekstraktu ze stewii «STEVIASUN». 

waga/
gram

termin 
ważności/
miesięcy

www.steviasun.eu
+48-883-965-794



 «STEWIJKA»
Napój rozpuszczalny «Stewijka» stworzony dla nowoczesnych i aktywnych

 ludzi pragnących na długo zachować piękno i zdrowie. 

«Stewijka» 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 zapewnia maksymalną korzyść z każdym kubkiem.
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Napój rozpuszczalny «STEWIJKA»
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Nazwa produktu kod kreskowy ilość w 
skrzyni/szt.№

 Napój rozpuszczalny «STEWIJKA» 4820158920038 100 29241

www.steviasun.eu
+48-883-965-794

Napój rozpuszczalny «STEWIJKA», 100g
Na bazie jęczmienia Z CYKORIĄ I STEWIĄ

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 sojowa
Nie zawiera tłuszczu, dlatego «Stewijka» jest zalecana dla osób regulujących masę 
ciała i przestrzegających diety niskokalorycznej.

waga/
gram

termin 
ważności/
miesięcy



STEVIASUN

Stevia Delight Sp. z o.o.
ul. Marii Curie-Skłodowskiej nr 3,

 lok. 27, 20-029, Lublin, 
+48 883-965-794, 

biuro@steviasun.eu
www.steviasun.eu


