
Продуктов 
каталог



Зърнени 
ядки

 Овесени ядки– 0.500, 0.250кг;
 Фини овесени ядки–0.500,0.250кг;
 Пшеничени ядки- 0.500кг;
 Смес от 4 вида ядки- 0.500кг;



Зърнени ядки 0.250кг

Фини Овесени Ядки 

(0.250кг)
Състав: специално 
обработени, крехки 
овесени ядки;

Овесени 
Ядки 
(0.250кг)
Състав: 
натурални 
овесени ядки;



Зърнени ядки 0.500кг

Фини Овесени 
Ядки (0.500кг)
Състав: специално 
обработени, крехки 
овесени ядки;

Овесени Ядки 
(0.500кг)

Състав: натурални 
овесени ядки;

Смес от четири вида ядки 
(0.500кг)
Състав: овесени, 
пшеничени, ръжени и 
ечемичени натурални ядки;



Зърнени ядки 0.500кг
(книжни пликове)

Пшеничени 
ядки (0.500кг)

Състав: 
пълнозърнести 

пшеничени ядки;

Смес от четири вида 
ядки (0.500кг)
Състав: овесени, 
пшеничени, ръжени и 
ечемичени натурални 
ядки;



 Плодово Мюсли–0.500 / 1кг
 Мюсли Плюс- 0.500 / 1кг
 Мюсли Закуска- 0.500кг
 Мюсли 
    6 вида ядки, 6 вида плод- 0.500кг
 Мюсли Добро Утро- 0.500кг
 Мюсли 30% плодове- 0.500кг
 Мюсли Традиция- 0.500кг
 Мюсли Фамилия- 0.500кг

Мюсли



Мюсли 0.500кг

Мюсли Плодово
(0.500кг)
Състав: овесен и пшеничен 
флейкс, корнфлейкс 
(царевица-93%), захар, сол, 
ечемичен малт, емулгатор 
(соев лецитин), стафиди, 
смокини, кайсии, ябълки, 
бананов чипс, орехи, 
лешници, ленено семе;

Мюсли Закуска 
(0.500кг)

Състав: овесен, пшеничен, 
ръжен и ечемичен флейкс, 
ечемичен флейкс (печен), 

корнфлейкс (царевица-
93%), захар, сол, ечемичен 

малт, емулгатор (соев 
лецитин), стафиди, 

слънчогледови семена, 
фъстъци;



Мюсли 0.500кг

Мюсли Плюс (0.500кг)
Състав: пълнозърнеста 

смес(овесен, пшеничен, ръжен 
и ечемичен флейкс), 

корнфлейкс, (царевица – 93%), 
захар, сол, ечемичен 

емулгатор( соев лецитин), 
кокос, стафиди, лешници, 

бадеми, слънчогледови семена, 
лен, смокини, кайсии, ябълки, 

круши, сини сливи;

Мюсли Добро Утро 
(0.500кг)
Състав: пшеничен и 
овесен флейкс, 
корнфлейкс, 
стафиди, кайсии, 
слънчогледови 
семена, фъстъци;



Мюсли 0.500кг

Мюсли 6 вида ядки 
6 вида плодове (0.500кг)
Състав: пълнозърнеста смес 
(овесен, пшеничен, ръжен и 
ечемичен флейкс), корнфлейкс, смес 
от 6 вида плодове (стафиди, круши, 
ябълки, сини сливи, кайсии, 
боровинки), слънчогледово семе, 
лешници;

Мюсли Плод 30% 
(0.500кг)

Състав: овесен и пшеничен 
флейкс, корнфлейкс (царевица-

93%), захар, сол, ечемичен 
малт, емулгатор (соев 

лецитин), стафиди, смокини, 
кайсии, ябълки, бананов чипс, 

ленено семе;



Мюсли 0.500кг

Мюсли Традиция (0.500кг)
Състав: овесени ядки, пшеничени 
ядки, ечемичени ядки, стафиди, 
корнфлейкс (царевица-93%), захар, 
сол, ечемичен малт, емулгтатор 
(соев лецитин), бадеми, лешници, 
кокос, ананас, праскова, папая, 
захар;

Мюсли Фамилия (0.500кг)
Състав: пшеничен и овесен флейкс, 

стафиди, корнфлейкс(царевица 
-93%), захар, сол, ечемичен малт, 

емулгатор(соев лецитин), 
слънчогледови семена, кайсии, 
смокини, кокосови стърготини, 
лешници, бадеми, ленено семе, 

бананов чипс;



Мюсли 1кг 

Мюсли Плюс (1кг)
Състав: пълнозърнеста 
смес(овесен, пшеничен, ръжен и 
ечемичен флейкс), корнфлейкс, 
(царевица – 93%), захар, сол, 
ечемичен емулгатор(соев лецитин), 
кокос, стафиди, лешници, бадеми, 
слънчогледови семена, лен, 
смокини, кайсии, ябълки, круши, 
сини сливи;

Мюсли Плодово (1кг)
Състав: овесен и пшеничен 

флейкс, корнфлейкс(царевица-
93%), захар, сол, ечемичен малт, 

емулгатор(соев лецитин), 
стафиди, смокини, кайсии, 

ябълки, бананов чипс, орехи, 
лешници, ленено семе



 Корнфлейкс – 0.275кг
 Шоколадови топчета 

/Choco balls/-  0.275кг
 Хрупкаво мюсли /Crunchy muesli/

Ванилия–0.500 / 0.375кг
 Шоколадово хрупкаво мюсли

/Choco crunch/-0.500 кг
 Хрупкаво мюсли 

/Crunchy muesli/ - Кокос – 0.375кг 

Зърнени закуски 
(екструдат, крънч)



Крънч 0.375кг

Хрупкаво Мюсли 
Ванилия (0.375кг)
Състав: овесени ядки, захар, 
палмово масло, оризов крисп, 
пшеничен глутен, малцово 
брашно, сол, кокосови люспи, 
глюкозо – фруктозен 
сироп,карамелов сироп, ванилия;

Хрупкаво Мюсли Кокос 
(0.375кг)

Състав: овесени ядки, захар, 
палмово масло, оризов крисп, 

пшеничен глутен, малцово брашно, 
кокосови люспи, глюкозо – 

фруктозен сироп, карамелов сироп;



Крънч 0.500кг

Хрупкаво Мюсли Кокос 
(0.500кг)
Състав: овесени ядки, захар, палмово 
масло, оризов крисп, пшеничен глутен, 
малцово брашно, кокосови люспи, 
глюкозо – фруктозен сироп, карамелов 
сироп;

Шоколадово хрупкаво 
мюсли (0.500кг)
Състав: овесени ядки, оризов 
екструдат, корнфлейкс, какао на 
прах, захар, палмово масло, 
кокосови стърготини, мед, калциев 
карбонат, сол, ароматизатор, 
малтодекстрин, карамелов сироп, 
витамин С;

Хрупкаво Мюсли Ванилия 
(0.500кг)

Състав: овесени ядки, захар, палмово 
масло, оризов крисп, пшеничен 

глутен, малцово брашно, сол, 
кокосови люспи, глюкозо – фруктозен 

сироп,карамелов сироп, ванилия;



Екструдат 0.275кг 
(корнфлейкс и шоко топчета)

Корнфлейкс 
(0.275кг)
Състав: царевица (93%), 
захар, сол, ечемичен малт, 
емулгатор, соев лецитин;

Шоколадови топчета 
(0.275кг)

Състав: зърнени храни (царевица, 
пшеница, ориз), захар, какао на 

прах, декстроза, палмово масло, 
сол, фруктоза, аромати, витамини 
(ниацин, витамин Е, пантотенова 

киселина, витамин В6, витамин 
В2, витамин В1, фолиева 
киселина, витамин В12), 

емулгатор: соев лецитин;



Нови продукти 

    Мюсли блокчета



Нови продукти 

Eдно неустимо 
хрупкаво 

изкушение, 
което ще ви 

зареди с жизненост, 
енергия и добро 

настроение.

    Натурална зърнена 
закуска 

“ELEGANT”



За да сте във форма от сутринта!
 
Това е една изключително балансирана 
закуска, която съдържа необходимите  
въглехидрати и белтъчини,  но много 
малко мазнини. 

 ELEGANT flakes – 
вашият приятел 

за желаната фигура!

Нови продукти 

Ето защо Elegance 
flakes  
ще ви помогне да се 
чувствате 
изключително 
енергични през 
целия ден!
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