G reeni
Milí zákazníci, v tomto krátkom informačnom letáku
Vám predstavujeme v krátkos� popis, charakteris�ku
a účinky našich 100% prírodných š�av. Veríme, že
vyskúšate, vyberiete si a aj oceníte ich prínos.

O spoločnos� Broader s.r.o.

O našich produktoch

Naša prevádzka sa nachádza na okraji obce Jablonov nad

Aktuálne prichádzame na trh s novými 100% prírodnými
šťavami rôznych druhov pod značkou Greeni. Produkty
ponúkame v rôznych variantoch balení a objemov.

Turňou, zaoberáme sa výrobou a distribúciou kvalitných
ovocných a zeleninových š�av a ako doplnkovú službu
ponúkame našim klientom aj službu sušenia ovocia a
ostatných výrobkov vhodných na sušenie.
Výrobca:
Broader s.r.o.
Zá�šie 10
831 03, Bra�slava

Prevádzka:
Muštáreň Jablonov
Jablonov nad Turňou 663
049 43 Jablonov nad Turňou

Naše šťavy vyrábame na Slovensku, z kvalitných surovín,
bez chemického ošetrenia, koncentrátov a alergénov.
Veríme, že oceníte ich kvalitu, výbornú chuť a zdraviu
prospešné účinky.
web: www.broader.sk
e-mail: info@broader.sk

tel: 0908 716 687
tel: 0908 967 258

O jablku
Jablko dužinatý plod
dozrievajúci v prírodných
podmienkach v období
augusta až septembra.

Ide

o

dužinatý

plod

dozrievajúci

v

prírodných

podmienkach v období augusta až septembra. Jablká
takmer neobsahujú bielkoviny, majú však vysoký obsah
vody, málo sacharidov. Mimoriadne bohaté sú na
vitamíny (až 13 druhov) A, B1, B2, B6, B12, C, E, K,
kyselinu pantoténovú, niacín, bio�n, kyselinu listovú a
cholín. Jablká majú vysoký obsah draslíka.

O jablčnej šťave
Jablčná šťava, naša
klasika je vďaka svojej
príjemnej chu� vhodná
pre de� aj pre
dospelých..

Jablčná šťava, naša klasika je vďaka svojej príjemnej
chu� vhodná pre de� aj pre dospelých. Priaznivo vplýva
na krvný tlak a hladinu cholesterolu, posilňuje imunitný
systém, srdce a krvný obeh, povzbudivo pôsobí na
nervovú sústavu, chráni mozog pred Parkinsonovou a
Alzheimerovou chorobou. Stabilizuje hladinu cukru v
krvi, podporuje trávenie a blokuje tvorbu žlčníkových a
obličkových kameňov, čis� črevá a zamedzuje množeniu
škodlivých mikroorganizmov v nich. Vďaka vysokému
obsahu železa pomáha pri málokrvnos� a brzdí tvorbu
kyseliny močovej. Je účinná aj pri boles�ach hlavy a
závratoch.

O arónií
Arónia je opadavý ker s
bobuľovitými plodmi, s
trpkastou zvieravou,
trieslovinovou chuťou.

Arónia je opadavý ker s bobuľovitými plodmi, s trpkastou
zvieravou, trieslovinovou chuťou. Má vysoký obsah
vitamínu C a obsahuje najviac an�oxidantov. Je
prospešná v prevencii ochorení spôsobených oxidačným
stresom.

O šťave z arónie
Šťava z arónie má
blahodarný vplyv na
krvný obeh, znižuje
hladinu cholesterolu v
krvi a krvný tlak..

Prospešná je aj pri cukrovke. Cenný je obsah vitamínov,
ale aj bioﬂavonoidov, ru�nu pre pevné cievy. Eliminuje
žalúdočné problémy (lieči žalúdočné vredy), chráni
črevá a tráviace ústrojenstvo, preven�vne účinkuje pro�
ochoreniu pečene a ďalších orgánov tráviaceho traktu.
S�muluje funkciu š�tnej žľazy, zlepšuje a reguluje
sekréciu hormónov a pomáha pri ochorení š�tnej žľazy
a strumy. Pomáha pri liečbe chronických ochorení,
akými sú rakovina, Parkinsonová choroba, bronchi�da,
posilňuje imunitný systém, zmierňuje a lieči
chudokrvnosť (anémia), vplýva na zlepšenie zraku
(zabraňuje šedému zákalu), zlepšuje pamäť a zmierňuje
migrény.

O rakytníku
Rakytník je kerovitá až
stromovitá rastlina, má
mierne kyslú chuť.

Rakytník je kerovitá až stromovitá rastlina, má mierne
kyslú chuť. Je to unikátne ovocie bohaté na kombináciu
10 vitamínov – A, B, E, C (najviac zo všetkých rastlinných
plodov), K1, F, an�oxidantov, 15 stopových prvkov
(železo, mangán bór, hliník...), olejov, vysoký podiel
esenciálnych nenasýtených mastných kyselín (omega 3,
6, 9) a iných biologicky ak�vnych látok.

O šťave z rakytníka
Šťava z rakytníka
priaznivo vplýva na
činnosť celého
tráviaceho ústrojenstva,
podporuje činnosť
pečene a pankreasu..

Šťava z rakytníka – nemá ju každý. Priaznivo vplýva na
činnosť celého tráviaceho ústrojenstva, podporuje
činnosť pečene a pankreasu, podporuje hojenie
žalúdočných vredov a vredov dvanástorníka a zlepšuje
perilsta�ku čriev. Priaznivo pôsobí pri hemoroidoch,
podporuje aj obranyschopnosť a vlastné ozdravovacie
procesy v organizme. Výrazne podporuje imunitný
systém, regeneráciu organizmu po chorobe, detoxikuje
organizmus, rozpúšťa hlieny a pomáha pri reuma�zme,
zápaloch močového ústrojenstva, má pro�nádorový
účinok.

O čiernej ríblezle
Čierna ríbezľa je
vzpriamený a
rozkonárený, až 1,5 m
vysoký ker, plný
výživných látok,
vitamínov a minerálov.

Čierna ríbezľa je vzpriamený a rozkonárený, až 1,5 m
vysoký ker. Jeho plodmi sú tmavé malé bobule. Je
prvotriedny liek aj výživný doplnok na posilnenie imunity
kvôli vysokému obsahu vitamínov, minerálov a ďalších
pre organizmus dôležitých látok.

O šťave z čiernych ríbezlí

Šťava z čiernych ríbezlí sa
osvedčila aj pri
hypovitaminóze, anémii
a scorbute.

Šťava z čiernych ríbezlí – skvelá osviežujúca chuť.
Osvedčila sa aj pri hypovitaminóze, anémii a scorbute.
Harmonizuje činnosť žliaz s vnútornou sekréciou. Je
vhodná pri kožných reakciách z precitlivenos�, pri
sennej nádche a dušnos�. Pomáha udržiavať normálny
krvný tlak, pôsobí pro� únave a migrénam. Ovplyvňuje
aj kŕčové žily a pôsobí na stav kos� a kĺbov. Je
odporúčaná pre alergikov - pomáha pri potláčaní
alergických reakcií.

O červenej repe
Červená repa alebo �ež
cvikla je dvojročná
rastlina a zástupca
koreňovej zeleniny u
ktorej sa konzumuje jej
podzemná časť.

Červená repa alebo �ež cvikla je dvojročná rastlina a
zástupca koreňovej zeleniny u ktorej sa konzumuje jej
podzemná časť. Cvikla obsahuje v hojnom množstve
betaín, ktorý bráni rozvoju kôrnatenia tepien a
podporuje činnosť pečene. Farbivo cvikly rozširuje
koronárne tepny a spevňuje stenu vlásočníc...
Neutralizuje a zároveň odstraňuje jedovaté látky, najmä

O šťave z čiernych ríbezlí

Šťava z červenej repy
je najhodnotnejším
nápojom pre obsah
užitočných mikroživín

v mozgu.

Šťava z červenej repy je najhodnotnejším nápojom pre
obsah užitočných mikroživín. V 100 g repy je pomer
bielkovín k uhľovodíkom približne 1:14 g a tu nie je
žiadny tuk. Tiež obsahuje asi 1 g vlákniny, B1 vitamín,
B2, B3, B5, B9, C, E, PP, minerálne látky, obzvlášť je
bohatá na železo. Zvyšok – asi 83,4 gramov je voda.
Jedná sa o vynikajúci prostriedok na čistenie tela od
toxínov, solí , odstraňuje z krvných s�en tukové
usadeniny. Neutralizuje a odstraňuje škodlivý
cholesterol. Z týchto dôvodov je to skvelý nástroj na
zníženie telesnej hmotnos�.

O mangu
Mango je tropické
ovocie, plod
mangovníka, ktorý je
výborným zdrojom
vitamínov A, C,
betakaroténu, draslíka a
vlákniny. A
O šťave z manga

Šťava z manga
podporuje syntézu
bielkovín v organizme,
zlepšuje schopnosť
sústredenia, podporuje
funkcie krvného obehu
a pomáha pri pálení
žáh.

Mango je tropické ovocie, plod mangovníka. Mango
patrí do rodu Mangifera, ktorý zahŕňa 69 botanických
druhov a viac ako 1000 odrôd tohto ovocia. Nie je
známy jeho presný pôvod, ale predpokladá sa že,
mango pochádza z južnej a juhovýchodnej Ázie. Mango
je výborným zdrojom vitamínov A, C, betakaroténu,
draslíka a vlákniny. Obsahuje málo tuku a sodíka. Plody
môžu byť rôznej farby, veľkos� i tvaru.

Šťava z manga podporuje syntézu bielkovín v
organizme, zlepšuje schopnosť sústredenia, podporuje
funkcie krvného obehu a pomáha pri pálení žáhy.

O marakuji
Marakuja je guľatá až
oválna bobuľa s
priemerom okolo 10
cen�metrov.

Marakuja je guľatá až oválna bobuľa s priemerom okolo
10 cen�metrov. Má 3 milimetre hrubú pevnú kožovitú
šupku, vo vnútri veľkú du�nu, obklopenú bielym
vatovitým ple�vom. V nej sa nachádzajú semená s
mieškami, vyplnené sklovitou oranžovou hustou
dreňou. Podľa odrody je v zrelos� žltá alebo ﬁalová.
Dužina je sladkokyslá s exo�ckou arómou - pripomína

O šťave z marakuje

Šťava z marakuje
úspešne odstraňuje
anémiu, vďaka obsahu
železa a vitamínu C.

marhuľu alebo mango.

Šťava z marakuje úspešne odstraňuje anémiu, vďaka
obsahu železa a vitamínu C. Má seda�vny účinok,
upokojujeúzkosť, stres a napä�e.

O more
Mora je tropická veľmi
šťavnatá odroda
ostružiny, chu� ako
zmes maliny, ríbezle a
moruše.A

Mora je tropická veľmi šťavnatá odroda ostružiny, chu�
ako zmes maliny, ríbezle a moruše. Obsahuje množstvo
prírodných an�oxidantov a cenných živín.
Plody tvoria strapce o veľkos� 15 až 25 mm, majú
vysoký obsah vitamínu C, vápniku a fosforu.

O šťave z mori

Šťava z mori podporuje
syntézu bielkovín v
organizme, zlepšuje
schopnosť sústredenia,
podporuje funkcie
krvného obehu a
pomáha pri pálení
žáhy.

Šťava z mori podporuje syntézu bielkovín v organizme,
zlepšuje schopnosť sústredenia, podporuje funkcie
krvného obehu a pomáha pri pálení žáhy.

O pomaranči
Pomaranč je plod
citrónovníka
pomarančového.
Citrónovníky
pomarančové (hovorovo
pomarančovníky) sú
menšie stromy s výškou
do 10 m alebo kry.
O šťave z pomaranča

Má výbornú chuť, je
ideálnou prevenciou
pro� chrípke a
nachladnu�u s
vysokým obsahom
vitamínov A, B, C..

Citrónovníky pomarančové sú menšie stromy s výškou
do 10 m alebo kry. Pochádzajú z juhovýchodnej Ázie.
Dnes sa pestujú hlavne v subtropických oblas�ach.
Pomaranče sa využívajú hlavne na priamu konzumáciu a
na výrobu džúsu. Pomaranč je známy obsahom
vitamínu C, ale obsahuje aj iné účinné látky, bielkoviny,
vláknina, sacharidy, tuk, vápnik, draslík, horčík, fosfor,
železo, an�oxidanty, kyseliny

Má výbornú chuť. Pijeme ju preto samostatne, alebo aj
v kombinácii s jablkom, mrkvou, alebo inými citrusmi. Je
ideálnou prevenciou pro� chrípke a nachladnu�u s
vysokým obsahom vitamínov A, B, C a minerálov draslík,
vápnik. Má príjemnú aroma�ckú vôňu, ktorá ukľudňuje
nervovú sústavu. Okrem toho je táto šťava výnimočná,
nakoľko ako jedna z mála druhov ovocia má �ež
výborné zásadité účinky na organizmus.

O jahode
Jahoda je trváca bylina.
Z podzemku vyrastajú
dlhostopkaté,
trojpočetné listy,
zložené z vajcovitých,
pílkovitých lístkov.

Jahoda je trváca bylina. Z podzemku vyrastajú
dlhostopkaté, trojpočetné listy, zložené z vajcovitých,
pílkovitých lístkov. Jahody sú chutné ovocie, ktoré sú
plodmi jahodníka. Jahody existujú už stáročia, ale �e,
ktoré jeme dnes vznikli až krížením a to po mnohých
pokusoch. Jahoda je pre zdravie prospešná najmä
vysokým obsahom vitamínu C a ďalších látok, ktoré
napomáhajú celkovej vitalite tela.

O šťave z jahody

Má výbornú chuť a
obsahuje vitamín C, B
(hlavne kyselinu
listovú), A, E, draslík,
vápnik, fosfor.

Šťava z jahody má výbornú chuť a obsahuje vitamín C, B
(hlavne kyselinu listovú), A, E, draslík, vápnik, fosfor.
Pomôže vám pri chudokrvnos�, pozi�vny účinok má aj
na reprodukčné orgány.

Všeobecné informácie
a upozornenia
Ovocie v tekutej forme, čiže
šťavy z nich, sú výdatným

Opatrní pri pi� š�av by mali byť �, ktorí majú problémy
s prekyslením žalúdka alebo trpia na žalúdočné vredy.
Najlepšie bude, ak budete ovocné šťavy pri pi� striedať.
Najmä diabe�ci a ľudia s poruchou glukózovej

doplnkom výživy pre ľahkú

tolerancie by si mali uvedomiť, že veľké množstvo

stráviteľnosť a výbornú

100%tnej ovocnej šťavy by mohlo preťažiť organizmus

vstrebateľnosť výživných

ovocným cukrom.

látok, avšak v plnom rozsahu

Vyrábame 100% prírodné šťavy, ktoré sú vyrábané len

nenahrádzajú konzumovanie

lisovaním priamo z ovocia. Sú šetrne pasterizované,

celých plodov, pretože
nevyhnutnou zložkou potravy
je aj vláknina.

neprisladené, bez chemického ošetrenia a alergénov.
Pomocou pasterizácie dosiahneme dlhšiu trvanlivosť
výrobkov, avšak zároveň si šťavy ponechajú všetky
výživné a zdraviu prospešné látky.
Pre lepšiu chuť je mnoho š�av z jednotlivých druhov
ovocia miešaných s jablčnou šťavou. Stále však
dodržiavame zásadu – 100%tná prírodná šťava!
Šťavy môžu obsahovať prirodzené usadeniny, preto
odporúčame pred použi�m pretrepať.

