
Vyrábíme
jen to,

co sami
jíme.

Využíváme vlastní inovativní technologické postupy,

naše tyčinky jsou bohaté na přírodní suroviny,

minerální látky, vitamíny a protein.
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Představuji malou rodinou výrobní rmu s originálními produkty.
Máme vlastní vývoj, výrobu a prodej zdravých,

plnohodnotných, surovinově nešizených
a hlavně chutných tyčinek.

Naše heslo:



Ovocné tyčinky jejichž hlavními bene�ty jsou slunečnicová pasta vlastní výroby, nižší
objem datlové pasty, vyšší objem sušeného ovoce a na něj navázaná vláknina.

Tyčinky určené pro děti, plné chuti, kvalitních surovin a bez přidaných cukrů.
Hodně ovoce opět navázaného s vlákninou.

Kvalitní �lipínský kokos, rýžový sirup a deklarované suroviny.
Jednoduchost a kvalita se snoubí s poctivostí.

Naše bezlepkové výrobky obsahují pouze přirozeně bezlepkové suroviny.
A žádný přidaný cukr.

Výrobky pro sportovce plné syrovátkového proteinu a ovocných koncentrátů.
Kvalita a jednoduchost doplněná chutí a energií.

Kvalitní �lipínský kokos, čekankový sirup (pouze 5% cukru) a deklarované suroviny.



Potravinové alergeny: lepek.
Obsahuje významné vitamíny, kyselinu listovou a řadu minerálních látek.

Brusinková tyčinka 45g 
Složení: ovesné vločky, datlová pasta, rawmazánka sluneční (slunečnicové 
semínko 84%, slunečnicový olej, kakaové máslo), brusinky 15% (brusinka, 
cukr) chia semínko 5%, rýžový sirup.

Brusinky obsahují silné antioxidanty, které jsou účinné proti různým 
infekcím (bakteriálním a virovým) a snižují hladinu "špatného" cholesterolu. 

Jen ty nejlepší suroviny

A B1 B2 B3 B5 B6 B7 E KC

Ca Fe Mg Mn Zn P K F Na Co I Se

Složení: datlová pasta, ovesné vločky, maková pomazánka (mák 66%, 
řepkový olej), sušené rozinky (15%), rýžový sirup.

Maková tyčinka 45g

Potravinové alergeny: lepek.
Maková semena jsou skvělým zdrojem vitamínu E, komplexu vitaminů B, 
jako thiamin, kyselina pantothenová, pyridoxin, riboflavin, niacin a kyselina 
listová a samozřejmě řady minerálních látek.
Mák modrý zmírňuje emotivní nerovnováhu, uklidňuje nervovou soustavu, 
podporuje osu MTM (mozek, trávící trakt, imunitní systém) a homeostázu 
(samoregulaci organismu). Uvolňuje svalové křeče, podporuje růst 
svalové hmoty, pomáhá při pálení žáhy.
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Žádná chemie

Složení: ovesné vločky, datlová pasta, sušené rozinky, rawmazánka
sluneční (slunečnicové semínko 84%, slunečnicový olej, kakaové 
máslo), sušená klikva (cukr, olej), lyofilizovaná malina 4%, karobový 
prášek 4%, rýžový sirup.

Maliny mají vysoký obsah vitamínu C, skupinu vitamínů B a minerální látky. 
Maliny jsou jedinečné svým vysokým množstvím kyseliny ellagové, která je 
velmi silným antioxidantem. Karob (Svatojánský chleba) je vysoce ceněný 
pro svůj obsah minerálních látek, vitamínů skupiny B a též stopových prvků. 
Je bohatým zdrojem vlákniny (pektinu). U malin  byly prokázány 
antikancerogenní, antimikrobiální a antioxidační účinky. Karob snižuje 
hladinu cholesterolu, pomáhá při zastavení průjmu, podporuje imunitní 
systém, působí proti stárnutí buněk, snižuje obsah tuků v krvi a zrychluje 
jejich spalování.

Potravinové alergeny: lepek.

Malinová tyčinka s karobem 45g

Ca Fe Mg K NaA B6 C

Složení: sušené švestky (31%), rawmazánka
sluneční (slunečnicové semínko 84%, slunečnicový olej, kakaové
máslo),datlová pasta, ovesné vločky, rozinky,rýžový sirup, skořice
mletá.

Švestková tyčinka 45g

Potravinové alergeny: lepek.

Sušené švestky jsou užitečné při prevenci aterosklerózy, onemocnění 
srdce u diabetiků, nádorů tlustého střeva, při snižování stupně závažnosti 
některých zánětlivých stavů. Jsou dobrým zdrojem draslíku (732 mg / 
100 g) pro udržení normálního krevního tlaku a srdeční funkce. Možné 
zdravotní komplikace: osoby s onemocněním ledvin a žlučníku by 
neměly sušené švestky konzumovat. 

B1 B2A C P Fe Mg Na PK
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švestková ovocná tyčinka



Zdraví z přírody

Rakytníková tyčinka 45g
Složení: datlová pasta, rawmazánka sluneční (slunečnicové semínko 
84%, slunečnicový olej, kakaové máslo), ovesné vločky, sušené 
meruňky, rýžový sirup, rakytník 4%, citrónová kůra, kyselina citrónová.

Potravinové alergeny: lepek.

Některé zdroje udávají, že rakytník obsahuje skoro 200 biologicky 
aktivních látek. Uvést můžeme prakticky všechny vitaminy. Rakytník je 
ale bohatý i na flavonoidy, serotonin, mastné kyseliny a další prospěšné 
látky. Má biostimulační účinky, výrazně podporuje imunitní systém, 
zvyšuje odolnost proti infekcím a stresu. Podporuje tvorbu žluči, trávicích 
enzymů a léčí žaludeční vředy. Stimuluje činnost jater a plic, pomáhá při 
plicních onemocněních. Reguluje krevní oběh. Pomáhá při kožních 
onemocněních, akné, popáleninách a také při omrzlinách. Zabraňuje 
vypadávání vlasů. Čistí organismus od toxických zplodin, rozpouští 
hleny, pomáhá při revmatismu. Vykazuje protinádorové účinky.
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Kokosová tyčinka 33 g

Může obsahovat stopy skořápkových plodů.
Složení: kokos, rýžový sirup.

Kokosová dužina obsahuje 60% tuků, 20% glycidů, 8% 
proteinů a vodu. Je zdrojem vápníku, vlákniny, bílkovin, řady 
minerálních látek, vitamínů skupiny B (mimo B6 a B12) a 
vitamín C. Používá se k léčení mnoha zdravotních obtíží: 
záněty, astma, bronchitida, popáleniny, nachlazení, zácpa, 
kašel, ledvinové kameny, podvýživa, nepravidelná,
či bolestivá menstruace, bolesti zubů, žaludeční problémy
a mnoha jiných.

kokosová tyčinka



Originální receptury

Kokosová s lískovými ořechy 33g
Složení: kokos, rýžový sirup, lískový ořech 9%.
Potravinové alergeny: Skořápkové plody.
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kokosová tyčinka s lískovými ořechy

Může obsahovat stopy skořápkových plodů, arašídy.

Kokosová s proteinem 33g 

Složení: kokos, rýžový sirup, syrovátkový protein 20%.
Potravinové alergeny: mléko.
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Ca Fe Mg P K Na Si

PROTEIN

Kokosová s lyofilizovanou jahodou 33g

Potravinové alergeny: žádné.
Složení: kokos 63%, rýžový sirup, lyofilizovaná jahoda 9 %.

Může obsahovat stopy skořápkových plodů a arašídu.

Ca Fe Mg P K Na Si Mn

kokosová tyčinka s lyolizovanou jahodou

Ca Fe Mg P K Na Si Mn Zn Cu
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Zdravé pokušení

Složení: kokos 40%, rýžový sirup, čokoládové pecky16% (kakaové 
součásti 35%, cukr, syrovátka, sojový emulgátor), sušená višeň 10%  

Kokosová s čokoládou a višní 33g

Potravinové alergeny: soja,mléko.
Může obsahovat stopy  arašídů a skořápkových plodů.

Ca Fe Mg P K Na Si I
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kokosová tyčinka s višní
a čokoládou

Složení: kokos 56%, rýžový sirup, káva instantní 1,5%, skořice.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů.

Kokosová tyčinka s kávou 33 g

Ca Fe Mg P K Na Si B1
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E
kokosová tyčinka s kávou

kokosová tyčinka s pomerančem a čokoládou

Složení:  Kokos 47%, rýžový sirup, koncentrovaný pomeranč 14%, 
čokoládové pecky 10% (kakové součásti 35%, cukr, syrovátka,
sojový emulgátor.

Kokosová tyčinka s pomerančem a čokoládou 33 g

Potravinové alergeny: soja,mléko.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů.
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Kokosové tyčinky
s čekankovým sirupem

S lyofilizovanou jahodou 33g

Potravinové alergeny: nemá.
Složení: kokos 40%, čekankový sirup 37%, lyofylizovaná jahoda 9 %.

Ca Fe Mg Zn P KSe B6 C KE

Složení: mandle 34%, kokos strouhaný, čekankový sirup, ovesné 
vločky.

S mandlemi 33g

Ca Fe Mg Zn P KSe B6 C KE

Čekankový sirup je ideální alternativou k rafinovanému cukru. Kořen 
čekanky má silné protizánětlivé a sedativní účinky. To je důvod, proč je 
často doporučován pro snížení zánětlivé aktivity při revmatismu a artritidě.

kokosová tyčinka s jahodou a čekankovým sirupem

Potravinové alergeny: nemá.
U malin  byly prokázány antikancerogenní, antimikrobiální a antioxidační 
účinky. Karob snižuje hladinu cholesterolu, pomáhá při zastavení průjmu, 
podporuje imunitní systém, působí proti stárnutí buněk, snižuje obsah 
tuků v krvi a zrychluje jejich spalování.

S lyofilizovanou malinou 33g
Složení: kokos 40%, čekankový sirup 37%, lyofylizovaná malina 9 %.

Ca Fe Mg Zn P KSe B6 C KE

kokosová tyčinka s malinou a čekankovým sirupem

kokosová tyčinka s mandlemi a čekankovým sirupem



Potravinové alergeny: lepek. 

Složení: kokos strouhaný, rýžový sirup, banán sušený 21%, ovesné 
vločky, skořice.

Banánová tyčinka 30g

Ca Fe Mg K Na A B2 CB6

Meruňková tyčinka 30g
Složení: kokos strouhaný, rýžový sirup, meruňky sušené 19%, fíková 
pasta, ovesné vločky, kyselina citrónová. 
Potravinové alergeny: lepek.

Rakytníková tyčinka 30g

Složení: datlová pasta, rawmazánka sluneční (slunečnicové semínko 84%,
slunečnicový olej, kakaové máslo), ovesné vločky, sušené meruňky, rýžový sirup,
rakytník 4%, citrónová kůra, kyselina citrónová.
Potravinové alergeny: lepek.
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Ca Fe Mg P K Na Si Mn

Jahodovo mátová 33g 

Potravinové alergeny: nemá.

Složení: rýžový sirup, ovesné vločky přirozeně bezlepkové, kokos, 
rawmazánka sluneční (slun. semínko 84%, slun. olej, kakaové 
máslo), fíková pasta, lyofilizovaná jahoda (5%), máta sušená (0,8%).

Proteinová s meruňkou 33g

Potravinové alergeny: mléko

Složení: rýžový sirup, sušené meruňky 24%, ovesné vločky 
přirozeně bezlepkové, syrovátkový protein 15%, rawmazánka 
sluneční (slun. semínko 84%, slun. olej, kakaové máslo), fíková 
pasta, kys. citronová.

Potravinové alergeny: nemá.

Složení: datlová pasta, ovesné vločky přirozeně bezlepkové, 
maková mazánka 19,5% (mák 66%, řepkový olej), sušené švestky 
15%, rýžový sirup, skořice.

Makovo švestková 33g
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LOW CARB VEGAN

Může obsahovat stopy arašídu.

Ořechová 33 g 

Složení: směs lískových a vlašských ořechů (41%), mandle, 
mandlová mouka (28,5%), čekankový sirup ,erytritol, glycerol, 
antioxidační látka vitamín E. 
Potravinové alergeny: Skořápkové plody.

Ořechy a jejich účinky na lidské zdraví

Bohatý zdroj antioxidantů. Boj proti cholesterolu a triglyceridům.
Ořechy mají ohromující účinky na hladinu cholesterolu a triglyceridů v 
krvi. Pomáhají tedy zejména proti rizikům infarktu nebo mozkové 
mrtvice. Mandle a lískové ořechy snižují celkový cholesterol i LDL 
cholesterol v krvi a současně zvyšují hladinu HDL (”hodného”) 
cholesterolu. Ořechy mají silné protizánětlivé účinky. Zánět je 
ustálená reakce organizmu na zranění způsobené buď traumatem 
(mechanické poškození organizmu), bakteriemi nebo jinými 
patogeny. Pomáhají rovněž lidem s nemocnými ledvinami i dalšími 
závažnými chorobami. Jsou plné vlákniny. Vláknina má bezesporu 
celou řadu kladných účinků na lidské zdraví. Přestože náš 
organizmus vlákninu trávit neumí, bakterie, které v tlustém střevě žijí,
to dokážou. Proto řada druhů vlákniny funguje jako takzvaná 
prebiotika, tedy jakási „potrava” pro zdraví prospěšné bakterie.

LOW CARBLOW CARB

vegan tyčinka

ořechová
vegan tyčinka

ořechová

33g
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SeFe Mg Na PKCa Mn ZnCu



LOW CARB VEGAN

Složení: kokos, směs semínek  slunečnice, dýňě, sezamu, lnu  
zlatého, lnu hnědeho, chia (25 %), čekankový sirup, slunečnicová 
pomazánka (sluneč. seminko 84%, slun.olej, kokosový tuk, sojový 
lecitin), kokosové mléko sušené, erytritol, glycerol.

Potravinové alergeny: sezam, soja.

Semínková 33 g 

Semínka a jejich účinky na lidské zdraví.

Sezam má pozitivní vliv na srdce, cévy, krevní tlak, cholesterol, 
trávení, játra a také na nervový systém. Zvyšuje imunitu a zlepšuje 
látkovou přeměnu, je velmi vhodný pro těhotné a kojící ženy. 
Sezamová semínka obsahují vlákninu, bílkoviny, sacharidy, tuk, 
vodu, vápník, železo, hořčík, měď, draslík, fosfor, mangan, 
selen,zinek, sodík, omega 3 a omega 6 mastné nenasycené kyseliny, 
vitamíny A, B1, B2, B3, B6, kyselinu listovou a pantotenovou.
Dýňová semínka podporují zdravé hubnutí, odvodnění organizmu, 
doplnění správného tuku, odstranění špatného cholesterolu
a pročistí vám celé tělo od škodlivých látek. Dýňová semena dále 
pomáhají při žaludečních potížích a problémech s ledvinami
i  s močovým měchýřem, revmatu a kardiovaskulárních 
onemocněních. Dýňová semínka obsahují vitamíny A, B, D, E, 
aminokyseliny a esenciální mastné kyseliny omega 3 a 6. Jsou 
bohatá na cucurbitaciny, zinek, hořčík, fosfor, mangan, měď, vápník a 
železo. Slunečnicová semínka a jejich protizánětlivé vlastnosti 
zmírňují příznaky astmatu, osteoartritidy a revmatoidní artritidy. 
Vysoký obsah vlákniny snižuje možnost vzniku rakoviny tlustého 
střeva. Slunečnicová semínka mají uklidňující vliv na nervy, stres a 
migrénu. Obsahují vtamíny A, E, B1, kyselinu listovou a niacin. Z 
minerálů měď, mangan, selen, hořčík a fosfor. Semínka lnu zlatého a 
hnědého mají antivirové, protizánětlivé, antibakteriální a 
protiplísňové účinky. Dále se doporučují při léčbě astmatu a artritidy. 
Přispívají ke snižování cholesterolu v krvi a měly by se podílet na 
harmonizaci krevního tlaku a hladiny cukru v krvi. Obsahují vitamíny 
E, thiamin, riboflavin, niacin a pyridoxin, minerály vápník, železo, 
mangan, hořčík, fosfor a draslík. Chia semínka snižují krevní tlak a 
hladinu zánětlivých markerů CRP. Pomáhají při léčbě diabetu 
druhého typu. Snižují riziko srdečních onemocnění. Obsahují pětkrát 
více vápníku, který podporuje stavbu kostí, než mléko. Jsou tedy 
skvělým zdrojem pro všechny, kdo nejedí mléčné výrobky. Mají 
vysoký obsah omega 3, vitamíny A, B1, B2, B3, C a E, minerály 
vápník, železo, hořčík fosfor, zinek a měď. 

Doporučená konzumace je maximálně 1 tyčinku denně.

Konzumace se nedoporučuje lidem s problémy v oblasti slinivky 
a žlučníku s nízkým krevním tlakem. 

LOW CARBLOW CARB

vegan tyčinka

semínková
vegan tyčinka

semínková

33g



Fe Mg Na PKCa Zn

LOW CARB VEGAN

Složení:  tepelně upravená  mandle (44%), kokos, čekankový sirup 
kokosový tuk, erytritol, glycerol, sůl (0,8%). 

Slaná pražená mandle 33 g 

Potravinové alergeny: skořápkové plody.

Doporučená denní dávka je 28 g mandlí, což jsou 2 tyčinky 
(tyčinka obsahuje 14,9 g mandlí).

Tak například dokáží mírnit hladinu cukru v krvi, což z nich mimo jiné 
dělá výtečnou potravinu pro diabetiky. Mají také antioxidační 
vlastnosti, takže lidskému tělu pomáhají omezovat aktivitu volných 
radikálů a působí tím proti stárnutí organizmu. Bojují s vysokým 
cholesterolem a krevním tlakem, přičemž činnost srdečního svalu 
podporují celkově. Mají kladný vliv na zdravé trávení i funkci mozku. a 
mluví se nich dokonce v souvislosti s prevencí Alzheimerovy choroby. 
Pozitivně působí také na kvaltu kostí. Obsahují vitamíny B1, B2, B3, 
B6, B12, C a E. z minerálů především vápník, železo, hořčík, fosfor, 
draslík, sodík a zinek. 

Mandle a jejich účinky na lidské zdraví

Mandle nejsou doporučovány osobám, které mají potíže s 
ledvinami či žlučníkem. 

LOW CARBLOW CARB

vegan tyčinka

pražené mandle
vegan tyčinka

pražené mandle B12

B1

B2

B3

B6

C

E

Přestože jsou ořechy považovány za poměrně vysoce kalorickou
potravinu, studie naznačují, že mohou pomáhat i při hubnutí.
Za zmínku stojí zejména mandle nebo pistácie, které dle mnoha
studií díky svému složení až trojnásobně rychleji pomohly snížit
hmotnost  testovaných skupin jak u mužů, tak u žen, a to ve všech
věkových kategoriích. Je to především tím, že lidský organismus
nevstřebává všechny tuky a kalorie z  ořechů, ale část jich bez
užitku vyloučí.

Pomoc při hubnutí



HIGH PROTEIN & LOW CARB

37% PROTEIN
16% OVOCE

45g

PROTEINOVÁ ARAŠIDOVÁPROTEINOVÁ ARAŠIDOVÁ TYCINKA

+

LOW CARB

Obsahuje laktózu.
Potravinové alergeny: syrovátkový protein, soja. 

Pomerančová s 37% proteinu 45 g 

Složení: syrovátkový CFM protein (46%)  (80% protein, sojový lecitin 
0,2%), čekankový sirup, pomerančový koncentrát 65°B (10%), 
kokosový tuk, kokos, glicerol, přírodní aroma.

Arašidová s 37% proteinu 45 g 

Obsahuje laktózu. 
Potravinové alergeny: syrovátkový protein, arašídy, soja.

Složení: syrovátkový CFM protein (37%)  (80% protein, sojový lecitin 
0,2%), čekankový sirup, arašídová pasta (24%), kokos, glycerol.

Obsahuje laktózu.
Potravinové alergeny: syrovátkový protein, soja.

Borůvková s 37% proteinu 45 g 

Složení: syrovátkový CFM protein (46%)  (80% protein, sojový lecitin 
0,2%), čekankový sirup, borůvkový koncentrát 65°B (12%), kokosový 
tuk, sušené borůvka (4%), kokos, glycerol, sůl (0,8%).

LOW CARB

37% PROTEIN
16% OVOCE

45g

PROTEINOVÁ BORUVKOVÁ TYCINKAPROTEINOVÁ BORUVKOVÁ TYCINKA

+

37% PROTEIN
16% OVOCE

45g

PROTEINOVÁ POMERANCOVÁ TYCINKAPROTEINOVÁ POMERANCOVÁ TYCINKA

+

LOW CARB



Sportem ku zdraví

Potravinový alergen: mléko.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů a arašídů.

Jahodová tyčinka s 22% proteinu 45 g 

Složení: syrovátkový protein 22%, rýžový sirup, koncentrát jahody 
11%, lyofilizovaná jahoda 5%, xylitol (březový cukr).

Ovesná s pomerančem s 22% proteinu 45 g 

Může obsahovat stopy skořápkových plodů a arašídů.
Potravinové alergeny: mléko.

Složení:  přirozeně bezlepkovéOvesné vločky , syrovátkový protein 
22%, rýžový sirup, koncentrát pomeranče 15%, datlová pasta.

22%
PROTEIN

45g

ovocná tyčinka s jahodou a proteinem
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Vyrábíme tyčinky na zakázku jako jedlé zdravé �remní upoutávky.
K výběru jsou stávající druhy tyčinek a již při odběru pouhých

340 kusů jsou náklady na tisk �remních etiket zdarma.
Případně tyčinky s vlastní příchutí na zakázku

jako například slivovicová pro IVK s.r.o.

Vývoj a výroba specializovaných
potravinářských strojů pro malé

a kreativní výrobce.

Jsme nápomocní při technologických
a výrobních záměrech.

ovocná tyčinka s alkoholemovocná tyčinka s alkoholem

SlivkaSlivka
Zákaz konzumace pro děti do 18 let


