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NEJBLÍŽE K PŘÍRODĚ, JAK JE TO 

JEN MOŽNÉ

Podpora zdravého životního stylu našich

zákazníků prostřednictvím prémiových

superfoods směsí je naší prioritou, avšak ne 

jediným cílem.
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NAŠE VIZE A MISE

Podporujeme naše zákazníky ve zlepšení jejich zdraví, síly a vitality. Vyrábíme

superfoods směsi (v práškové formě) a přidávame je do našich superfoods tyčinek. 

Tyto produkty vyrábíme z čistě přírodních a bio certifikovaných rostlinných složek

bohatých na živiny bez umělých sladidel, příchutí, konzervantů či geneticky

modifikovaných organismů (GMO).

NAŠE HODNOTY

Vždy jsme věřili, že kombinace pohybu, pestré a vyvážené stravy s kvalitními

doplňky výživy a potravinami je klíčem k vitálnímu tělu a mysli. Toto jsou

základní pilíře pro vytvoření produktů BoraTree, které jsou ztělesněním našich

hodnot:

• Vitalita na prvním místě

• Přísná kontrola kvality

• Prémiové produkty v harmonii s přírodou

• Děláme to srdcem

NAŠE ODHODLÁNÍ POMÁHAT

Naším dlouhodobým cílem je pomáhat druhým.

Zakoupením našich produktů přispívají zákazníci na organizaci O.U.R. (Operation 

Underground Railroad) zaměřenou na záchranu a následnou péči o děti, které se 

staly obětí obchodování s lidmi.
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V našem portfoliu naleznete bio certifikované superfoods směsi ve standardním a 

kompaktním balení, které obsahují také naše prémiové superfoods veganské tyčinky.

SUPERFOODS SMĚSI STANDARD 

BALENÍ

Standardní balení 300g – 440g:

Prémiové superfoods směsi z čistě

přírodních a bio certifikovaných

rostlinných složek bohatých na živiny

bez sladidel, aromat, bez přídavku cukru a

geneticky modifikovaných organismů

(GMO). Vhodné i pro vegany.

SUPERFOODS SMĚSI KOMPAKT 

BALENÍ

Balení 70g – 84g:

Prémiové superfoods směsi z čistě

přírodních a bio certifikovaných

rostlinných složek bohatých na živiny

bez sladidel, aromat, bez přídavku cukru a

geneticky modifikovaných organismů

(GMO). Vhodné i pro vegany.

TYČINKY S OBSAHEM

SUPERFOODS SMĚSÍ

Prémiové tyčinky s obsahem superfoods 

směsí z čistě přírodních a bio 

certifikovaných rostlinných složek bez 

aromat, lepku a geneticky modifikovaných

organismů (GMO). Vhodné i pro vegany.
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PRÉMIOVÉ BIO TYČINKY S OBSAHEM 

BORATREE SMĚSI ZE SUPERFOODS 

• kakaová pochoutka Bio bora Relish

• exotická ovocná bomba Bio bora Refresh
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Hlavní roli v prémiových bio tyčinkách hrají právě BoraTree směsi ze superfoods: 

kakaová pochoutka Bio bora Relish a exotická ovocná bomba Bio bora Refresh.

BIO BORA REFRESH & COCONUT
(banán, lucuma, baobab, maqui, acerola, acai)

1ks - 40g | box 18ks - 720g

✓ Tyčinka vhodná i pro vegany je 

jedinečným spojením kokosu s exotickým

ovocem: banán, lucuma, baobab, maqui, 

acerola, acai

✓ Ovocný pamlsek bohatý na vlákninu z bio 

certifikovaných ingrediencí bez lepku, 

aromat a geneticky modifikovaných

organismů (GMO)

BIO BORA RELISH & COCONUT
(kakao, quinoa, jakon, maca, camu camu)

1ks - 42g | box 18ks - 756g

✓ Supefoods směs z kakaa, quinoa, 

jakonu, maca a camu camu činí

kokosově datlový základ tyčinky

výjimečným

✓ Kaková delikatesa bohatá na vlákninu

z bio certifikovaných ingrediencí bez 

lepku, sladidel, aromat, bez přídavku

cukru a geneticky modifikovaných

organismů (GMO)

BIO BORA RELISH & CACAO NIBS
(kakao, quinoa, jakon, maca, camu camu)

1ks - 42g | box 18ks - 756g

✓ Unikátní směs kakaa, quinoa, jakonu, 

maca a camu camu s křupavými kousky

kakaových bobů je skvělou volbou pro 

všechny milovníky kakaa

✓ Bio certifikované ingredience bez lepku, 

sladidel, aromat, bez přídavku cukru a 

geneticky modifikovaných organismů

(GMO)
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SYNERGICKY SLADĚNÉ INGREDIENCE 

DO PĚTI SUPERFOODS SMĚSÍ

• Bio bora Reborn

• Bio bora Relish

• Bio bora Refresh

• Bio bora Recover protein

• Bio bora Revive
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V harmonii s přírodou a ve spolupráci s nutričními experty jsme synergicky sladili

více než dvacet ingrediencí do pěti superfoods směsí.

BIO BORA REBORN
(mladý ječmen, lucuma, moringa, pšenice, spirulina, chlorella)

360g - 30 porcí | 84g - 7 porcí

Zelený elixír - pro podporu detoxikace těla, vitality, trávení, imunity a metabolismu.

BIO BORA RELISH
(kakao, quinoa, yakon, maca, camu camu)

300g – 30 porcí | 70g – 7 porcí

Kakaová pochoutka - pro podporu imunity, duševní a fyzické výkonnosti i krásných

vlasů a zdraví pokožky.

BIO BORA REFRESH
(banán, lucuma, baobab, maqui, acerola, acai)

300g – 30 porcí | 70g – 7 porcí

Exotická ovocná bomba – pro podporu imunity, metabolismu, psychické funkce a 

ochrany buněk před oxidačním stresem.
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BIO BORA RECOVER PROTEIN
(hrachová bílkovina, lucuma, konopná bílkovina, spirulina, rýžová bílkovina, mladý ječmen, acerola, zázvor, 

camu camu)

440g – 30 porcí

Veganská fit směs - pro podporu imunity, trávení, růstu a udržení svalové hmoty.

BIO BORA REVIVE
(banán, borůvky, lucuma, špenát, kapusta, matcha, konopná bílkovina a spirulina)

300g – 30 porcí

Synergie ovoce a zeleniny - pro osvěžení těla a mysli, podporu imunity, přirozeného

spánku, vitality a zvýšení energie.

Kompaktní balení (7 porcí) pro superfoods směsi Bio bora Reborn, Bio bora Relish 

a Bio bora Refresh jsou výbornou volbou pro ty, kteří chtějí produkt vyzkoušet.
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Exkluzivní zastoupení značky BoraTree pro Českou a Slovenskou republiku.

Česká republika

Tel: +420 776 708 512

Email: michal.skala@bioregal.cz

Slovenská republika

Tel: +421 907 261 391

Email: barbora.skalova@bioregal.sk

Let's Be Green s.r.o., Karla IV. 406, Drahelčice 252 19

BoraTree Organic (bioregal.cz)

Nejblíže k přírodě, jak je to jen možné

mailto:michal.skala@bioregal.cz
mailto:barbora.skalova@bioregal.sk
https://www.bioregal.cz/m/boratree
https://www.bioregal.sk/m/pure-beginnings
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