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KAS MĒS ESAM?
Esam neliela, bet entuziasma pilna komanda, kurai apnikušas
visas neveselīgās ikdienas uzkodas.
Mēs mainīsim vispārpieņemtos biroju uzkodu standartus uz
jaunām un veselīgām tendencēm – augļiem, maziem dārzeņiem,
jogurtiem un daudziem citiem veselīgiem produktiem.
Ja arī jūs vēlaties savā birojā ieviest veselīgas un noderīgas
pārmaiņas, pievienojieties mūsu klientu pulkam. Mēs noteikti
atradīsim vispiemērotāko risinājumu tieši jūsu vēlmēm.

KO MĒS DARĀM?
Mēs piegādājam uz Jūsu biroju, Jūsu klienta vai sadarbības
partnera darba vietu, klientu apkalpošanas centru, sporta klubu,
SPA centru vai jebkuru citu jūsu izvēlētu vietu:
•mazus un kraukšķīgus burkānus,
•Latvijā audzētus ābolus un bumbierus,
•jogurtus un desertus ar īstām ogām un augļiem no mūsu
sadarbības partnera „Mājas gardums”,
•tīrītus sulas burkānus, apelsīnus, greipfrūtus, ābolus
komplektā ar sulu spiedi jūsu darbinieku individuālai izpausmei
svaigi spiestu sulu pagatavošanā,
•sukādes, pastilas, sulas un sīrupus bez konservantiem un
krāsvielām,
•fantastiskus veselīgu uzkodu dāvanu komplektus.
Veselīgas uzkodas būs noderīgs enerģijas avots jūsu
kompānijas sporta vai saliedēšanas pasākumos, lieliska dāvana
jūsu sadarbības partneriem.

PIEGĀDE
Visu mūsu piedāvāto produktu un pakalpojumu piegādes Rīgas
teritorijā ir bezmaksas. Veselīgo Uzkodu darbinieki piegādās
jūsu pasūtījumu un parūpēsies par tā kvalitāti.

BURKĀNI
Burkāni – vieni no pazīstamākajiem uzturā lietojamiem
sakņaugiem. Burkānos ir tik daudz mikroelementu, ka tie ir
praktiski neaizstājami sirds un asinsvadu slimību profilaksē.
Tie veicina ēstgribu un gremošanu, normalizē sirds un
asinsvadu, aknu, aizkuņģa dziedzera un nieru darbību. Burkānu
galvenā vērtība ir karotīns, kas cilvēka organismā pārvēršas
par A vitamīnu, ko sauc arī par augšanas vitamīnu. Ikdienas
apēdot divus burkānus, holesterīna līmenis pazemināsies
par 20%.

Piedāvājam mazos graužamos burkānus.
Notīrītus, ērti safasētus, gatavus tūlītējai
lietošanai. Lai burkāni nezaudētu savus
unikālos vitamīnus, nodrošināsim tiem
uzglabāšanu speciālās dzesējamās
iekārtās ar optimālāko temperatūras režīmu.

ĀBOLI
Āboli ir bagāti ar vitamīniem un minerālvielām - vairāk
nekā 50 dažādu vērtīgu vielu, no kurām svarīgākās ir
vitamīni A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, kalcijs, dzelzs, magnijs.
Āboli ir ideāli piemēroti, lai ar tiem panašķotos,
neuztracoties par pieņemšanos svarā. Ābolos esošās
vielas pazemina holesterīna līmeni asinīs, regulē
asinsspiedienu un uzlabo sirdsdarbību.

Piedāvājam ābolus no Latvijas labāko
augļkopju dārziem. Lieli, veselīgi, sulīgi.
80-100g. Lai āboli nezaudētu savas
vērtīgās uzturvielas, nodrošināsim tiem
uzglabāšanu speciālās dzesējamās
iekārtās ar optimālāko temperatūras režīmu.

SULAS
Augļu un dārzeņu sulas ir lielisks dabiskas enerģijas avots,
kas veldzē slāpes un uzlādē organismu ar vitamīniem un
uzturvielām. Tukšā dūšā izdzerta glāze burkānu sulas uzlabos
sejas krāsu un nostiprinās matus, kā arī uzlabos redzi, remdēs
izsalkumu un veicinās tauku sadedzināšanu.

Apelsīnu sula piegādā organismam magniju,
un C vitamīnu. Apelsīnu sula satur folijskābi,
kas pazemina sirds slimību risku. Apelsīnu
sulā ir daudz kalcija, kas padara to par
lielisku piena aizvietotāju.

Ābolu sulai ir svarīga loma asinsspiediena
kontrolē – tā satur kāliju. Tās uztura
vērtība ir tādi pati kā vīnogu sulai, bet
ābolu sula satur divreiz mazāk kaloriju.

Greipfrūtu sula nodrošina organismu ar
nepieciešamo C vitamīna diennakts devu un
sekmē holesterīna līmeņa pazemināšanos
asinīs. Augļos ir arī daudz folijskābes, kas ir
B grupas vitamīns un ir ļoti nepieciešama šūnu
veidošanās procesā.

“MĀJAS GARDUMS”
Mājas Gardums produkcija - mazais ģimenes uzņēmums
„Mājas Gardums” Aizputē ražo ekskluzīvus produktus, kuriem
neatradīsiet alternatīvu nekur citur pasaulē. Jogurti, deserti
un kremi tiek gatavoti no īsta Latvijas lauku piena,
pievienotām īstām ogām un augļiem, kuru gabaliņus jūs
sajutīsiet katrā karotītē.

Piedāvājumā:
Deserts Duets
Pilnpiena jogurti ar augļiem un ogām
Vājpiena jogurti ar augļiem un ogām
Jogurti bez laktozes un piedevām
Biezpiena krēmi
Svaigie sieri
Dzeramie jogurti

“RĀMKALNI”
Rāmkalnu produkcija - iedvesmojoties no vietējās dabas
skaistuma un Gaujas nerimstošās enerģijas, Rāmkalni ražo tikai
oriģinālus un dabai draudzīgus produktus. Ražojumi top tikai no
dabīgām un kvalitatīvām izejvielām un produktiem, kuri rūpīgi
tiek izvēlēti no Latvijas labākajām saimniecībām.

Piedāvājumā:
Sukādes
Pastilas
Dabīgie sīrupi
Dabīgās sulas
Medus

AUGĻU GROZI
Veselīgo Uzkodu dāvanu komplekti sastāv no īpaši izmeklētiem augļiem - gan pašmāju, gan
eksotiskiem. Tajos būs tikai paši labākie un gatavākie augļi, dabīgas sulas, sīrupi, izsmalcinātas
sukādes un pastilas.
Dāvanu komplektus iespējams kombinēt arī individuāli, īpaši jūsu vēlmēm piemērotus. Šādiem
groziem, praktiski, nav ierobežojumu ne to sastāvā, ne izmērā.

Mazā augļu paplāte

Lielā augļu paplāte

Mazais augļu gorzs

Lielais augļu grozs

UZGLABĀŠANA
Daudziem Veselīgo Uzkodu produktiem ir nepieciešams īpašs temperatūras režīms, tādēļ
rūpējoties par to, lai produkti nezaudētu savu unikālo uzturvērtību, mēs tos piegādāsim īpašās
dzesējamās iekārtās. Tie vienlīdz labi izskatīsies gan modernā birojā, gan atpūtas centrā vai
sporta klubā. Turklāt tie vienmēr būs piepildīti ar jūsu darbinieku vai klientu iecienītākajām
uzkodām - par to rūpēsies Veselīgu Uzkodu komanda.

www.veseligasuzkodas.lv
Seko mums:
www.facebook.com
/veseligasuzkodas

