
Bio Better Sweet 

 
  Specyfikacja jakościowa produktu / Product’s quality specification  

 

Kod produktu / Number of the article 
Nazwa handlowa / Article name BZ 816571 

BIO żelki Owocowe Misie Vegan 80 gram 

Opis produktu / Product description BIO żelki Vegan 
BIO fruit gummy Vegan 

% z upraw ekologicznych / % of organic agriculture 95,70% 

ostatnia aktualizacja / last update kwiecień 2020 / April 2020 
opakowanie jednostkowe / package saszetka biokompostowalna z zamknięciem strunowym / biocompostable 

sachet with zipper 

specyfikacja jakościowa / quality specification vegan, bezglutenowy, bez laktozy / vegan, gluten free, lactose free 

BIOkompostowalność opakowania /  

BIOcompostability of package 

folia certyfikowana do kompostowania przydomowego / film "home 
compost" certified 

Skład produktu: 
*= z upraw ekologicznych (95,70%) 

syrop glukozowy*, nierafinowany cukier trzcinowy* środek żelujący: 
pektyna, koncentraty owocowe* 3,7% (jabłko* 0,9%, pomarańcza* 0,77%, 
cytryna* 0,52%, czarna porzeczka* 0,51%, malina* 0,5%, ananas* 0,5%), 
kwasek cytrynowy, regulator kwasowości (cytrynian sodu), barwione 
wyciągami z owoców i warzyw (marchew*, dynia*, jabłko*, algi, krokosz 
barwierski, czarny bez*), naturalne aromaty, karnauba* 

Ingredients: 
*=from organic agriculture (95,70%) 

glucose syrup*, cane sugar* (unrefined), gelling agent (pectin), fruit juice 
concentrates* 3,7% (apple* 0,9%, orange* 0,77%, lemon* 0,52%, black 
currant* 0,51%, raspberry* 0,5%, pineapple* 0,5%), acidulant 
(citric acid), acidity regulator (sodium citrate), coloring fruit and 
plant extracts (carrot*, pumpkin*, apple*, alga, safflower, 
elderberry*), natural flavors, coating agent: carnauba wax* 

 

WARTOŚCI ODŻYWCZE / NUTRITIONAL INFORMATIONS 

100g produktu zawiera / average value for 100g: 
energia / energy value 1372 kJ / 323 kcal 
tłuszcz / fat 0,1 g 
w tym tłuszcze nasycone / satured fat 0,1 g 
węglowodany/ carbohydrate 78 g 
w tym cukry / sugar 58 g 
błonnik / fibres 2,8 g 
proteiny / protein <0,2 g 
sól / salt 0,75 g 
Warunki przychowywania / Storage conditions przechowywać w suchym i chłodnym miejscu - max. 24° C 

dry and heat protected storage - max. 24°C 
Data przydatności do spożycia (od daty produkcji) / 
Best before (from production date) 

24 miesiące / 24 months 

Minimalna data przydatności do spożycia (od 
daty pakowania) / Best before (from packing 
date) 

12 miesięcy / 12 months 

Całkowita zawartość soków owocowych 
przeliczona z koncentratu / Total content of fruit 
juice in calculated from the concentrate 

 
23,61% 

guten / gluten brak / free 

laktosa / lactose brak/ free 

GMO brak / free 



kształt / design        kształty misiów / shape of bears 
waga sztuki 2,5 g / weight per piece 2,5 g 

kolor / color żółty, zielony, pomarańczowy, ciemnoczerwony  
 yellow, green, orange, dark red 

zapach/ smell aromaty owocowe / fruity aromatic 

smak / taste smak wykorzystanych owoców / used fruits 

konsystencja / texture miękka i jędrna / soft and firm 

powłoka / surface treatment powlekana cukrem / glazed 
 

Informacje dodatkowe / Additional information misie z soków owocowych bez żelatyny (sybstytut: pektyny), 
dobre dla wegetarian / Fruit juice gummy bears without gelatine 
(substitute: pectin), good for vegetarians 

 

 
Alergeny podlegające oznakowaniu / Mandatory identification allergens 

Produkt 
zawiera / 
product 
contains 

 
Produkt NIE zawiera / 
product contains NOT 

Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich 
krzyżówki) oraz produkty z nich otrzymane / Grain containing gluten (wheat, rye, 
barley, oatmeal, spelt, kamut or hybrid tribes of these), as well as from it produced 
goods 

  
X 

Soja i produkty pochodne / Soy and from it produced goods  X 

Skorupiaki i produkty pochodne / Crustaceans and from it produced goods  X 
Ryby i produkty pochodne / Fish and from it produced goods  X 

Jaja i produkty pochodne / Eggs and from it produced goods  
X 

Mleko i produkty pochodne, w tym laktoza / Milk and from it produced goods, lactose 
incl. 

 X 

Orzechy ziemne i produkty pochodne / Peanuts and of it produced goods  
X 

Orzechy tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), 
orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), 
orzechy pekan (Cara illinoesis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia 
excelsa), pistacje (Pistacia vera) ), orzechy makadamia i orzechy Queensland 
(Macadamia ternifolia) oraz produkty z nich wykonane / Nuts i.e. (almond 
(Amygdalus communis L.), hazelnut (Corylus avellana), walnut (Juglans regia), 
cashew nut (Anacardium occidentale), pecan (Cara illinoesis (Wangenh.) K. Koch), 
brazil nut (Bertholletia excelsa), pistachio (Pistacia vera), macadamia nut and 
Queenslandnut (Macadamia ternifolia) ) as well as from it produced goods 

  
 
 
 

X 

Seler i produkty pochodne / Celery and from it produced goods  X 
Musztarda i produkty z niej wykonane / Mustard and from it produced goods  X 
Nasiona sezamu i produkty pochodne / Seeds of sesame and from it produced goods  

X 

Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniu większym niż 10 mg/kg lub 10 mg/l (podane 
jako SO2) / Sulfur dioxide and sulfite exceeding 10 mg/kg or 10mg/l (as SO2 indicated) 

  
X 

Łubiny i produkty z nich wykonane / Lupins and from it produced goods  X 

Mięczaki i produkty pochodne / Molluscs and from it produced goods 
 

X 

Dodatkowe informacje / Other declaration 
Białko zwierzęce z mięsa i produktów mięsnych / Protein from meat and from it 
produced goods 

 
X 

Wanilina nie GMO / Vanillin GMO free  X 
 

UWAGA / SPECIAL NOTE Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia! 
Unfit for consumption for children under 3 years! 

 


