
Poznaj Better Sweet!



To żadna tajemnica - żelki Better Sweet 

są w 100% naturalne! Zamiast 

sztucznych wzmacniaczy smaku czy 

konserwantów zawierają wyłącznie to, 

co natura ma najlepszego. To eko 

alternatywa dla zwykłych słodyczy. 

I do tego w ekologicznym opakowaniu. 

Aż chce się jeść, prawda?

Śmiało, zajrzyj do paczki! Znajdziesz w środku 

przepyszne żelki Better Sweet. Kiedy ich spróbujesz, 

od razu zauważysz, że są pyszne, soczyste i mięciutkie.

Co masz
w PACZCE?

Jaki jest 
ich SEKRET?



Kim jesteśmy?

Ciesz się pysznym smakiem i dbaj razem 
z nami o dobro naszego domu.

Żelki, które do Ciebie trafiły, to dzieło marki Better Sweet. Od kilku lat zajmujemy się dostarczaniem

konsumentom produktów ekologicznych. Widzimy, jak rośnie świadomość w zakresie zdrowego 

odżywiania i wpływu tego, co robimy, na naszą planetę. Dlatego stworzyliśmy markę Better Sweet! 



kwaśne 

wegański 
mix owocowy

soczyste owoce 
i witaminy

wegańskie oblicze 
owocowych misiów

Klasyczne 
Owocowe Misie

Wszystkie żelki są 100% ekologiczne i pyszne jak natura chciała!



Bez glutenu i laktozy

czyli dobrze się składa dla każdego.

Pektyny

występują naturalnie w 

przyrodzie... i naszych żelkach.

Agar Agar

otrzymywana z wodorostwów 

substancja żelująca wpływa na 

idealną konsystencję żelków 

Better Sweet!

Naturalne barwniki
kolorowanie zostawiamy kredkom - 

u nas barw nadają tylko wyciągi 

z owoców i warzyw!

Koncentraty owocowe
ponad 20% soków owocowych 

w każdej paczce

Naturalne... czyli jakie?
Żelki Better Sweet są dobre z natury. Znajdziesz w nich same naturalne i ekologiczne składniki!



Niby plastik 
Tak, dobrze przeczytałaś! Jesteśmy 

pierwszą marką na polskim rynku, która 

wprowadziła biokompostowalne 

opakowania zrobione z roślin. Wrzuć 

je do przydomowego kompostownika lub 

brązowego kosza, gdzie pozostaną 

częścią naturalnego cyklu. Ziemia 

Ci podziękuje!

- A JEDNAK EKO!



VEGAN

Coś dla WEGAN
Miś-żelek niejedno ma oblicze. Wśród nich znajdziesz 

i takie, które będzie odpowiadać weganom.

Wśród produktów Better Sweet znajdziesz wegańskie 

misie-żelki oraz wegański mix owocowy. 

Oba produkty nie zawierają żadnych składników 

pochodzenia zwierzęcego. Jako substancję żelującą 

wykorzystujemy pektyny i wytwarzany z wodorostów 

agar agar. Dodaj do tego biokompostowalne 

opakowanie i oto są - 100% ekologiczne słodycze!

Szukaj na opakowaniach 
właściwego oznaczenia:



Pyszna i odpowiedzialna alternatywa 
w świecie słodkości.

Oto całe Better Sweet!

Tel. +48 662 911 606 email: witaj@e-bettersweet.pl             www.bettersweet.pl

Podziel się swoją opinią! @biobettersweet Better Sweet


