BIO Z LINE ООД е млада компания,
изцяло насочена към производство и
разпространение на биопродукти.
Компанията има защитена европейска
търговска марка и притежава
биосертификат за Европа на всичките
си продукти.

Под марката Z line bar се произвеждат
биодесерти от ново поколение.
Z line bar е:

БИО, СУРОВ, ЕНЕРГИЕН, ВЕГАН, без глутен, без
добавена захар, без лактоза, без ГМО.

Z line bar са БИОбарчета
с чиста БИОграфия.

При производството се използват само
суровини, които покриват всички стандарти
за качество. Работи се само със 100%
биосертифицирани и 100% сурови продукти
с гарантиран произход.
Използваните в производството суровини
са предимно от местни биосертифицирани
производители. По този начин насърчаваме
сътрудничеството с българските земеделски
производители. Друга част от съставките –
екзотичните са внос от елитни биосортове с
доказан произход.

Z line bar представляват
великолепен микс от СУПЕРХРАНИ

– сурови ядки, семена и сушени плодове, които зареждат
ума и тялото с ценни вещества.
Работим със суровини, използвани от хилядолетия, с
доказани полезни и лечебни свойства. Тези качества се
разгръщат при използваните в производствения процес
най-нови технологии, съблюдавайки световните стандарти
за качество.
Дълбока древност в съвременен прочит!

Z line bar биобарчета са незаменима част от балансирания
здравословен начин на живот.
Съставките на всяко едно барче са от суперхрани като:
какао, чия, годжи бери, инка бери, фурми, ягода, тиквено
семе, бадем, кашу, боровинка, вишна, кокос, джинджифил,
кайсия и други.
Суперхраните са едновременно храна и лекарство, с
благоприятен ефект за здравето и дълголетието.
Свръхконцентрирани и богати на нутриенти, те осигуряват
всички основни за организма хранителни вещества - чисти
протеини, въглехидрати, полезни мазнини, коктейл от
микроелементи и витамини, ненаситени мастни киселини
като Омега 3 и 6. Изключително богати на фибри. Високото
съдържание на незаменими аминокиселини и антиоксиданти
ги прави мощен имуностимулатор. Това са най-богатите на
ензими храни, открити в природата

Z line bar даряват с енергия, сила и тонус чрез
най-добрата комбинация от бързи въглехидрати фруктоза и чист протеин.

Z line bar са вкусна алтернатива за привържениците
на здравословния начин на живот, също и за тези,
които търсят алтернатива на ежедневното си
хранене пред стандартните захарни и сладкарски
изделия

За да се запази вкусът и всички ценни хранителни качества на
съставките и цялата енергия, дарена от природата,
производственият процес се извършва без термична
обработка.
Всяко биодесертно барче се произвежда с грижа и внимание
към детайла, като продукцията е насочена към взискателния
вкус на динамичния съвременен човек.

Производството на биобарчетата се
извършва в модерна фабрика в
гр.Пловдив, която отговаря на
изискванията за най-високо качество
на хранителни, технологични и био
стандарти. Съблюдават се строги
правила за хигиена и безопасност
при производствения процес и строг
контрол при съхранението на
продуктите.

Екип от млади, квалифицирани специалисти участват при
разработването на рецептите и създаването на
здравословните биодесерти. Предлагаме богат избор на
барчета, създадени по собствени и оригинални рецепти.
Непрекъснато усъвършенстваме съчетанията на различни
вкусове и съставки, за да отговорим на очакванията на
нашите клиенти.
Рецептите са плод на прецизен подбор на биосуровини и
внимателно балансирани след много тестове, за да се
постигне най-оптималното съчетание между съставките .

- 12 месеца, тъй като плодовите захари действат
като естествен консервант. За това допринасят и
висококачествените опаковки на продуктите.
Трислойното фолио, в което херметически са
пакетирани барчетата, гарантират отлично
съхранение и максимална трайност на всички
- от 9 до 12 месеца, тъй като плодовите захари
действат
суперсъставки

Z line bar са с добър
срок на годност
и съхранение

като естествен консервант. За това допринасят и
висококачествените опаковки на продуктите.
Трислойното фолио, в което херметически са пакетирани
барчетата, гарантират отлично съхранение и максимална
трайност на всички суперсъставки

Компанията произвежда своите продукти под търговска марка Z line bar.
В портфолиото до момента са включени следните седем продукта:

Z line bar

МАТЧА И КАШУ

Z line bar

Z line bar

ИНКА БЕРИ
и КАКАО НИБС

ШОКОЛАД и МЕНТА

Z line bar

Z line bar
ЯГОДА и
ТИКВЕНО СЕМЕ

ЧЕРЕША, ЧИЯ
и КАШУ

Z line bar

БАДЕМ, ДЖИНДЖИФИЛ
и ГОДЖИ БЕРИ

Z line bar

БАДЕМ, ШОКОЛАД
и БОРОВИНКА

www.bio-z-line.com

office@bio-z-line.com
biozline@gmail.com

+359 894 94 72 43

Разработването на нови рецепти и усъвършенстването на
технологиите на производството е непрекъснат процес.
Постепенно разширяваме и разнообразяваме портфолиото
си с допълнителни вкусове и съчетания.
Пред предстоящ пуск са 3 готови продукта. В процес на
разработка са две линии с билкови десерти, както и със
семена и сушени зеленчуци.
Визията за развитието на BIO Z LINE ООД е свързана с
позиционирането на компанията като модерен и надежден
производител на висококачествени и здравословни
продукти.
Активно работим за установяване на широка партньорска
мрежа не само в България, но и в чужбина. Стремежът към
здравословен начин на живот се засилва все повече не само
по света, но и у нас. Това дава основание да се очаква все
по-голям интерес към качествени натурални продукти.
Тенденцията е да се търсят екологично чисти, здравословни
храни, с достатъчна наситеност на полезни за организма
хранителни вещества.
За да отговорим на търсенето, ще продължим да създаваме
конкурентна продукция, която да удовлетворява вашите
изисквания.

