BIO Z LINE OOD este o companie tânără,
focusată în totalitate pe fabricarea și
distribuția de produse bio. Z line bar
este marcă înregistrată iar produsele Z
line sunt certificate bio.

Z line bar produce o nouă generație de
dulciuri bio.
Z line bar este:

BIO, RAW, VEGAN, hrănitor, GLUTEN FREE, fără
zahăr adăugat, fără lactoză, GMO FREE.

În producția Z line sunt folosite
100% ingrediente raw care
îndeplinesc toate standardele
de calitate. Toate ingredientele
sunt 100% biocertificate.
Materiile prime utilizate în
procesul de fabricație provin în
mare parte de la producătorii
locali biocertificați. Restul
ingredientelor - „exotice” - sunt
importate și provin din soiuri
renumite bio de origine
dovedită.

Z line bar reprezintă un amestec excelent
de SUPERFOODS.

- nuci, semințe și fructe uscate. Lucrăm cu materii prime
utilizate de mii de ani pentru beneficiile lor dovedite
legate de sănătate. Aceste calități ale produselor raw sunt
păstrate în procesul de fabricație cu ajutorul celor mai noi
tehnologii, respectând standardele mondiale de calitate.
Doar produs raw. Fără conservanți artificiali adăugați.
Readucem înțelepciunea din timpurile străvechi!

Z line bar face parte dintr-un stil de viață echilibrat și sănătos.
Fiecare baton conține superalimente precum: cacao, chia,
fructe de goji, boabe inca, curmale, căpșuni, semințe de
dovleac, migdale, caju, afine, vișine, nucă de cocos, ghimbir,
caise etc. Super-alimentele sunt atât alimente, cât și
medicamente, cu efecte benefice asupra sănătății și
longevității. Ele sunt pline de nutrienți concentrați. Astfel, sunt
furnizați toți nutrienții esențiali necesari organismului proteine pure, carbohidrați, grăsimi sănătoase, amestec de
oligoelemente și vitamine, acizi grași nesaturați precum
Omega 3 și Omega 6. Z line bar este extrem de bogat în fibre.
Conținutul ridicat de aminoacizi esențiali și antioxidanți îl face
un imunostimulator puternic. Toate acestea sunt cele mai
bogate în enzime din natură.

Z line bar vă oferă energie, rezistență și vitalitate prin
cea mai bună combinație naturală de carbohidrați
rapizi - fructoză și proteine pure.
Z line bar este o opțiune delicioasă pentru adepții
stilului de viață sănătos și, de asemenea, pentru cei care
caută o alternativă la gustările standard încărcate cu
zahăr și conservanți artificiali.

Fabricarea Z line bar se realizează întro fabrică modernă din orașul Plovdiv.
Acesta îndeplinește cele mai înalte
standarde de calitate alimentară, bio și
cerințe de producție. În timpul
procesului de fabricație se respectă
reguli stricte de igienă și siguranță. Și
nu în ultimul rând, se aplică și un
control strict al stocării produselor.

Procesul de fabricație se realizează fără niciun tratament
termic pentru a menține aroma, toate calitățile nutriționale
și energia naturală a ingredientelor prime. Fiecare baton Z
line bar este fabricat cu grijă și atenție la detalii, iar
producția este orientată către gustul exigent al persoanei
dinamice și moderne. O echipă de experți calificați participă
la elaborarea rețetelor și la producerea deserturilor
sănătoase bio . Oferim o selecție largă de batoane realizate
după rețetele noastre originale pentru fiecare gust.
Îmbunătățim constant combinațiile de arome și ingrediente
diverse pentru a răspunde așteptărilor clienților. Rețetele
sunt rezultatul unei selecții precise de materii prime bio,
selecționate cu grijă după multe teste pentru a obține un
mix optim de ingrediente.

-de la 9 la 12 luni, deoarece zaharurile din fructe
funcționează precum un conservant natural.
Ambalajele de înaltă calitate ale produselor
contribuie, de asemenea, la acest lucru - folia cu trei
straturi în care batoanele sunt ambalate ermetic sub
garanția produselor RAW ce le păstrează proaspete, cu
- от 9 до 12 месеца, тъй като плодовите захари
действат de valabilitate optim pentru toate
termen
като естествен консервант. За това допринасят
и
ingredientele.

Z line bar are un termen de
valabilitate foarte ridicat si
se poate depozita timp
îndelungat.

висококачествените опаковки на продуктите.
Трислойното фолио, в което херметически са пакетирани
барчетата, гарантират отлично съхранение и максимална
трайност на всички суперсъставки

Produsele sunt fabricate sub brandul Z line bar. Portofoliul cuprinde
următorele șapte produse:

Z line bar

MATCHA & CASHEW

Z line bar

Z line bar

INCA BERRY &
CACAO NIBS

CHOCOLATE & MINT

Z line bar

Z line bar
STRAWBERRY &
PUMPKIN SEEDS

CHERRY CHIA
& CASHEW

Z line bar

ALMOND GINGER
& GOJI BERRY

Z line bar

ALMOND CHOCOLATE
& CRANBERRY

Atât dezvoltarea de rețete noi, cât și îmbunătățirea
tehnologiilor de producție reprezintă un proces continuu.
Extindem și adăugăm treptat o varietate de arome și combinații
suplimentare în portofoliul nostru. Există deja 3 produse pentru
a le lansa pe viitor. Sunt în curs de dezvoltare două linii de
deserturi din plante și o linie de deserturi SALTY (sărate), cu
semințe și legume uscate.
Viziunea pentru dezvoltarea BIO Z LINE OOD este legată de
poziția companiei, respectiv un producător modern și de
încredere de produse sănătoase de înaltă calitate.
Dorința de a avea un stil de viață sănătos crește din ce în ce mai
mult. Acest lucru este reprezentat de o cerere din ce în ce mai
mare de produse naturale de înaltă calitate. Tendința arată că
oamenii caută progresiv alimente sănătoase și cu o
concentrație suficientă de nutrienți de înaltă calitate.
Pentru a răspunde acestei solicitări, vom continua să realizăm o
producție competitivă care să răspundă tuturor cerințelor
dumneavoastră.

