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Firma BiFIX, która już od ponad 20 lat zajmuje się produkcją herbat owocowych, ziołowych oraz konfekcjonowaniem ziół i suszarnictwem - dynamicznie się rozwija oraz zaskakuje nowościami. Nasze produkty kojarzone są przede wszystkim z wysoką jakością, bogatą paletą smaków i wieloma właściwościami zdrowotnymi,
czego rezultatem jest zadowolenie i rosnąca ocena naszych konsumentów. Właśnie teraz nadszedł moment,
w którym wprowadzamy na rynek dżemy owocowe! Zdrowe, smaczne i niskosłodzone! Produkowane z naturalnych, dojrzewających w pełnym słońcu owoców o najwyższych właściwościach odżywczych, pochodzących z własnych plantacji. Nie używamy sztucznych, konserwujących dodatków i barwników, a nowoczesny
park maszynowy oraz innowacyjne technologie wykorzystywane do produkcji dżemów spełniają wszystkie
wymagania jakościowe. W swojej ofercie mamy dla Ciebie dżemy klasyczne, dżemy na zdrowie, produkty owocowe i marmolady. Owocowa pełnia smaku zamknięta w każdym słoiczku sprawi, że będziesz chciał więcej!
BiFIX company - which has been engaged in the production of fruit, herbal teas as well as in the packaging
of herbs and their drying process for more than 20 years – is dynamically developing and surprises with new
products. Our products are associated primarily with high quality, rich palette of flavours and many health
properties, which results in increasing satisfaction and appreciation of our consumers. Right now it’s the moment in which we bring to market our fruit jams! Healthy, tasty and low-sugar! Produced from natural fruit
ripening in full sun with the highest nutritional value from our own plantations. We do not use artificial preservatives, additives or colorants. Modern machinery and innovative technologies used in the production of
jams meet all quality requirements. In our offer we have for you classic jams, jams for health, fruit products and
marmalades. Rich fruit flavour closed in each jar will make you want more!

Właściciel / Owner

...............................................................................................................................................................

folder dzemy bifix.indd 2

Dżem truskawkowy

Strawberry jam

• niskosłodzony
• bez konserwantów
• oryginalna receptura
• duże kawałki owoców

• reduced sugar
• no preservatives
• original recipe
• big pieces of fruits

Składniki: truskawki, cukier, woda,
substancja żelująca - pektyny, substancja zagęszczająca - guma guar, regulator kwasowości - kwas cytrynowy.

Ingredients: strawberries, sugar,
water, gelling agent - pectin, thickening agent - guar gum, acidity regulator - citric acid.
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Dżem brzoskwiniowy

Peach jam

• niskosłodzony
• bez konserwantów
• oryginalna receptura
• duże kawałki owoców

• reduced sugar
• no preservatives
• original recipe
• big pieces of fruits

Składniki: brzoskwinie, cukier, woda,
substancja żelująca - pektyny, substancja zagęszczająca - guma guar, regulator kwasowości - kwas cytrynowy.

Ingredients: peaches, sugar, water,
gelling agent - pectin, thickening
agent - guar gum, acidity regulator
- citric acid.

Dżem z czarnych
porzeczek

Blackcurrant
jam

• niskosłodzony
• bez konserwantów
• oryginalna receptura
• aksamitny smak

• reduced sugar
• no preservatives
• original recipe
• velvety taste

Składniki: czarne porzeczki, cukier,
woda, substancja żelująca - pektyny,
substancja zagęszczająca - guma guar,
regulator kwasowości - kwas cytrynowy.

Ingredients: blackcurrants, sugar,
water, gelling agent - pectin, thickening agent - guar gum, acidity regulator - citric acid.
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Dżem malinowy

Raspberry jam

• niskosłodzony
• bez konserwantów
• oryginalna receptura

• reduced sugar
• no preservatives
• original recipe

Składniki: maliny, cukier, woda, substancja żelująca - pektyny, substancja
zagęszczająca - guma guar, regulator
kwasowości - kwas cytrynowy.

Ingredients: raspberries, sugar, water, gelling agent - pectin, thickening
agent - guar gum, acidity regulator citric acid.

Dżem wiśniowy

Cherry jam

• niskosłodzony
• bez konserwantów
• oryginalna receptura
• duże kawałki owoców

• reduced sugar
• no preservatives
• original recipe
• big pieces of fruits

Składniki: wiśnie, cukier, woda, substancja żelująca - pektyny, substancja
zagęszczająca - guma guar, regulator
kwasowości - kwas cytrynowy.

Ingredients: cherries, sugar, water,
gelling agent - pectin, thickening
agent - guar gum, acidity regulator
- citric acid.
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Dżem malinowy
z kwiatem lipy

Raspberry with
linden flower jam

• niskosłodzony
• bez konserwantów
• oryginalna receptura

• reduced sugar
• no preservatives
• original recipe

Składniki: maliny, cukier, woda, kwiat
lipy suszony mielony, substancja żelująca - pektyny, substancja zagęszczająca - guma guar, regulator kwasowości
- kwas cytrynowy.

Ingredients: raspberries, sugar, water, ground dried linden flower, gelling agent - pectin, thickening agent
- guar gum, acidity regulator - citric
acid.

Dżem z borówek
amerykańskich

High blueberry
jam

• niskosłodzony
• bez konserwantów
• oryginalna receptura
• duże kawałki owoców

• reduced sugar
• no preservatives
• original recipe
• big pieces of fruits

Składniki: borówki amerykańskie,
cukier, woda, substancja żelująca pektyny, substancja zagęszczająca
- guma guar, regulator kwasowości kwas cytrynowy.

Ingredients: high blueberries, sugar,
water, gelling agent - pectin, thickening agent - guar gum, acidity regulator - citric acid.
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Produkt owocowy
z truskawką, jabłkiem
i siemieniem lnianym

Fruit product with
strawberry, apple
and flaxseed

• bez konserwantów
• oryginalna receptura
• duże kawałki owoców

• no preservatives
• original recipe
• big pieces of fruits

Składniki: truskawki, cukier, woda,
jabłka, nasiona siemienia lnianego
mielone, substancja zagęszczająca
– guma guar, substancja żelująca pektyny, regulator kwasowości - kwas
cytrynowy.

Ingredients: strawberries, sugar,
water, apples, ground flaxseeds,
thickening agent - guar gum, gelling
agent - pectin, acidity regulator - citric acid.

Produkt owocowy
z aronią i sokiem
z aceroli

Fruit product with
chokeberry and
acerola juice

• bez konserwantów
• oryginalna receptura
• aksamitny smak
• bez dodatku cukrów
• źródło witaminy C

• no preservatives
• original recipe
• velvety taste
• without the addition of sugars
• source of vitamin C

Składniki: aronia, koncentrat winogronowy, woda, sok z aceroli z zagęszczonego soku z aceroli, substancja żelująca - pektyny, sok z cytryn
z zagęszczonego soku z cytryn do
korekty smaku kwaśnego.

Ingredients: chokeberry, grape juice
concentrate, water, acerola juice
from concentrated acerola juice, gelling agent - pectin, lemon juice from
concentrated lemon juice to the correction of sour taste.

Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego.

Vitamin C helps in the
proper functioning of the
immune system.
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Produkt owocowy
z jagodą

Fruit product
with blueberry

• bez konserwantów
• oryginalna receptura
• aksamitny smak
• bez dodatku cukrów

• no preservatives
• original recipe
• velvety taste
• without the addition of sugars

Składniki: jagody, koncentrat winogronowy, woda, substancja żelująca
- pektyny, sok z cytryny z zagęszczonego soku z cytryny do korekty smaku
kwaśnego.

Ingredients: blueberries, grape juice
concentrate, water, gelling agent pectin, lemon juice from concentrated lemon juice to the correction of
sour taste.

Owoce jagody są bogate
w antyoksydanty
i antocyjanidyny.
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Blueberry is rich
in the antioxidants
anthocyanidins.

Marmolada miękka
wieloowocowa o
smaku różanym

Multifruit
marmalade
with rose flavor

• bez konserwantów
• oryginalna receptura
• do smarowania
• aksamitny smak

• no preservatives
• original recipe
• easy to spread
• velvety taste

Składniki: przecier jabłkowy, cukier,
przecier porzeczkowy i sok z czarnych
porzeczek z zagęszczonego soku z
czarnych porzeczek, sok z owoców
dzikiej róży z zagęszczonego soku z
owoców dzikiej róży, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, aromat.

Ingredients: apple puree, sugar,
blackcurrant puree and blackcurrant
juice from concentrated blackcurrant
juice, rosehip juice from concentrated rosehip juice, acidity regulator citric acid, flavor.
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opakowanie zbiorcze - sześciopak

opakowanie zbiorcze - tacka
BiFIX Wojciech Piasecki Sp. J.
ul. Dworska 33, Górki Małe
95-080 Tuszyn
www.zdroweherbaty.com.pl
www.bifix.pl
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