
Vitalia е създадена 
през 1993 година и 
устремено напредва 
в развитието си. 
Дейността им 
е производство 
и търговия на 
здравословни 
продукти. Главната 
цел на Vitalia е да 
предложи на хората 
натурални, вкусни 
и здравословни 
продукти с високо 
качество на достъпни 
цени.

Крънчи
Къпини и малини 375 гр

Крънчи
Къпини и малини 320 гр

Пълнозърнест 
Горски плодове 250 гр

Пълнозърнест 
Сурови ядки и семена 250 гр

Крънчи
Банан и шоколад 375 гр

Крънчи
Банан и шоколад 320 гр

Пълнозърнест
Тропически плодове 250 гр

Пълнозърнест
Шоколад 250 гр

Крънчи
Лешници и ябълка 375 гр

Крънчи
Лешници и ябълка 320 гр

Пълнозърнест
Стафиди и семена 250 гр

Крънчи
Шоколад и семена от чиа 350 гр

Крънчи
Шоколад и портокал 320 гр

3  Източник на   
    минерали, Ca и Mg

3  Високо съдържание 
    на фибри

3  Подсладени с  
    кафява захар



 Ягода и нар 90 гр Малина 85 гр Тропикал 90 гр

Мед и бадем 24 х 35 гр

Банан и шоколад 24 х 25 гр

Стафиди и шоколад 24 х 25 гр

Ябълка 24 х 25 гр

Крекери с ленено, сусамово семе 
и босилек 150 гр

Крекери със семена и босилек 
150 гр

Шоколад и банан 90 гр

Орех и лешник 24 х 35 гр

3  Обогатени с пшеничен зародиш

3  Подсладени с естествени подсладители

3  Приготвени с масло от рапица с богато 
    съдържание на Омега-3 

3  Богати на фибри

3  Без лактоза

3  Съдържа лъжица

Перфектна комбинация от 
овес, ядки и кафява захар. 
Източник на дълготрайна 
енергия. Подходящи са за 
спортисти, вегетарианци 
и бременни жени.  

Портокал и шоколад 24 х 30 грШоколад, лешник и протеин  24 х 35 гр Ягода и малина 24 х 35 гр



Диабетичната серия на 
Виталия се състои от различни 
естествени подсладители като:
фруктоза, стевия, екстракт от   

малц и цветен прашец.

Заместител на мед 250 гр

Ечемичен екстракт от малц 460 гр

Сусамов тахан 720 гр

Стевия 250 гр

Сок от арония 720 мл

Слънчогледово масло 1 л Натурален оцет от         
дива ябълка 250 мл

Ленено масло 
250 мл

Масло от тиквени 
семена 250 мл

Сусамово масло 
250 мл

Кокосово масло 370 мл

Пълнозърнест тахан 360 гр Кленов сироп 250 мл

Фруктоза 300 гр

Студено пресованите 
масла на Vitalia 
са произведени от 
първо пресоване, 
по възможно 
най-естествената 
технология. Без 
химически добавки и 
филтрации, те са 100% 
натурални. Богати на 
Омега 6, Витамини, 
Мед и Цинк; Без 
консерванти; От най-
висококачествени 
продукти.

Екипът на Vitalia 
следи постоянно 
тенденциите в 
здравословното 
хранене и създава 
иновативни продукти 
за всеки вкус. С оглед 
грижата за здравето 
на клиентите си, 
Vitalia въвежда нова 
линия от продукти  
без добавена захар, 
а също е и в процес 
на намаляване на 
употребата на захар 
и в останалите 
си продукти, но 
запазвайки техния 
вкус.

3  Богат на протеини

3  Съдържа витамин 
     А, Е, В1, В2, В3

3  Източник на 
     минерали Ca, F, P, 
     Na, K


