
Przedstawiamy limitowaną ofertę produktów organicznych, spełniających najwyższy 
standard jakości, oznaczonych europejskim logo żywności ekologicznej
oraz certyfikatem BIO Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 

Ekologiczny atut

Składniki prosto z natury

Zaufaj sprawdzonej jakości

Tylko między 2013-2017 r. stosowanie 
oświadczeń organicznych wzrosło o 3%
w Europie Wschodniej i aż o 12% w Europie 
Zachodniej, utrzymując dalej stałą 
tendencję rosnącą.

Już 33% młodych Amerykanów kupiłoby 
produkty BIO, gdyby były oferowane 
przez koncerny z logo dużej marki.

Najważniejsze korzyści: 
• możliwość deklaracji produktu ekologicznego (jeśli 
pozostałe składniki receptury posiadają certyfikację BIO)
• dotarcie do klientów stale rosnącego segmentu rynku 
produktów organicznych
• zyskanie uwagi masowego konsumenta za sprawą nośnego 
medialnie tematu ochrony środowiska naturalnego
• wizerunek świadomej marki oferującej produkty
o potwierdzonym ekologicznym pochodzeniu
• zyskanie przewagi konkurencyjnej na półkach swoich 
partnerów handlowych
• możliwość oferowania produktów o wyższej cenie 
sprzedaży

Wykorzystanie wielu naturalnych cech jakościowych 
produktów BIO sięga daleko poza gałęzie przemysłu 
spożywczego – dziś na rynku spotykamy m.in.: kosmetyki, 
suplementy diety czy karmy dla zwierząt oparte o organiczne 
produkty roślinne. 

Aktualna oferta dotyczy produktów BIO:
• forma proszku i granulatu
• wiele frakcji suszenia MIRVAC – od całego owocu przez 
plastry, czy kostki, aż po krusz

Jeszcze więcej możliwości zastosowania. Rozwiniemy Twój 
pomysł i zainspirujemy udoskonalenie Twojej receptury
z wykorzystaniem BIO składników. 

Szeroki zakres zastosowań 

Nasze składniki BIO oznaczają: 

• najwyższą jakość na każdym etapie produkcji 
• sprawdzone surowce
• szczegółowo kontrolowane uprawy
• zweryfikowanych, stałych dostawców
• suszenie w technologii MIRVAC, dzięki czemu zachowują 
bogate walory smakowe, zapachowe i naturalność faktury 
oraz bardzo wysoką zawartość składników odżywczych
• suszenie rozpyłowe z użyciem dysz, co pozwala
na otrzymanie produktu o jeszcze wyższej jakości i lepszej 
rozpuszczalności w zimnych roztworach, a także mniejszej 
higroskopijności oraz lepszej sypkości proszku
• specjalistyczne badania wewnętrzne i testy 
przeprowadzone w akredytowanych laboratoriach
zewnętrznych 

PAULA Ingredients 

• Niespełna 30-letnie doświadczenie producenta składników 
dla branży spożywczej
• stała współpraca z wieloma międzynarodowymi koncernami 
i mniejszymi producentami żywności na całym świecie
• długotrwałe, zaufane relacje partnerskie
• szeroka oferta produktowa
• doświadczone i ciągle dążące do innowacyjności zespoły 
R&D, Jakości, Produkcji oraz Sprzedaży wspierane przez  
nowoczesny park maszynowy 
• dopasowanie do potrzeb klienta
• wnikliwy monitoring rynku 
• pozycja jednego z liderów branży 
• bardzo wysoki poziom obsługi klienta 
• maksymalnie skrócony czas realizacji zamówienia


