
Produkty ekologiczne najwyższej jakości!

Firma Amazin powstała z wielkiej pasji do zdrowego stylu życia i ekologii. 
Poppe Braam, założyciel firmy, to człowiek kreatywnego sukcesu, który w 
pełni poświęcił się zawodowo dla rozwoju rolnictwa ekologicznego. 

Podczas wieloletnich podróży i poszukiwań idealnych surowców oraz re-
ceptur Poppe Braam zdobył ogromną wiedzę i doświadczenie, które w póź-
niejszych latach przełożył na działania praktyczne. W latach 80-tych założył  
DO-IT (holenderski, ekologiczny handel międzynarodowy). 

Chcąc wesprzeć rozwój niewielkich gospodarstw ekologicznych o wielkim 
potencjale rynkowych, stworzył produkty La Bio Idea i Amazin. Jest to naj-
wyższej jakości żywność ekologiczna, której jakość wynika ze starannie do-
branych surowców i rygorystycznych procedur wytwarzania.

Produkty Amazin pozbawione są chemicznych środków aromatyzujących i 
konserwantów. Ich wyjątkowy smak i aromat jest w 100% naturalny. To ide-
alne, smakowite przekąski jak również świetny dodatek do wielu potraw. 

Dystrybutor: Bio Planet S.A., 
www.bioplanet.pl, info@bioplanet.pl

Zapytaj o produkt w swoim ulubionym sklepie eko:

Pieczątka sklepu



CHIPSY KUKURYDZIANE CHILI BIO 75 g
CHIPSY KUKURYDZIANE SOLONE BIO 150 g
CHIPSY KUKURYDZIANE SOLONE BIO 75 g
NOWOŚĆ! CHIPSY KUKURYDZIANE ROLLS O SMAKU POMIDOROWYM BIO (BEZGLUTENOWE) 100 g
NOWOŚĆ! CHIPSY KUKURYDZIANE O SMAKU CYTRYNOWYM BIO (BEGLUTENOWE) 150 g
SOS SALSA DIP SŁODKI BIO 220 g

TORTILLA WRAP BIO 240 g 

Pomysł na recepturę ekologicznych chipsów marki Amaizin narodził się w Meksyku. Głównym składnikiem produktów Amazin, tak jak kuchni meksykańskiej, jest kukurydza. Użyta w produktach Amazin kukurydza pochodzi z Belgii i uprawiana jest w systemie gospodar-stwa ekologicznego, wolnego od GMO. W obu Amerykach kukurydzę modyfikuje się genetycznie, a więc pozyskiwanie meksykańskiej ku-kurydzy byłoby niezgodne z założeniami firmy.

MLEKO KOKOSOWE 17% 

BIO 400 ml

MLEKO KOKOSOWE 17% 

BIO 200 ml

PASTA KOKOSOWA 

BIO 200 g

Mleko kokosowe Amazin pochodzi ze 

świeżych, dojrzałych kokosów rosną-

cych na Sri Lance. Warto zapamiętać, 

że mleko kokosowe otrzymywane jest 

z wyciśniętego miąższu kokosa - nie 

wody kokosowej. Tropikalny klimat Sri 

Lanki zdecydowanie sprzyja uprawie 

palm kokosowych. Po zbiorach i usu-

nięciu skorupek, dojrzałe kokosy w cią-

gu godziny muszą trafić bezpośrednio 

do tłoczenia. W ten sposób, otrzymywa-

ne z tłoczenia mleko kokosowe, zacho-

wuje swój naturalny, niepowtarzalnie 

kremowy smak. Ananasy w produktach marki Amaizin pochodzą z niewielkich gospodarstw ekologicznych na Sri Lance. Ich specjalna odmiana Mauritius, zwana też Królową ananasów, jest słodsza i bardziej aro-matyczna - nieporównywalna do odmian pocho-dzących z Ameryki Północnej czy Afryki. Ananasy Mauritius cechuje wydłużony kształt i wyjątkowa, naturalna słodycz, dzięki której nie ma potrzeby dosładzania gotowych produktów Proces pro-dukcyjny, oparty na ręcznej obróbce ananasów, otworzył nowe miejsca pracy dla kobiet z lokal-nych wiosek na Sri Lance.
ANANAS PLASTRY 

(PUSZKA) 
BIO 400 g

Kukurydza z Belgii


