
СВЕЖО ЦЕДЕНИ ОРГАНСКИ СОКОВИ

• НЕМА ДОДАДЕНО ШЕЌЕР, ВОДА И КОНЗЕРВАНС •

Анима ДООЕЛ започна во 2001 година како компанија пионер во 
неколку различни области. Една од главните активности на Анима е во 
земјоделскиот сектор, каде заедно со нашата подружница БИОПЛАНТ 
соработуваме со бројни кооперанти.

 МK-BIO-157
Non-EU Agriculture

БИОПЛАНТ е посветен на производство и дистрибуција на сертифициран 
гоџи саден материјал. Со цел да се исполнат европските стандарди за 
органско производство, гоџито го произведуваме во строго контролирани 
услови за да ги задоволиме барањата за квалитет. 
Од неодамна, БИОПЛАНТ започна со производство на органски свежо 
цедени овошни сокови со неспоредлив вкус, благодарение на уникатните 
мешавини на гоџи со јаболко, малина, вишна итн. Целосното производство 
го вршиме во нашата фабрика.

Произведуваме сокови со четири различни вкусови: 
- 100% свежо цеден органски сок од Јаболко
- 100% свежо цеден органски сок од Гоџи и Јаболко
- 100% свежо цеден органски сок од Гоџи, Вишна и Јаболко
- 100% свежо цеден органски сок од Гоџи, Малина и Јаболко



ГОЏИ – СВЕТИОТ ГРАЛ ВО ЗДРАВАТА ИСХРАНА

Не постои друго растение со толку многу антиоксиданси, аминокиселини, 
есенцијални масни киселини, минерали, витамини и други корисни 
состојки.

Затоа гоџито е супериорно овошје!

Гоџи е дрвенесто растение, со вкусен плод во форма на 
црвени бобинки. Во тие мали, но моќни плодови се 

крие тајната на долговечноста на луѓето од Тибет, 
од каде што потекнува.
Поради богатството од хранливи состојки, 
ова супериорно овошје има навистина 
широк спектар на делување. Ова се некои 
од здравствените придобивки на гоџито: 
го  зајакнува имунолошкиот систем, го 
забавува процесот на стареење, дава сила 

и енергија, спречува леукемија и други 
карциноми, спречува болести на срцето 

и крвните садови, има антибактериски и 
антивоспалителни својства, ја подобрува плодноста 

кај жените, го подобруваат квалитетот на спермата, го 
подобрува видот, ја подобрува циркулацијата во целиот организам, 
штити од појава на дијабет, ја зголемува еластичноста и влажноста 
на кожата, служи како афродизијак.

Според американската скала што 
ги мери антиоксидантните својства 
на храната (ORAC scale -Oxygen Rad-
ical Absorbance Capacity scale), гоџи 
е супериорно прв! Да појасниме 
дека, колку што е позицијата 
повисока на ORAC скалата, толку 
повеќе храната има способност да 
ги уништува слободните радикали, 
кои го нарушуваат здравјето, 
предизвикуваат хронични забо-
лувања и го забрзуваат процесот 
на стареењето.



БИОПЛАНТ сокот од гоџи и јаболко го правиме 
само од сертифицирано органско гоџи и 
јаболко, произведени од нашите кооперанти 
ширум Македонија. Внимателно ги одбираме 
здравите плодови, ги миеме, ги мелиме и 
пресуваме, а капките сок ги пакуваме во 
стаклена или bag-in-box амбалажа, бидејќи 
во нив вкусот останува непроменет. За да 
го спречиме влијанието на сончевите зраци 
врз квалитетот и вкусот на сокот, користиме 
современа технологија со која стакленото 
шише го прекриваме со специјална фолија.
Нашиот финален производ е матен сок од гоџи 
и јаболко. До сега во Европа не е произведен 
ваков микс, а особено сме горди што ние 
не увезуваме гоџи, туку за нашите сокови 
користиме исклучиво македонско органско 
гоџи.

СВЕЖО ЦЕДЕН ОРГАНСКИ СОК ОД ГОЏИ И ЈАБОЛКО

Промовирано како суперовошје во последниве години, гоџито е докажано во 
борбата против дијабетесот и ракот. Гоџито е најсилниот антиоксидант и е познато 
како моќно средство во борбата против стареењето. Комбинацијата на гоџи и 
јаболко, отелотворени во сок со неспоредлив вкус, е вистинска ризница на состојки 
кои имаат позитивно влијание врз нашиот организам.

Ние во сокот не додаваме вода, шеќер ниту конзерванс. Сокот не се расипува затоа 
што со помош на мошне кратка пастеризација, при затворањето на шишињата, се 
добива “природен вакум” кој не дозволува воздухот да допре до сокот.

 МK-BIO-157
Non-EU Agriculture

ПАКУВАЊА ОД: стаклени шишиња од 60, 250 и 750 ml 
РОК НА ТРАЕЊЕ: 24 месеци 
СКЛАДИРАЊЕ: Собна температура

GKMA-0028-QC SISBALF082020143
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СОДРЖИНА 95% Јаболко и 5% Гоџи
НУТРИТИВНА ВРЕДНОСТ во 100ml

Енергија 57 kcal/238 kJ
Масти 0.00 %
Јаглехидрати 13.99 %
      од кои шеќери 13.44 %
Влакна 0.28 %
Протеини 0.22 %
Сол 0.04 %



СВЕЖО ЦЕДЕН ОРГАНСКИ СОК ОД ГОЏИ, ВИШНА И ЈАБОЛКО

Вишната е омилено овошје за многумина. Таа е богата со витамини, содржи 
многу антиоксиданти и има многу состојки за кои го намалуваат воспалението на 
мускулите и високиот крвен притисок, го помага варењето на храната, го зајакнува 
имунолошкиот систем, ја подобрува меморијата и помага на луѓето побрзо да се 
опорават после тренинг. Исто така, вишната содржи мелатонин, кој го подобрува 
спиењето.
За да се добие питок сок, гоџито и вишната 
ги мешаме со сок од јаболко, во однос во 
кој доминира вкусот и мирисот на вишната, 
а гоџито дава на сокот посебен шмек. 
Внимателно ги одбираме здравите плодови, 
ги миеме, ги мелиме и пресуваме, а капките 
сок ги пакуваме во стаклена или bag-in-box 
амбалажа, бидејќи во нив вкусот останува 
непроменет. За да го спречиме влијанието 
на сончевите зраци врз квалитетот и вкусот 
на сокот, користиме современа технологија 
со која стакленото шише го прекриваме со 
специјална фолија.
Нашиот финален производ е матен сок од 
гоџи, вишна и јаболко, со неспоредлив вкус! 
Тоа е комбинација што до сега не е видена 
во Европа, а плус е 100% органски производ. 
Во исто време тоа е вистинска мала ризница 
од состојки кои позитивно влијаат на нашиот 
организам.

 МK-BIO-157
Non-EU Agriculture

Ние во сокот не додаваме вода, шеќер ниту конзерванс. Сокот не се расипува затоа 
што со помош на мошне кратка пастеризација, при затворањето на шишињата, се 
добива “природен вакум” кој не дозволува воздухот да допре до сокот.

ПАКУВАЊА ОД: стаклени шишиња од 60, 250 и 750 ml 
РОК НА ТРАЕЊЕ: 24 месеци 
СКЛАДИРАЊЕ: Собна температура

GKMA-0028-QC SISBALF082020143
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СОДРЖИНА 75% Јаболко, 20% Вишна и 5% Гоџи
НУТРИТИВНА ВРЕДНОСТ во 100ml

Енергија 65 kcal/272 kJ
Масти 0.00 %
Јаглехидрати 15.80 %
      од кои шеќери 14.90 %
Влакна 0.25 %
Протеини 0.22 %
Сол 0.035 %



СВЕЖО ЦЕДЕН ОРГАНСКИ СОК ОД ГОЏИ, МАЛИНА И ЈАБОЛКО

Малината е омилен деликатес за многу луѓе. Таа е богата со витамини, минерали, 
влакна, флавоноиди и биофлавоноиди, кои делуваат како силни антиоксиданти, и 
тоа е причината зошто малината има корисен ефект врз здравјето. Сокот од гоџи, 
малина и јаболко е повеќе од сок! Тоа е сок, храна и лек во исто време!

За да се добие питок сок, гоџито и малината 
ги мешаме со сок од јаболко, во однос во 
кој доминира вкусот и мирисот на малината, 
а гоџито дава на сокот посебен шмек. 
Внимателно ги одбираме здравите плодови, 
ги миеме, ги мелиме и пресуваме, а капките 
сок ги пакуваме во стаклена или bag-in-box 
амбалажа, бидејќи во нив вкусот останува 
непроменет. За да го спречиме влијанието 
на сончевите зраци врз квалитетот и вкусот 
на сокот, користиме современа технологија 
со која стакленото шише го прекриваме со 
специјална фолија.
Нашиот финален производ е матен сок од 
гоџи, малина и јаболко, со неспоредлив вкус! 
Тоа е комбинација што до сега не е видена 
во Европа, а плус е 100% органски производ. 
Во исто време тоа е вистинска мала ризница 
од состојки кои позитивно влијаат на нашиот 
организам.

Ние во сокот не додаваме вода, шеќер ниту конзерванс. Сокот не се расипува затоа 
што со помош на мошне кратка пастеризација, при затворањето на шишињата, се 
добива “природен вакум” кој не дозволува воздухот да допре до сокот.

 МK-BIO-157
Non-EU Agriculture

ПАКУВАЊА ОД: стаклени шишиња од 60, 250 и 750 ml  
РОК НА ТРАЕЊЕ: 24 месеци 
СКЛАДИРАЊЕ: Собна температура

GKMA-0028-QC SISBALF082020143
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СОДРЖИНА 75% Јаболко, 20% Малина и 5% Гоџи
НУТРИТИВНА ВРЕДНОСТ во 100ml

Енергија 52 kcal/218 kJ
Масти 0.00 %
Јаглехидрати 12.42 %
      од кои шеќери 12.30 %
Влакна 0.26 %
Протеини 0.44 %
Сол 0.042 %



СВЕЖО ЦЕДЕН ОРГАНСКИ СОК ОД ЈАБОЛКО
Сокот од јаболко успешно ја гаси жедта и освежува после напорен тренинг. Значајно 
го смалува ризикот од добивањето срцеви заболувања, лош холестерол, астма, 
болести на бубрезите и црниот дроб. Благодарение на калиумот, го стимулира 
лачењето на вишокот течности од телото, што го прави одличен за губење на 
тежината.
БИОПЛАНТ сокот од јаболко го правиме само 
од сертифицирани органски македонски 
јаболка. Внимателно ги одбираме здравите 
плодови, ги миеме, ги мелиме и пресуваме, а 
капките сок ги пакуваме во стаклена или bag-in-
box амбалажа, бидејќи во нив вкусот останува 
непроменет. За да го спречиме влијанието 
на сончевите зраци врз квалитетот и вкусот 
на сокот, користиме современа технологија 
со која стакленото шише го прекриваме со 
специјална фолија.
Нашиот финален производ е матен сок од 
органско јаболко, кој содржи четири пати 
поголема концентрација на полифеноли во 
однос на бистриот сок од јаболко. Полифенолите 
се акти-вни антиоксиданси за кои се верува 
дека спречуваат појава на кардиоваскуларни 
болести и рак. Благодарение на високиот 
процент на фруктоза и глукоза, го снабдува 
организмот со енергија, го спречува заморот 
и губењето концентрација.

Ние во сокот не додаваме вода, шеќер ниту конзерванс. Сокот не се расипува затоа 
што со помош на мошне кратка пастеризација, при затворањето на шишињата, се 
добива “природен вакум” кој не дозволува воздухот да допре до сокот.

 МK-BIO-157
Non-EU Agriculture

ПАКУВАЊА ОД: 250 и 750 ml стаклени шишиња, и 1.750 ml bag-in-box  
РОК НА ТРАЕЊЕ: 24 месеци 
СКЛАДИРАЊЕ: Собна температура

GKMA-0028-QC SISBALF082020143
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СОДРЖИНА 100% Органско Јаболко
НУТРИТИВНА ВРЕДНОСТ во 100ml

Енергија 55 kcal/231 kJ
Масти 0.00 %
Јаглехидрати 13.50 %
      од кои шеќери 12.60 %
Влакна 0.25 %
Протеини 0.31 %
Сол 0.023 %



СВЕЖО ЦЕДЕН СОК ОД ЈАБОЛКО

БИОПЛАНТ сокот од јаболко го правиме од македонски стандардни конзумни 
јаболка. Со внимателно одбирање и микс на неколку сорти јаболкa добиваме 
комбинација која прави сокот да го има вистинскиот сооднос на јаболкова арома 
и овошни шеќери, со неспоредлив вкус и квалитет кој е погоден за конзумација од 
страна на сите генерации.
Сокот од јаболко благотворно влијае 
на работата на мозокот и менталното 
здравје воопшто кај повозрасните особи, 
благодарение на антиоксидантните својства 
на полифенолот. Тие ги штитат мозочните 
клетки од оштетувањата кои можат да 
ги предизвикаат нестабилните молекули 
наречени слободни радикали. БИОПЛАНТ 
сокот од јаболко е извонреден извор на 
калиум и природни киселини. Полифенолите 
спречуваат LDL (лошиот) холестерол да 
оксидира и да се складира во крвните садови. 
Зголеменото ниво на LDL го зголемува ризикот 
од срцеви заболувања. Затоа сокот од јаболко 
особено се препорачува на особи кои имаат 
проблеми со крвните садови и со срцеви 
заболувања, но и како превенција кај здрави 
особи.

Користиме најсовремена технологија за пресување на јаболката, со што се 
зачувуваат сите корисни елементи. Потоа добиениот сок кратко го пастеризираме, 
со што се елиминира потребата за додавање конзерванс.

ПАКУВАЊА ОД: 1.750 ml bag-in-box  
РОК НА ТРАЕЊЕ: 24 месеци 
СКЛАДИРАЊЕ: Собна температура

Не користиме концентрат, шеќер или друг 
засладувач, вештачка арома или конзерванс, 
вообичаена пракса кај многу други 
производители на т.н. “природни” сокови.

GKMA-0028-QC SISBALF082020143
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СОДРЖИНА 100% Јаболко
НУТРИТИВНА ВРЕДНОСТ во 100ml

Енергија 58 kcal/244 kJ
Масти 0.00 %
Јаглехидрати 14.20 %
      од кои шеќери 12.87 %
Влакна 0.25 %
Протеини 0.44 %
Сол 0.035 %



ГРУПНИ ПАКУВАЊА:

Пакување (PU): 10 шишиња x 250 ml обвиткани со 
пластична фолија
Тежина на 1 шише: 450 gr / висина: 15.5 cm
1 пакување: 4.5 kg / висина: 15.5 cm  
1 Еуро палета = 182 пакувања / 1.820 пар. / 7 реда x 260 PU
Вкупна тежина на палета: 845 kg / висина: 127 cm

Пакување (PU): 6 шишиња x 750 ml обвиткани со пластична 
фолија
Тежина на 1 шише: 1.130 gr / висина: 25.5 cm
1 пакување: 6.8 kg / висина: 25.5 cm  
1 Еуро палета = 125 пакувања / 750 пар. / 5 реда x 150 PU
Вкупна тежина на палета: 875 kg / висина: 145 cm

Пакување (PU): 30x60 ml шишиња во картонска кутија 
Тежина на 1 шише: 127 gr / висина: 9.5 cm
1 пакување: 4 kg / висина: 10.5 cm  
1 Еуро палета = 216 пакувања / 6.480 пар. / 12 реда x 18 PU
Вкупна тежина на палета: 888 kg / висина: 147 cm

Пакување (PU): БиБ 8x1.750 ml во картонска кутија 
Тежина на 1 БиБ: 1.940 gr / висина: 24.8 cm
1 пакување: 15.8 kg / висина: 25 cm  
1 Еуро палета = 48 пакувања / 384 пар. / 6 реда x 18 PU
Вкупна тежина на палета: 782kg / висина: 147 cm



ОРГАНСКА ПУЛПА ОД ЈАБОЛКО ВО ПРАВ

ОРГАНСКАТА ПУЛПА ОД ЈАБОЛКО ВО ПРАВ се произведува од свежи органски јаболка на кои сокот им е отстранет 
преку процесот на пресување, при што се задржува пектинот и јаболковата арома. Јаболкото во прав содржи 
висок процент на растителни влакна и е многу корисно за здравјето и неговата конзумација е идеална за секој 
кој сака да го зголеми дневниот внес на растителни влакна. Покрај тоа, јаболкото во прав може да се користи 
како дополнување во исхраната и во смути пијалоците.

www.bioplant.mk
info@bioplant.mk

БИОПЛАНТ

КОНТАКТ

адреса: ул. 1520 бр. 6 
Индустриска зона 

Пинтија 
1000 Скопје, 
Македонија

тел. +38970306030
(Viber & WhatsApp)


