
Obsługa klienta firmy JUSO Pharma Sp z o.o.:

Czy macie Państwo jakieś pytania dotyczące naszych produktów lub wątpliwości na temat 
ich stosowania, czekamy aby  udzielić informacji, porady i odpowiedzieć na pytania!

Możecie Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej infolinii, pocztą, 
e-mailem, faksem. 

Czekamy na Państwa zapytania codziennie od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00.

 

Adres: 

Wyłączny Przedstawiciel firmy Biotta : 
JUSO Pharma Sp z o. o.
Polska / Bytom
 
E-mail: info@jusopharma.com 
tel. +48 32 275 01 52 /infolinia /
tel. kom. +48 32 602 705 377
tel. +48 32 388 61 48 
fax: +48 32 388 61 49
www.jusopharma.com

Natura: nie wymaga recepty!!!

Biotta AG, Pflanzbergstr. 8, CH-8274 Tägerwilen
Phone +41 (0)71 466 48 48, Fax +41 (0)71 466 48 49
info@biotta.ch, www.biotta.ch

Centrala Biotta od 1957
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Dr. Brandenberger 
Organiczny Pionier i Założyciel

Z ponad 20 rodzajów ekologicznych warzyw 
i owoców, firma Biotta stworzyła: innowację, 
tradycję i sprawdzoną organiczną jakość.  

Surowce pierwszej klasy zapewniły sokom 
Biotta ich naturalny owocowy smak podczas 
gdy ostrożny proces wytwarzania zapewnił 
maksymalną zawartość witamin i składników 
mineralnych, dając czystość i wysoką jakość 
sokom Biotta.

Firma Biotta jest liderem na rynku 
w  Szwajcarii w ekologicznej produkcji 
soków z owoców i warzyw. Stale tę pozycję 
ugruntowuje.

Równocześnie powiększa  i  wzmacnia 
działalność eksportową na międzynarodowe 
rynki Europy, Afryki, Ameryki Północnej 
i  Dalekiego Wschodu. 

Obecna jest już w 38-miu krajach Świata.

Z początkiem 2013 r. produkty firmy Biotta 
poprzez firmę JUSO Pharma z siedzibą 
w  Polsce, są już dostępne w aptekach 
i  sklepach ze zdrową żywnością.  

Filozofia Dr Hugo Brandenberger, pioniera 
i założyciela firmy organicznej Biotta, nadal 
obowiązuje do dzisiaj: 
„Chcemy promować zdrowie i witalność ludzi 
dzięki produktom ekologicznym najwyższej 
jakości” 

To dzięki Jego niezachwianej wiary 
w  organiczną przyszłość, firma Biotta 
posiada wysoki poziom kompetencji 
w  rolnictwie ekologicznym. 

To wyjaśnia dlaczego firma Biotta była 
pionierem w produkcji ekologicznej, 

na  wiele  wiele lat przed organicznym 
ruchem w  kierunku rolnictwa ekologicznego.

Od tego też czasu firma Biotta była odbiorcą 
wyłącznie zbiorów owoców i warzyw 
z  żywotnej  i zdrowej gleby: 
„Ludzie nie będą bardziej zdrowsi niż zwierzęta 
gospodarskie i rośliny z których uzyskać 
można pokarm dla człowieka.. 
Zrób coś dla Twojego zdrowia i dobrego 
samopoczucia!”

Biotta – Organiczny Pionier! Biotta – Nasza obietnica jakości

„Chcemy promować zdrowie 
i witalność ludzi z produktów 

ekologicznych najwyższej jakości.”

Organiczny Pionier 
i założyciel firmy Biotta 1957 r.

Jakość
Firma Biotta akceptuje wyłącznie organiczną i wysoką jakość, promując tę filozofię 
od  ponad 50 lat. Firma Biotta od samego początku używała wyłącznie  surowców 
z kontrolowanych szwajcarskich upraw.

Produkcja
Firma Biotta dodaje wyłącznie do soków kwas mlekowy. Ten typ ochrony jest delikatniejszy 
niż w przypadku fermentacji kwasem mlekowym, który stosowany jest przez innych 
producentów. Sok który został sfermentowany kwasem mlekowym wymaga dodatkowego 
etapu ogrzewania.

Etap ogrzewania może zmniejszyć jakość produktu oraz wpłynąć negatywnie na jego smak.

Proces  produkcyjny ma bezpośredni wpływ na jakość soku – zasada firmy Biotta: im mniej 
etapów przetwarzania, tym wyższa wartość soku. 
Oznacza to na przykład, że warzywa nie są obierane przed procesem ich sprasowania 
do  produkcji soku i w ten sposób ważne witaminy spod skórki pozostają w soku.

Składniki
Produkty Firmy Biotta produkowane są z czystych owoców i warzyw, a nie z koncentratów 
i  sztucznych aromatów.

Witaminy, minerały, barwniki i substancje słodzące dodaje firma Biotta.

Dlatego też produkty mogą nieznacznie różnić się kolorem i smakiem w zależności 
od  zbiorów, podobnie jak wino. 
Firma Biotta dodaje do wybranych produktów: ekstrakty herbat z ziół i kwiatów, 
które  wpływają na jakość produktu i dopełniają smaku.

Efekty produktów firmy są i wielokrotnie były weryfikowane naukowo. 

Przykładem tego są soki z ziemniaka i sok z żurawiny. 

Biotta szklana butelka
W miarę możliwości firma Biotta używa szkła jako materiału do opakowania bezpośredniego 
w celu zapewnienia jakości oraz ze względów środowiskowych. Szkło nadal jest najlepsze 
dla wysokiej jakości, naturalnych produktów Biotta, ponieważ gwarantuje 100% barierę dla 
tlenu.



Biotta
Soki
warzywne

Biotta
Soki owocowe

Biotta
Soki mieszanki 
owoców

Dzika borówkaCzarna porzeczka Żurawina Czarny bez Ananas Granat

Karczoch Burak Marchewka SelerBreuss Kiszona kapustaZiemniak Pomidor Koktajl
warzywny

WieloowocowyRównowaga Mango Mix Owocowy 
z  dodatkiem karotki

WellnessVita 7Śniadaniowy



Nasza obietnica jakości

Bio Suisse jest znakiem kontrolowanego rolnictwa ekologicznego. 

Wszystkie Soki Biotta są w 100% ekologiczne.

Produkty firmy Biotta produkowane są z czystych soków owocowych i warzywnych, 
a  nie z koncentratów.

Bez sztucznych dodatków, środków aromatyzujących i środków barwiących.

Do produktów Biotta nie jest dodawany cukier. 

Szkło pozwala zaoszczędzić surowce i energię, ponieważ często może być ponownie 
wykorzystane na czas nieokreślony. 

Szkło może być w 100% z recyklingu i w związku z tym jest jednym z najbardziej 
przyjaznych dla środowiska materiałów. 

Szkło to nadal najlepszy materiał na opakowanie dla soków Biotta.

Sok Warzywny BREUSS

Z szerokiej gamy soków warzywnych firma Biotta szczególnie poleca Państwu  

Sok Warzywny BREUSS.

Sok warzywny Breuss to zrównoważona mieszanka soku z  cennych warzyw opracowana 

w  bezpośredniej konsultacji ze słynnym austriackim naturopatą i zielarzem Rudolfem Breussem.

Firma Biotta posiada wyłączną licencję na światową produkcję i  dystrybucję soku warzywnego 

Breuss, według oryginalnej receptury.

Sok warzywny Breuss zawiera wystarczające ilości wszystkich ważnych witamin potrzebnych 

organizmowi podczas jego oczyszczania. Stanowi  idealny napój chłodzący lub napój energetyczny 

w czasie stosowania diety.

Szczególnie polecany osobom narażonym na brak witamin i  składników odżywczych np.  podczas 

długotrwałej choroby, podczas intensywnego odchudzania się lub dla osób w  trakcie chemioterapii.

Skład Soku Breuss: sok z buraka, sok z marchwi, sok z selera, sok z ziemniaka, sok rzodkwi.

Glas


