
To w pełni naturalne soki, które odznaczają się wyjątkowymi właściwościami prozdrowot-
nymi.  Surowce pozyskiwane do produkcji pochodzą ze sprawdzonych upraw ekologicz-
nych (posiadają certyfikat) lub konwencjonalnych. Surowce używane do produkcji soków 
pochodzą z terenów na których uprawiane sa od wieków.
Soki zostały poddane pasteryzacji HTST (high-temperature short-time),  
która  polega na utrwaleniu soku w wysokiej temperaturze (85°C), w krótkim czasie  
(15 sekund). Taki sposób termicznego utrwalania żywności pozwala zachować wartości 
odżywcze soku.

Soki



Soki z Aloesu
Aloes z Meksyku

Soki z Aloesu Dr Gaja to soki klasy PREMIUM, które charakteryzuje:
• zawartość ALV - Aloverosy, która jest najcenniejszym składnikiem soku z aloesu,
• ręczne obieranie liści pozwala na precyzyjne oddzielanie miąższu od zawierających toksyczną aloinę kolców,
• produkcja poprzez bezpośrednie wyciśnięcie miąższu z liścia aloesu.

Soki zostały poddane pasteryzacji HTST (high-temperature short-time), która polega na utrwaleniu soku w wysokiej  
temperaturze (85°C), w krótkim czasie (15 sekund). Taki sposób termicznego utrwalania żywności pozwala zachować  
wartości odżywcze soków.

Sok z Aloesu Dr Gaja ma pozytywne działanie na organizm człowieka m.in.: 
• wpływa pozytywnie na układ odpornościowy,
• chroni DNA, białka i lipidy przed uszkodzeniem oksydacyjnym,
• wspomaga detoksykację organizmu,
• przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi.



  

Sok z Aloesu ALV600 Dr Gaja, 
pasteryzowany HTST
suplement diety
Składniki: sok z aloesu 99,7%, substancja konserwująca:  
kwas cytrynowy 0,3%

Składnik aktywny w 100 ml w 90 ml*

Aloverosa 60 mg 54 mg

*zalecana porcja dzienna produktu. 
Butelka 500 ml: opakowanie zawiera ok. 6 porcji.
Butelka 1000 ml: opakowanie zawiera ok. 12 porcji.

Zalecane spożycie: jedna miarka (30 ml) 3 razy dziennie, 30 min przed posiłkiem. 
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. Przed użyciem wstrzą-
snąć. Sok nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 roku życia.  Sok z aloesu nie 
powinien być spożywany przez kobiety w ciąży. 
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
Pamiętaj o zrównoważonym sposobie żywienia oraz o prowadzeniu zdrowego 
trybu życia.
Warunki przechowywania: przechowywać w temperaturze pokojowej, w spo-
sób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 
dwóch tygodni.

· PASTERYZACJA HTST

· BEZ SUBSTANCJI SLODZĄCYCH 

· BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH 

· SUROWCE ZE SPRAWDZONYCH UPRAW 

500 ml

6 sztuk 
w opakowaniu 
zbiorczym

1000 ml

6 sztuk 
w opakowaniu 
zbiorczym

https://hurt.pro-pharma.pl/pl/c/Soki-100-Naturalne/396
https://hurt.pro-pharma.pl/pl/p/Sok-z-Aloesu-ALV600-Dr-Gaja%2C-pasteryzowany-HTST%2C-500-ml/522
https://hurt.pro-pharma.pl/pl/p/Sok-z-Aloesu-ALV600-Dr-Gaja%2C-pasteryzowany-HTST%2C-1000-ml/389


  

BIO Sok z Aloesu 
ALV600 Dr Gaja, 
pasteryzowany HTST
suplement diety
Składniki: sok z aloesu 99,7%, substancja konserwująca: 
kwas cytrynowy 0,3%.

*zalecana porcja dzienna produktu. 
Butelka 500 ml: opakowanie zawiera ok. 6 porcji.
Butelka 1000 ml: opakowanie zawiera ok. 12 porcji.

Zalecane spożycie: jedna miarka (30 ml) 3 razy dziennie, 30 min przed posiłkiem. 
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. Przed użyciem wstrzą-
snąć. Sok nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 roku życia.  Sok z aloesu nie 
powinien być spożywany przez kobiety w ciąży. 
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
Pamiętaj o zrównoważonym sposobie żywienia oraz o prowadzeniu zdrowego 
trybu życia.
Warunki przechowywania: przechowywać w temperaturze pokojowej, w spo-
sób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 
dwóch tygodni.

Składnik aktywny w 100 ml w 90 ml*

Aloverosa 60 mg 54 mg500 ml

6 sztuk 
w opakowaniu 
zbiorczym

1000 ml

6 sztuk 
w opakowaniu 
zbiorczym

· SOKI EKOLOGICZNE

· PASTERYZACJA HTST

· BEZ SUBSTANCJI SLODZĄCYCH 

· BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH 

· SUROWCE ZE SPRAWDZONYCH UPRAW 

https://hurt.pro-pharma.pl/pl/c/Soki-100-Naturalne/396
https://hurt.pro-pharma.pl/pl/p/BIO-Sok-z-Aloesu-ALV600-Dr-Gaja%2C-pasteryzowany-HTST%2C-500-ml-/521
https://hurt.pro-pharma.pl/pl/p/BIO-Sok-z-Aloesu-ALV600-Dr-Gaja%2C-pasteryzowany-HTST%2C-1000-ml/390


  

BIO Sok z Aloesu 
ALV1200 Dr Gaja, 
pasteryzowany HTST
suplement diety
Składniki: sok z aloesu 99,7%, substancja konserwująca: 
kwas cytrynowy 0,3%.

*zalecana porcja dzienna produktu. 
Opakowanie zawiera około 22 porcje produktu.

Zalecane spożycie: pół miarki (15 ml) 3 razy dziennie, 30 min przed posiłkiem. Nie 
należy przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. Przed użyciem wstrzą-
snąć. Sok nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 roku życia.  Sok z aloesu nie 
powinien być spożywany przez kobiety w ciąży. 
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
Pamiętaj o zrównoważonym sposobie żywienia oraz o prowadzeniu zdrowego 
trybu życia.
Warunki przechowywania: przechowywać w temperaturze pokojowej, w spo-
sób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 
dwóch tygodni.

Składnik aktywny w 100 ml w 45 ml*

Aloverosa 120 mg 54 mg1000 ml

6 sztuk 
w opakowaniu 
zbiorczym

· SOKI EKOLOGICZNE

· PASTERYZACJA HTST

· BEZ SUBSTANCJI SLODZĄCYCH 

· BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH 

· SUROWCE ZE SPRAWDZONYCH UPRAW 

https://hurt.pro-pharma.pl/pl/searchquery/alv+1200/1/phot/5?url=alv,1200
https://hurt.pro-pharma.pl/pl/searchquery/alv+1200/1/phot/5?url=alv,1200


Soki z Noni
Noni z Samoa

Ekologiczny Sok z Noni jest pozyskiwany z owoców morwy indyjskiej (Morinda citrifolia) rosnącej na nieskazitelnie czystych wa-
runkach Wysp Samoa, gdzie panuje idealny dla jej wzrostu tropikalny klimat. Ta wiecznie zielona roślina owocuje przez cały rok, 
wydając około 6 kg owoców miesięcznie. W tym samym czasie na roślinie występują owoce dojrzałe jak i niedojrzałe. Proces 
dojrzewania owoców trwa niespełna 2 tygodnie. Noni nie bez powodu nazwano „aspiryną starożytności”. 
W dawnych czasach wykorzystywano jej właściwości w lecznictwie niekonwencjonalnym i uznawano jako eliksir dający spraw-
ność i siły witalne. 

Soki zostały poddane pasteryzacji HTST (high-temperature short-time), która polega na utrwaleniu soku w wysokiej  
temperaturze (85°C), w krótkim czasie (15 sekund). Taki sposób termicznego utrwalania żywności pozwala zachować  
wartości odżywcze soków.

Dlaczego warto wybrać Sok z Noni Dr Gaja?
• korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego,
• pochodzi z upraw ekologicznych i nie zawiera konserwantów,
• jest 100 % sokiem z owoców noni, nie z koncentratu,
• jest pozyskiwany poprzez bezpośrednie wyciśnięcie soku tylko z dojrzałych owoców.



  

BIO Sok z Noni 
Dr Gaja, 
pasteryzowany HTST
Składniki: ekologiczny sok z noni 100%

Wartość odżywcza w 100 ml w 30 ml*

Wartość energetyczna 163 kJ  
/ 38,9 kcal

48,9 kJ  
/ 11,7 kcal

Tłuszcz Zawiera  
znikome ilości

Zawiera  
znikome ilości

- w tym kwasy 
tłuszczowe nasycone

Zawiera  
znikome ilości

Zawiera  
znikome ilości

Węglowodany 9 g 2,7 g

- w tym cukry 6 g 1,8 g

Błonnik 1 g 0,3 g

Białko 0,5 g 0,15 g

Sól Zawiera  
znikome ilości

Zawiera  
znikome ilości

* Zalecana dzienna porcja produktu. Opakowanie zawiera około 17 porcji produktu.
Zalecane spożycie: dwie łyżki stołowe (30 ml) raz dziennie, na czczo 30 min. 
przed posiłkiem. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. 
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych 
dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Po otwar-
ciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu dwóch tygodni. Przed użyciem 
wstrząsnąć. 

500 ml

6 sztuk 
w opakowaniu 
zbiorczym

1000 ml

6 sztuk 
w opakowaniu 
zbiorczym

· SOKI EKOLOGICZNE

· PASTERYZACJA HTST

· BEZ SUBSTANCJI SLODZĄCYCH 

· BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH 

· SUROWCE ZE SPRAWDZONYCH UPRAW 

https://hurt.pro-pharma.pl/pl/searchquery/noni/1/phot/5?url=noni
https://hurt.pro-pharma.pl/pl/p/BIO-Sok-z-Noni-Dr-Gaja%2C-pasteryzowany-HTST%2C-500-ml/392
https://hurt.pro-pharma.pl/pl/p/BIO-Sok-z-Noni-Dr-Gaja%2C-pasteryzowany-HTST%2C-1000-ml/391


Sok z Granatu
Granat z Turcji

Sok z granatu Dr Gaja został wytworzony ze świeżych owoców pochodzących z upraw ekologicznych. Owoce granatu rosną 
na drzewach granatowca właściwego (Punica granatum L.) porastającego tereny Azji Mniejszej. Idealne warunki klimatyczne w 
Turcji sprawiają, że granaty mogą dojrzewać w pełni słońca. Najlepsze wartości odżywcze oraz smak mają owoce w pełni doj-
rzałe (granat nie dojrzewa po zbiorze). 
Granat w wielu kulturach uważany był za symbol płodności i młodości, a jego kwiaty symbolizowały miłość. 
Owoce granatowca mają słodki, orzeźwiający smak. Są wypełnione lekko cierpkimi pestkami, które mogą sprawiać nieco kło-
potów podczas jedzenia, dlatego idealnym rozwiązaniem jest 100% Sok z Granatu Dr Gaja. 

Soki zostały poddane pasteryzacji HTST (high-temperature short-time), która polega na utrwaleniu soku w wysokiej  
temperaturze (85°C), w krótkim czasie (15 sekund). Taki sposób termicznego utrwalania żywności pozwala zachować  
wartości odżywcze soków.

Dlaczego warto wybrać Sok z Granatu Dr Gaja?
• pochodzi z upraw ekologicznych,
• jest w 100% naturalny,
• jest 100% sokiem z granatu, nie z koncentratu,
• nie zawiera konserwantów.



  

BIO Sok z Granatu 
Dr Gaja, 
pasteryzowany HTST
Składniki: ekologiczny sok z granatu 100%

Wartość odżywcza w 100 ml w 150 ml*

Wartość energetyczna 167,47 kJ 
/ 40 kcal

251,21 kJ 
/ 60 kcal

Tłuszcz 0 g 0 g

- w tym kwasy 
tłuszczowe nasycone

0 g 0 g

Węglowodany 10 g 7,5 g

- w tym cukry 10 g 7,5 g

Błonnik 0 g 0 g

Białko 0,7 g 1,05 g

Sól Zawiera  
znikome ilości

Zawiera  
znikome ilości

* Zalecana dzienna porcja produktu. Opakowanie zawiera około 7 porcji produktu.
Zalecane spożycie: spożywać po 50 ml, trzy razy dziennie. Nie należy przekra-
czać zalecanej dziennej porcji produktu. 
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych 
dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Po otwar-
ciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu dwóch tygodni. Przed użyciem 
wstrząsnąć. 

1000 ml

6 sztuk 
w opakowaniu 
zbiorczym

· SOKI EKOLOGICZNE

· PASTERYZACJA HTST

· BEZ SUBSTANCJI SLODZĄCYCH 

· BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH 

· SUROWCE ZE SPRAWDZONYCH UPRAW 

https://hurt.pro-pharma.pl/pl/searchquery/granatu/1/phot/5?url=granatu
https://hurt.pro-pharma.pl/pl/p/BIO-Sok-z-Granatu-Dr-Gaja%2C-pasteryzowany-HTST%2C-1000-ml/398


Sok z Żurawiny
Żurawina z Kanady

Sok  powstał z ekologicznej uprawy kanadyjskiej żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpo). Porastające krzewy kuliste 
owoce, o średnicy 1-2 cm dojrzewając przyjmują kolor intensywnie czerwony. Owoce żurawiny są starannie selekcjonowane 
podczas produkcji. Świeżo wyciśnięty sok z owoców żurawiny, charakteryzuje się lekko cierpkim i kwaśnym smakiem. Idealne 
warunki klimatyczne Kanady sprawiają, że sok pozostaje bogaty w wartości odżywcze i zachowuje bezpieczeństwo mikrobio-
logiczne. 

Soki zostały poddane pasteryzacji HTST (high-temperature short-time), która polega na utrwaleniu soku w wysokiej  
temperaturze (85°C), w krótkim czasie (15 sekund). Taki sposób termicznego utrwalania żywności pozwala zachować  
wartości odżywcze soków.

Dlaczego warto wybrać Sok z Żurawiny Dr Gaja?
• pochodzi z upraw ekologicznych,
• jest w 100% naturalny,
• jest 100% sokiem z żurawiny, nie z koncentratu,
• nie zawiera konserwantów.



  

BIO Sok z Żurawiny 
Dr Gaja, 
pasteryzowany HTST
Składniki: ekologiczny sok z żurawiny 100%

Wartość odżywcza w 100 ml w 150 ml*

Wartość energetyczna 126 kJ 
/ 30 kcal

189 kJ 
/ 45 kcal

Tłuszcz Zawiera  
znikome ilości

Zawiera  
znikome ilości

- w tym kw. tł. nasycone 0 g 0 g

Węglowodany 7,54 g 11,31 g

- w tym cukry 4,4 g 6,6 g

Błonnik Zawiera  
znikome ilości

Zawiera  
znikome ilości

Białko Zawiera  
znikome ilości

Zawiera  
znikome ilości

Sól Zawiera  
znikome ilości

Zawiera  
znikome ilości

* Zalecana dzienna porcja produktu.. Opakowanie zawiera około 7 porcji produktu.
Zalecane spożycie: spożywać po 50 ml, trzy razy dziennie. Nie należy przekra-
czać zalecanej dziennej porcji produktu. 
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych 
dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Po otwar-
ciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 10 dni. Przed użyciem wstrząsnąć. 

1000 ml

6 sztuk 
w opakowaniu 
zbiorczym

· SOKI EKOLOGICZNE

· PASTERYZACJA HTST

· BEZ SUBSTANCJI SLODZĄCYCH 

· BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH 

· SUROWCE ZE SPRAWDZONYCH UPRAW 

https://hurt.pro-pharma.pl/pl/searchquery/żurawiny/1/phot/5?url=żurawiny
https://hurt.pro-pharma.pl/pl/p/Organiczny-Sok-z-Zurawiny-1000-ml%2C-dr-Gaja/400


hurt@pro-pharma.pl

+48 22 266 84 98

Propharma Sp. z o.o., ul. 
Łopuszańska 36, 
02-220 Warszawa


