


PARTNERZY
Produkty KGH Polska dostępne są w sieciach handlowych, 
drogeriach, na stacjach paliw oraz w wielu punktach 
handlowych na terenie całego kraju. Spółka produkuje 
również marki własne dla sieci handlowej Biedronka 
(Jeronimo Martins) pod nazwą VITANELLA i VITAL FRESH 

oraz marki własne dla sieci AUCHAN i COSTA COFFEE.



PARTNERZY
Posiadamy duże doświadczenie w zakresie współpracy ze 
sklepami typu DELIKATESY.
KGH Polska produkuje też soki i napoje pod markami 
własnymi dużych sieci handlowych, jak Biedronka, Costa
Coffee, Auchan czy Prima Zdrowie.



PARTNERZY –
rynek zagraniczny
Planujemy szeroką ekspansję zagraniczną. 
Prowadzimy zaawansowane rozmowy z dużymi sieciami 
w Europie. 



NAGRODY
KGH Polska nieustannie wprowadza nowe i innowacyjne produkty. 
W tym celu na bieżąco monitoruje rynek soków i napojów, prowadzi 
badania w akredytowanych laboratoriach, współpracuje z naukowcami, 
dietetykami i technologami żywności oraz Stowarzyszeniem Krajowa 
Unia Producentów Soków. Potwierdzeniem starań i systematycznej 
pracy nad wysoką jakością produktów pod markami QEENCY oraz 
GREAT są nagrody i wyróżnienia, które firma otrzymuje każdego roku 
w wielu branżowych i prestiżowych konkursach.

nominacja



JAKOŚĆ
KGH Polska może pochwalić się najwyższą jakością 
swoich produktów. 
Wszystkie produkty badamy w akredytowanych 
laboratoriach. 
Posiadamy wiele Certyfikatów Jakości i wyróżnień. 



OBECNOŚĆ W MEDIACH 
KGH Polska aktywnie udziela się w portalach społecznościowych, jak 
np. facebook, instagram, linkedin.
Piszą o nas w prasie i portalach branżowych, np. portalspożywczy.pl



Marka GREAT to najwyższej jakości produkty wyłącznie 
z naturalnych składników. Pod marką GREAT produkowane 
są soki owocowe bezpośrednio tłoczone, smoothies 
owocowo-warzywne oraz sok z brzozy. Zapraszamy 
do zapoznania się z pełną ofertą produktów marki GREAT.

nominacja



Certyfikat Jakości CP jest gwarancją, że sięgają 
Państwo po sprawdzony produkt z owoców
i warzyw o wysokiej wartości odżywczej, do którego 
nie dodano żadnych cukrów, słodzików, substancji 
konserwujących, barwników ani aromatów innych 
niż te pochodzące z owoców lub warzyw. Zgodnie 
z przepisami unijnymi, soki i smoothies GREAT 
zostały zaopatrzone rzetelnymi oświadczeniami 
żywieniowymi i zdrowotnymi, które wynikają 
z ich składu.

CERTYFIKAT JAKOŚCI CP 
Soki oraz smoothies GREAT uzyskały Certyfikat 
Jakości CP.



SOKI OWOCOWE BEZPOŚREDNIO TŁOCZONE NFC



SOK Z GRANATU 
bezpośrednio tłoczony sok NFC 
(nie z koncentratu)

Sok GREAT granat produkowany jest tylko 
z nienaruszonych i najwyższej jakości owoców 
granatu. Zawiera naturalnie występujące 
witaminy, minerały i antyoksydanty. 
Sok z owoców granatu wspomaga leczenie 
wielu chorób, obniża ciśnienie krwi, utrzymuje 
na prawidłowym poziomie cholesterol, a także 
zapobiega chorobom nowotworowym. 

nominacja



SOK 
Z POMARAŃCZY 
bezpośrednio tłoczony sok NFC 
(nie z koncentratu)

Sok pomarańczowy GREAT pozyskiwany 
jest z miąższu dojrzałych i odpowiednio 
wyselekcjonowanych pomarańczy. 
Dzięki bogactwu wartości odżywczych 
sok pomarańczowy wykazuje silne 
właściwości antyoksydacyjne 
i antyseptyczne. 



SOK Z ANANASA 
I POMARAŃCZY
bezpośrednio tłoczony sok NFC 
(nie z koncentratu)

Sok z ananasa (60%) w połączeniu 
z sokiem z pomarańczy (40%) to bogate 
źródło witamin i minerałów. 
Wysoka zawartość manganu w soku 
z ananasa i pomarańczy przyczynia się 
do utrzymania zdrowych kości i ochrania 
komórki przed stresem oksydacyjnym.



SMOOTHIES OWOCOWO-WARZYWNE 
NFC (nie z koncentratu)

100% naturalne, gęste przecierowe soki owocowo-warzywne 
bez konserwantów, barwników i substancji słodzących. 
Smoothies GREAT to świetny sposób na wprowadzenie 
do codziennej diety większej ilości witamin i minerałów. 



SMOOTHIE malina 
burak truskawka
NFC (nie z koncentratu)

Naturalny koktajl owocowo-warzywny 
z dodatkiem soków z malin, buraka 
i truskawek stanowi zdrowe uzupełnienie 
codziennej diety. Wspomaga odchudzanie 
i wykazuje mocne działanie oczyszczające
oraz odkwaszające organizm.



SMOOTHIE dynia 
kokos
NFC (nie z koncentratu)

Wyjątkowe i pozytywnie zaskakujące 
połączenie smaku dyni z kokosem. Pyszne, 
dietetyczne i bardzo zdrowe. Idealne dla 
osób uprawiających aktywny tryb życia. 
Doskonałe na drugie śniadanie.  



SMOOTHIE jabłko 
banan marchew 
imbir
NFC (nie z koncentratu)

Koktajl owocowo-warzywny w bogatej 
wersji smaków: jabłka, banana, marchwi 
oraz imbiru stanowi naturalne źródło 
potasu i witaminy C. Zawarty w smoothie 
imbir dodaje orzeźwienia i aromatu. 



SMOOTHIE jarmuż 
mięta
NFC (nie z koncentratu)

Mocno orzeźwiające połączenie jarmużu 
i mięty. Świetnie smakuje, a do tego 
pobudza przemianę materii i oczyszcza 
organizm. Zielone smoothie GREAT to 
bogate źródło energii na cały dzień. 



Przedstawiamy nowe smaki wyśmienitych koktajli 
owocowo-warzywnych, które nie tylko świetnie smakują, 
ale zachowują naturalne właściwości swoich składników. 
Nowe smoothie GREAT to prawdziwa eksplozja smaków.

Niebanalne kompozycje 
i zaskakujące smaki nowych 
SMOOTHIE

czarna 
porzeczka,
ACAI

kokos,
pistacja

kokos, 
kakao

Banan, 
kokos, 
ekstrakt 
z konopi

Mango,
morela



Sok z brzozy
NFC (nie z koncentratu)

Świeży sok z brzozy pozyskany na 
początku wiosny to propozycja dla 
osób ceniących zdrowy styl życia. 
Posiada niezwykłe właściwości 
wzmacniające odporność, 
wspomagające w leczeniu chorób 
nerek, układu krwionośnego, 
wrzodów żołądka, anemii i wielu 
innych dolegliwości.



SOKI Z ZIOŁAMI
GRUSZKA

Z LAWENDĄ

Napój na bazie bezpośrednio 
tłoczonego soku z gruszek 

z dodatkiem ekstraktu 
z lawendy, wzbogacony 

witaminą C.

JABŁKO
Z RUMIANKIEM

Napój na bazie bezpośrednio 
tłoczonego soku z jabłek 
z dodatkiem ekstraktu 
z rumianku, wzbogacony 
witaminą C.



QEENCY Premium ALOE VERA to napoje z wysoką zawartością 
aloesu - 51%, dostępne również w różnych wersjach smakowych. 
Pod marką QEENCY produkowane są także orzeźwiające lemoniady 
gazowane i niegazowane na bazie soków owocowych, naturalna 
woda kokosowa oraz soki z owoców granatu i pigwy.
Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą produktów marki 
QEENCY.



NAPÓJ ALOESOWY QEENCY

QEENCY PREMIUM ALOE VERA to naturalne napoje o wysokiej zawartości 
aloesu - 51%, wzbogacone o witaminę C, bez barwników i substancji 
konserwujących. Dostępne smaki: Aloe Vera original, mango, liczi, ananas, 
matcha cytrynowa i zielony jęczmień.



+ MANGO
Napój aloesowy, 

niegazowany, o wysokiej 
zawartości aloesu (51%) 

z dodatkiem soku z mango. 

+ CLASSIC
Klasyczny napój aloesowy, 
niegazowany, o wysokiej 
zawartości aloesu (51%), 
z cząsteczkami aloesu.



+ ZIELONY 
JĘCZMIEŃ

Napój aloesowy, 
niegazowany, o wysokiej 
zawartości aloesu (51%)  

z dodatkiem soku
z zielonego jęczmienia.

+ ANANAS
Napój aloesowy, 
niegazowany, o wysokiej 
zawartości aloesu (51%)  
z dodatkiem soku z ananasa. 



+ MATCHA 
CYTRYNOWA

Napój aloesowy, 
niegazowany, o wysokiej 
zawartości aloesu (51%) 

z dodatkiem soku z cytryny 
i herbatą matcha.

+ LICZI
Napój aloesowy, 
niegazowany, o wysokiej 
zawartości aloesu (51%)  
z dodatkiem soku z liczi. 



WODA KOKOSOWA
NFC (nie z koncentratu)

100% naturalna woda kokosowa QEENCY 
wydobywana z młodych, zielonych 
kokosów to naturalny napój izotoniczny. 
Stanowi bogate źródło witamin z grupy B, 
witaminy C, jak również cennych 
minerałów: potasu, magnezu, wapnia, 
żelaza, cynku, sodu i fosforu.



LEMONIADA
Lemoniada gazowana
minimum 20% soku

Gazowane lemoniady QEENCY składają się z wody
i nie mniej niż 20% soku. Dostępne są w czterech 
letnich, orzeźwiających smakach: mojito, cytryna 
i agrest, cytryna i rabarbar oraz cytryna i arbuz.  

nominacja



Soki 100% z owoców granatu i pigwy

QEENCY sok 100% 
z owoców granatu i QEENCY 
sok 100% z owoców pigwy 
to propozycje dla osób 
ceniących sobie zdrowy styl 
życia. Produkty te wykazują 
korzystny wpływ na zdrowie 
i poprawiają ogólną 
kondycję organizmu.



Niepowtarzalny Kwas Bojarski jest w 100% 
naturalnym produktem! Warzony zgodnie z 
najlepszymi dawnymi recepturami pyszny i zdrowy 
kwas chlebowy na czystej wodzie artezyjskiej, 
słodzie żytnim i jęczmiennym! Wyrazisty, świeży, 
słodko-kwaśny smak i aromat domowego chleba 
zaspokoją podniebienie nawet najbardziej 
wytrawnego smakosza. 

ZAPRASZAMY NA SZLAK KRESOWYCH SMAKÓW



KWAS
CHLEBOWY
Naturalny kwas chlebowy, 

bez konserwantów na naturalnym 

zakwasie . Szybko 

gasi pragnienie i orzeźwia.





DOSKONAŁE PIWA 
LIDSKAE, NAGRADZANE W 
MIĘDZYNARODOWYCH 
KONKURSACH , TO DZIEDZICTWO 
BIAŁORUSKICH PIWOWARÓW. 
WYJĄTKOWE AROMATY I 
WALORY SMAKOWE SPRAWIAJĄ, 
ŻE PIWA SMAKUJĄ KAŻDEMU 
KONESEROWI TEGO TRUNKU. 





bezpośrednio
tłoczony

NFC nie z koncentratu

produkt 
pasteryzowany

4 smaki: 
• ananas 
• jabłko 
• granat
• pomarańcza

bez:
• konserwantów
• barwników 
• stabilizatorów

litrowa butelka –
pojemność dla rodziny

oświadczenie zdrowotne
świadczące o szczególnych 
właściwościach zdrowotnych

opakowanie PET –
bezpieczne, lekkie   i 
poręczne 



Dziękujemy za uwagę. 

KGH Polska Sp. z o.o. 
ul. Chałubińskiego 8,

00-613 Warszawa
Tel: +48 22 625 03 16  
Fax: +48 22 830 00 39

www.kghpolska.pl

m.mikolajczuk@kghpolska.pl

http://www.kghpolska.pl/
mailto:m.mikolajczuk@kghpolska.pl

