
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ 

ТМ «СОРЕЛЬ» 



Компанія «Органік-Фуд» представляє на ринку України інноваційний соціальний 

продукт ТМ «Сорель» - зернові пластівці і суміші.  

Передова новітня технологія виробництва дозволяє зберегти цілющі властивості 

органічних речовин  і істотно скоротити витрати на виробництво, не впливаючи на 

якість продукту.  

Цим і обумовлені демократична ціна і висока якість продукції ТМ «Сорель». 



Вівсяні пластівці «Екстра» 

 

Блюда з вівсяних пластівців багаті рослинними білками, 
вуглеводами, мінеральними солями (калія, кальцію, 
фосфору, магнію ) і мікроелементами ( залізо, мідь, цинк, 
марганець, кобальт, фтор, йод ). Багаті вітамінами 
В1,В2,В3,Вс, Е і Н (біотвань), легко перетравлюються, 
засвоюються організмом,  забезпечують хороше очищення 
кишечника,  покращують функції печінки, виводять з 
організму  холестерин і різні токсичні речовини, позитивно 
впливають на склад і оновлення крові, перешкоджають 
тромбоутворенню.  Рекомендуються  в їжу жінкам в період 
вагітності і годування дитяти грудьми, дітям і дорослим 
різного віку; вівсяні блюда без цукру дозволяються хворим 
діабетом. 

Випускаються у картонних упаковках –  0,75 кг. 



Гречані пластівці «Екстра» 

 

Блюда з гречаних пластівців володіють високими 
смаковими властивостями і живильною цінністю, містять 
амінокислоти (метіонін, лецитин), холін і фосфоліпіди  –  
жири що містять фосфорну кислоту, багато крохмалю, 
простих цукрів і менше клітковини, мінеральні солі калія, 
кальцій, фосфор, магній, мікроелементи: залізо, цинк, йод, 
бором, нікель, кобальт; органічні  кислоти; вітаміни 
В1,В2,РР,Е,Вс (фолієвая кислота ). Сприяють нормальному 
кровотворенню,  підтримують на належному рівні 
діяльність нервової, ендокринної і видільної систем.  Їх 
включають в дієти при шлунково-кишкових захворюваннях 
і порушеннях функції печінки, при цукровому діабеті 
використовують без цукру.  

Випускаються у картонних упаковках – 0,75 кг. 



Суміш пластівців «Екстра» 

 

Суміш пластівців ( овес, пшениця, ячмінь ) – це концентрат 
корисних речовин, багаті рослинними білками, 
мінеральними солями, мікроелементами, багатьма 
вітамінами і харчовими волокнами. У них міститься більше 
рослинного білка, мікроелементів, вітамінів, чим в одній з 
кожних круп. Харчові волокна що позитивно впливає на 
роботу травної системи, виводять з організму надлишок 
холестерину і токсинів. Захищають слизисту оболонку 
кишечника від пошкодження, сприяють ритмічній 
перистальтиці, нормалізують желчевиділення, сприяють 
зміцненню сердечносудинною і нервовою систем, кістково-
м'язового апарату, імунітету, шкірних покривів. 

Випускаються у картонних упаковках – 0,75 кг. 




