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O NAS 

Nasze przedsiębiorstwo zaczynało jako mała przetwórnia soków działająca na 
rynku lokalnym. Na rynku działamy już od kilkunastu lat, przez ten okres wiele 
się zmieniło. Nasza firma rozrosła się i usprawniła proces produkcyjny. Dziś soki 
VIVA-NATURA są znanym produktem na skalę krajową. 
 
Historia naszej firmy sięga roku 1997. Zaczynaliśmy jako maleńka, lokalna 
przetwórnia. Produkowane przez nas soki Marvip dostarczaliśmy tylko na rynek 
szczeciński. Z biegiem lat przekształciliśmy się w firmę o najnowocześniejszym 
parku maszynowym. Posiadamy nowe, wspaniale wyposażone budynki, a także 
powiększyliśmy flotę samochodową. Teraz, po kilkunastu latach działalności nasze 
soki docierają do coraz większej liczby konsumentów. 

 



 
Podążając za wciąż zmieniającą się 
modą oraz potrzebami konsumentów 
postanowiliśmy zmienić nazwę oraz 

szatę graficzną. Nasze od lat znane i 
lubiane soki Marvip, sprzedawane są 

teraz pod marką Viva Natura. 

 



Firma Viva Natura hołduje zdrowiu 
naszą praktykę produkcyjną opieramy 

na zdrowym i naturalnym 
przetwarzaniu owoców i warzyw, dzięki 
czemu uzyskujemy pyszny zdrowy soki 
bez dodatku żadnych ulepszaczy i co 
najważniejsze bez dodatku cukru.  
Dbając o zdrowie konsumentów, do 

produkcji soków używamy tylko 
najlepszych odmian owoców i warzyw, 
pochodzących z terenów oddalonych od 
dróg szybkiego ruchu oraz przemysłu. 
Część surowców pochodzi z naszego 

gospodarstwa, pozostałe od 
producentów, stosujących Dobrą 

Praktykę Rolniczą… 
 

 



Soki są produkowane codziennie i codziennie są dostarczane do sklepów. Przez 
to, że nasze produkty nie zawierają chemii ani nie zostają poddane pasteryzacji 
ich przydatność do spożycia wynosi od 24 do 48 godzin. Soki na bazie marchwi i 
buraka posiadają termin ważności 24 godziny natomiast soki na bazie jabłka 48 

godzin. 
 
 
 

 



NASZE PRODUKTY 



Sok Jabłkowy 
Jabłka to kopalnia witamin, błonnika i innych substancji odżywczych wzmacniających 
układ odpornościowy. W owocach tych występuje unikalna kombinacja witamin C i P 
oraz magnezu, które uelastyczniają oraz uszczelniają naczynia krwionośne, 
zapobiegając miażdżycy. Składniki mineralne obecne w jabłkach to m.in żelazo i potas, 
które mają właściwości odkwaszające. Dlatego owoce te są szczególnie polecane 
osobom spożywającym duże ilości produktów mięsnych i zbożowych. Jabłka zawierają 
też cenne włókno pokarmowe - błonnik. 
 
Sok Jabłkowo-Gruszkowy 
Gruszki posiadają podobnie wysokie wartości odżywcze jak jabłka. Mają nieco 
wyższą zawartość węglowodanów, białka i błonnika. Zawierają dużo potasu, 
witaminy B2 i kwasu foliowego. Gruszka jest owocem słodkim, a pomimo to 
doskonale dietetycznym, bowiem średniej wielkości owoc zawiera zaledwie 100 
kalorii. Gruszki do doskonałe źródło naturalnego błonnika. Przyczynia się on do 
obniżenia poziomu cukru we krwi, wspomaga działanie układu trawiennego. 
Dieta bogata w błonnik zmniejsza ryzyko zachorowania na raka okrężnicy i jest 
pomocna w kontroli poziomu cholesterolu. 

 

 



Sok Jabłkowo-Rabarbarowy 
Rabarbar wyśmienicie smakuje z jabłkiem, tworząc razem orzeźwiającą  kompozycję 
doskonałą na lenie upały. 
Rabarbar jest niskokaloryczny,100 gram zawiera zaledwie 16 kcal, jest bogaty w 
minerały (potas, wapń, magnez, sod, żelazo, fosfor, witaminy z grupy B, witaminę 
C i karoten. 

 

Sok Jabłkowo-Aroniowy 
Owoce aronii to jedno z najbogatszych źródeł związków antyoksydacyjnych 
(antocyjanów) w przyrodzie. Ma właściwości antyutleniacza, czyli skutecznie 
niszczy wolne rodniki. Wypicie szklanki soku z aronii dziennie powinno chronić 
nasze komórki przed uszkodzeniami materiału genetycznego. Jej owoce są 
znakomitym źródłem wielu cennych substancji czynnych (antocyjanów), witamin 
(C, B2, B6, PP, P, E, karotenu, czyli prowitaminy A), mikroelementów 
(molibdenu, manganu, miedzi, boru, jodu, kobaltu) oraz błonnika i pektyn 
ułatwiających pracę układu pokarmowego i usuwających toksyny z organizmu. 
Wszystkie te składniki wspomagają układ odpornościowy. 
 



Sok Marchwiowy 
Marchew swoją barwę zawdzięcza karotenowi, czyli prowitaminie A. Karoten 
korzystnie wpływa na wzrok, wzmacnia odporność i nadaje skórze promienny 
kolor. Mięsiste i barwne korzenie marchwi pełne są naturalnych witamin i 
mikroelementów. Zawierają między innymi witaminę: A, CE, B1, B2, B3, B6, kwas 
foliowy, inozytol, kwas jabłkowy oraz pektyny.  
 
Sok Marchwiowo-Pietruszkowy (dostępny sezonowo) 
Naturalne witaminy zawarte w marchwi są w pełni przyswajalne przez organizm, 
natomiast pietruszka jest rośliną o wielkich wartościach leczniczych. Korzenie 
pietruszki są niezwykle pomocne w leczeniu zapaleń i różnych chorób układu 
moczowego. Korzeń oprócz olejku eterycznego, zawiera flawonoidy, związki 
cukrowe, furanokumaryny, olej tłusty, fitosterol, sole mineralne. Pietruszka 
ułatwia trawienie i przyswajanie pokarmów. 
 
Sok Marchwiowo-Selerowy 
Walory marchewki to doskonały smak, zawartość witamin i mikroelementów. 
Seler,  to warzywo które ma niezwykłe właściwości - wzmacnia układ 
odpornościowy, oczyszcza organizm z toksyn i pobudza przemianę materii. 
Składniki zawarte w selerze mają również działanie antydepresyjne. Seler 
zawiera witaminę A, C oraz witaminy z grupy B, natomiast jego największym 
skarbem są składniki mineralne - magnez, wapń, fosfor i potas. 
 
 



Sok Jabłkowo-Buraczany 
Regularne spożywanie jabłek podnosi odporność organizmu na infekcje i choroby, 
a czerwony burak to bardzo popularne warzywo, które przeżywa prawdziwy 
renesans. Burak oprócz dużej ilości witaminy C, B1, karotenu i witaminy P, 
zawiera wiele makro- i mikroelementów; jest w nim dużo wapnia, magnezu, sodu, 
potasu oraz dwa rzadkie metale: rubid i cez. Ten skład chemiczny buraka ma 
bardzo duże znaczenie w zwalczaniu nowotworów. Czerwony kolor buraków 
pochodzi od antocyjanu, działającego leczniczo na nowotwory złośliwe. Zawarte w 
burakach witaminy z grupy B wspomagają proces tworzenia się czerwonych 
krwinek. 
 
Sok Buraczany 
W lecznictwie ludowym surowy sok z buraka stosowano przy chorobie 
nadciśnieniowej, a jego wywar podawano przy schorzeniach jelita i żołądka. 
Buraki zawierają liczne cenne składniki m.in.: sód, potas, magnez, wapń, mangan, 
żelazo, kobalt, miedź, cynk, fosfor, fluor, chlor, karoteny, witaminy: B1, B2, B6, 
C; kwasy: nikotynowy i szczawiowy. Dzięki zawartości substancji pektynowych, 
ułatwiają trawienie. Buraki dzięki zawartości antocyjanów są pomocne w 
profilaktyce nowotworów i innych chorób cywilizacyjnych. 

 

 



NASZE OSIĄGNIECIA 
Nasze produkty jak i sama firma jest doceniana oraz nagradzana w wielu prestiżowych 

targach w Polsce. 
W 28 czerwca 2011 zajęliśmy I miejsce w kategorii rodzinnej w XI edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu „SPOSÓB NA SUKCES”.   
 

Kolejnymi naszymi osiągnięciami jest wyróżnienie  na XXV Barzkowickich Targach Rolnych 
AGRO POMERANIA 2012 w kategorii „Najlepszy Wyrób” (wrzesień 2012) na tych samych 

targach otrzymaliśmy również dodatkową nagrodę  dla „Najlepszej Firmy”. 
 

 W 2012r. zostaliśmy nominowani do nagrody „Perła 2012” w konkursie „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo- Smaki Regionów” i na krajowych targach w Poznaniu (październik 2012r) 

zostaliśmy laureatami wyżej wymienionej nagrody.  
 

Pod koniec lipca 2013 nasz sok burak-jabłko został nagrodzony na regionalnym Jarmarku 
Jakubowym w Szczecinie w konkursie Smaki Regionu w kategori napoje regionalne. 

 
Jesteśmy doceniani przez Agencję Rynku Rolnego czego dowodem są liczne listy 

gratulacyjne. 

 



GALERIA ZDJĘĆ 
SPOSÓB NA SUKCES 28 CZERWCA 2011 r.  
 





PERŁA 2012  



JARMARK JAKUBOWY 2013 





Uczestniczymy również w programie finansowanym ze środków unijnych oraz 
Agencji Rynku Rolnego mającym na celu nauczenia dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym spożywania owoców i warzyw w postaci surowej.  

 
Program „Owoce w Szkole” to seria ściśle określonych dostaw przez 

Ministerstwo. W ramach tej inicjatywy dostarczamy do szkół świeże warzywa i 
owoce w estetycznie zapakowanych opakowaniach oraz soki o pojemności 200 ml 

w plastikowych kubeczkach. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gospodarstwo Rolne Sebastian Piekarz Kamieniec 4a, 72-001 Kołbaskowo, tel. 501091329, 
e-mail: biuro@viva-natura.pl 


