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Zubní pasty v pozměněném složení 
a novém designu

Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami 
v pozměněném složení a ve zcela novém designu. Jako první bude 
uveden Bílý Diamant, po něm bude následovat Silix a jako poslední se 
na trhu objeví Balsamio. Změny ve složení se týkají zejména konzervantu 
a sladidla. Z nové receptury byly vyřazeny benzoan sodný a sacharid 
a byly nahrazeny kyselinou anisovou a extraktem ze stévie (Stevia 
rebaudiana). Chuťově asi nejvíce pocítíte přítomnost kyseliny anisové, 
která dodává pastám specifickou, trochu ostřejší příchuť. Kromě těchto 
změn byl v nové receptuře také zvýšen obsah bylinného extraktu, 
jehož složení však zůstalo stejné. Úplné prohlášení výrobce o složení 
jednotlivých zubních past obdržíte elektronickou poštou.

Cena, obsah i čárové kódy zůstávají stejné.
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Toothpastes with modified composition 
and in a new design

> Starting October 2010 you will start seeing our toothpastes with 
modified composition and in the brand new design. The toothpastes 
shall appear in the following sequence: White Diamond will show up first, 
followed by Silix; Balsamio will be the last to hit the market. Changes 
in composition mainly apply to preservative and sweetener. In the new 
formula we have removed sodium benzoate and saccharide and replaced 
them with p-anisic acid and stevia extract (Stevia reabudiana). Most 
probably you will feel the presence of anisic acid in the toothpastes, 
as it gives them quite specific, slightly spicier taste. Except for the 
aforementioned changes we have increased also a volume of the herbal 
extract. Composition of this extract remained unchanged. You will receive 
the full producer’s declaration on the toothpastes via email.

Prices, net volume and bar codes remain the same.
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Zelené potraviny v nových obalech

Vzhledem k občasným problémům při přepravě skleněných obalů 
zelených potravin jsme hledali alternativní podobu obalu, která by byla 
méně citlivá na možné poškození. Rozhodli jsme se pro formu papírovou 
v podobě dvou kartónových tubusů, které se zasouvají do sebe. Barevné 
rozlišení jednotlivých produktů zůstává nezměněno, avšak změnily 
se některé grafické motivy. Pro větší pohodlí při přípravě nápoje jsme 
produkt Barley dále rozplnili do podlouhlých sáčků (do podobných 
je balen např. cukr) o obsahu jedné dávky (= 4 g). Tablety Chlorelly 
a Spiruliny Barley jsou baleny ve znovu uzavíratelném ALU sáčku, který 
je ochrání před vlivy vnějšího prostředí. Složení, cena i čárové kódy 
zůstávají nezměněny.

Předpokládáme, že nové obaly se začnou postupně objevovat 
v dodávkách v průběhu příštího roku.
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Green foods in a new packaging

> Considering occasional problems occurred in the course of 
transportation of the Green Foods glass containers, we sought an 
alternative form of the packaging that would be less susceptible to 
the possible damage. We have chosen a paper form in a shape of 
two cylindrical cardboard casings sliding into each other. Colors of the 
products remain the same; however, some graphic motifs have been 
modified. To make the preparation of the Barley drink more comfortable 
we have packed the powder into a small elongated sachets (similar to 
e.g. sugar sachets) in a size of one dose (= 4g). Chlorella and Spirulina 
Barley tablets are packed in a reclosable ALU pouches protecting thus 
the tablets from the external environmental influences. The composition, 
price and bar codes shall remain the same. 

These new packagins are expected to appear in your deliveries in the 
course of the next year. 
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