... mi smo BIO

Vita Care
... zgodba o podjetju in ljudeh,
ki so del te zgodbe
Vita Care je slovensko podjetje, ki trži in prodaja ekološko pridelane in predelane izdelke.
Vita Care trgovine z zdravo prehrano so v Ljubljani, Kranju, Kopru in Novi Gorici.
Zgodba o Vita Care se je pričela pisati leta 2008 z navdušenjem in zanosom nad vsem, kar je
povezano z naravo, zdravo prehrano in zdravim življenjskim slogom. Vsakodnevno se soočamo z
novimi izzivi in se veselimo uspehov.
S ponudbo ekoloških izdelkov v Vita Care trgovinah zbližujemo pridelovalce z ekoloških kmetij in
končne potrošnike.
Sodelujemo pri ozaveščanju ljudi o pomenu pravilne izbire hrane, kajti ekološko pridelani izdelki
niso le zdravi, ampak so pristnega in polnega okusa.
Želimo ustreči zahtevam sodobnega potrošnika po naravni in kakovostni hrani,
zato si prizadevamo za oblikovanje pestre ponudbe zdravih izdelkov.
Razvijamo lastno blagovno znamko Organic day. Organic day je linija ekološko pridelanih živil
in prehranskih dopolnil, prilagojena zahtevam sodobnega potrošnika.

Nudimo
Ekološko pridelane in predelane izdelke vrhunske kakovosti.

Ustvarjamo
Most med ekološkimi kmetijami in potrošniki z raznoliko ponudbo izdelkov v naših trgovinah.

Želimo biti
Trgovina z zdravo prehrano, ki omogoča tudi manjšim ponudnikom ekološko pridelanih
izdelkov trženje njihovih izdelkov.

Trudimo se
Omogočiti dostopnost ekološko pridelanih izdelkov vsem ljudem.
Utrjujemo
Zaupanje v ekološko pridelavo, katere poreklo označuje oznaka BIO.

Ponudniki zdrave hrane z ekološkimi certifikati
Domače ekološke pridelovalce spodbujamo, da svoje izdelke predstavijo in ponudijo širšemu
krogu ljudi. Ni pomembno, velika ali majhna, vsaka ekološka kmetija je pri nas dobrodošla,
da predstavi svoje dejavnosti. S tem zbližujemo pridelovalce z ekoloških kmetij in končne
potrošnike.
Podeljeni ekološki certifikat neodvisne kontrolne organizacije KON-CERT (Inštitut za
kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor) zagotavlja, da so pridelki in
živila v trgovinah Vita Care resnično varni in ustrezajo visokim standardom kakovosti in
pravilnikom.

Ekološki izdelki so pridelani tako, da varujejo in spoštujejo naravo in živali.
Oznaka BIO zagotavlja ekološko poreklo. Oznako BIO lahko pridobi samo tisti pridelovalec, ki izpolnjuje vse kriterije ekološke pridelave ter za to pridobi certifikat. Proizvajalec je vključen v sistem
kontrole ekološke pridelave in predelave pri eni izmed kontrolnih organizacij, ki je akreditirana po
mednarodnih standardih. Oznaka BIO se lahko uporablja samo za proizvode, ki vsebujejo več kot 95
odstotkov ekoloških sestavin.

Za nas je pomembno
Odgovornost do kupcev

Nudimo izdelke iz kontrolirane ekološke pridelave in predelave, vrhunske kakovosti.

Odgovornost do otrok

Za najmlajše je pripravljena skrbno izbrana in pestra ponudba BIO izdelkov, ki so okusni in
pristnega okusa. Izdelki ne vsebujejo arom, ojačevalcev okusa, dodanih sladkorjev.

Odgovornost do narave

Vsakodnevno omogočamo kupcem izbiro različnih vrst ekološko pridelanega sadja in zelenjave.
Podpiramo domače proizvajalce zaradi zagotavljanja kvalitetne in sveže hrane, pridelane v
lokalnem okolju. Zaradi krajših prevozov je zagotovljena svežina in višja hranilna vrednost
živil. BIO sadje in BIO zelenjavo odlikuje poln okus in sočnost. BIO izdelki so pridelani in predelani s spoštovanjem in varovanjem narave.

100% BIO
• Izdelki iz kontrolirane ekološke pridelave,
vrhunske kakovosti.
• Pestra ponudba izdelkov, primernih
za vse generacije in okuse.
• Prednost izbire izdelkov domačih
pridelovalcev in proizvajalcev,
ki delujejo po načelih pravične trgovine.
• Strokovnost in prijazen pristop zaposlenih
v Vita Care.

Raznolika in pestra ponudba
Vita Care nudi raznoliko in pestro ponudbo izdelkov,
med katere sodijo:
• sadje, zelenjava, mlečni izdelki, kruh, meso, siri,
zamrznjeni izdelki, moke,
riž, kosmiči, testenine, vložnine, kis, olja,
suho sadje, sladkarije, sokovi,
čaji, napitki, sirupi, začimbe
• hitro pripravljena zdrava hrana,
• izdelki iz slovenskih ekoloških kmetij,
• prehranska dopolnila,
• naravna kozmetika in čistila,
• izdelki za pomoč v gospodinjstvu
(posoda Silit, Relax program,
sesalniki Dyson, čistila in pripomočki Leifheit).

Kdo smo?
• Za podjetjem Vita Care stoji uigrana ekipa, ki jo povezuje predanost zdravemu načinu
življenja.
• Zavedamo se, da je motivacija zaposlenih eden ključnih pogojev za doseganje kakovostnih
ciljev na poti k odličnosti.
• Verjamemo, da je naravno najboljše.
• Pomembno nam je znanje, zato skrbimo za redno izobraževanje.
• In najpomembnejše ... kar delamo, delamo s srcem.• izdelki za pomoč v gospodinjstvu (posoda Silit, Relax program, sesalniki Dyson, čistila in pripomočki Leifheit).

Zdrava prehrana
del vsakdana
Zaposlitev v Vita Care
V Vita Care je dobrodošel vsakdo, ki ga zanima
zdrava prehrana, zdrav način življenja in je
pripravljen na izzive ter si želi novih izkušenj in znanj.

Sestavine: camu camu v prahu iz kontrolirane ekološke pridelave.
Camu camu (Myrciaria dubia) je sadež iz južnoameriških gozdov,
ki je izredno bogat z vitaminom C. Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema ter prispeva k zmanjševanju
utrujenosti in izčrpanosti.

Proizvajalci ekoloških blagovnih znamk

Povprečna hranilna vrednost na 100 g izdelka
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1320 kJ/314 kcal
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V prodajni ponudbi Vita Care je več kot 5000 ekoloških izdelkov vrhunske kakovosti, priznanih in uveljavljenih proizvajalcev.

Allos, Alpro, Andechser, Bauck Hof, Bergland-Pharma, Bio-verde,
Cawston Press, Clif Bar & Company, Davert, De Rit, Divine Chocolate, Doves Farm
Hranilna vrednost lahko niha glede na kakovost letine.
Foods,
Uporaba:
priporočen
EcoFinia, Faith Products, Followfood, Govinda Natur, Harvest Moon, Holle
baby
food, dnevni odmerek je ena čajna žlička (3 - 5 g).
Camu camu zmešamo s sokom, vodo ali dodamo v smuti.
Laboratoire Cattier, Lebensbaum, Lovechock, Manuka Health, Minderleinsmühle, Moo
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in
Free,
raznovrstno prehrano. Priporočene dnevne količine oziroma
odmerka se ne sme prekoračiti. Shranjevati nedosegljivo otrokom.
Naturawerk, Noble House, Organix Brands, Pasta Nuova, Porto Muiños, Pulsin’,
Rapunzel,
Poreklo:
Peru
Rawbite, ReformKontor, Rosengarten, Rude Health, Ruschin, Söbbeke, Sonnentor,
Soto,
Uporabno najmanj do datuma in serija (lot):
Soyatoo!, Spielberger, Taifun,Tartex,Trafo, Ulrich Walter, Vitanu, Voelkel, Weißenhorner,
Yarrah Organic Petfood
Hranite na suhem in hladnem mestu, zaščitenim pred
direktno svetlobo.

Vita Care trgovine z zdravo prehrano

Pakira in polni: Trgovina Lea Pogačnik s.p.
Cesta maršala Tita 77, 4270 Jesenice

Neto količina: 100 g
VITA CARE BIO Market BTC Hala 18, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, tel:
01/541 60 60

VITA CARE PLUS KRANJ - prodajalna z zdravo prehrano, center Mercator
Primskovo, Cesta Staneta Žagarja 69, 4000 Kranj, tel: 04/204 32 02
VITA CARE Nova Gorica, Qlandia center Nova Gorica, Cesta 25. junija 1A
5000 Nova Gorica, tel: 05/620 22 10
VITA CARE PLUS Koper - prodajalna z zdravo prehrano center Planet Tuš,
Ankaranska cesta 2, 6000 Koper, tel: 05/620 52 10

3 830016 63 3452

Evrolist - oznaka Evropske unije za izdelke ekološkega porekla.
Biodar - oznaka za ekološka živila, pridelana in predelana po standardih
Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije.
Demeter - oznaka za hrano najvišje kakovosti. Označuje pridelke in izdelke,
pridelane po načelih biodinamike in upoštevanja strogih smernic pri pridelavi
in predelavi, potrebnih za pridobitev in uporabo blagovne znamke Demeter.
FairTrade - oznaka za ekološke izdelke pridobljene po načelih pravične
trgovine, proizvajalcem je zagotovljeno pošteno plačilo za delo.
KON-CERT Maribor - inštitut za izvajanje kontrole in certificiranje v kmetijstvu in gozdarstvu.

