
Več informacij. Več Bio ponudbe.

Shoti Maa

Arjuvedski čaj

izjemo okusne
in navdihujoče zeliščne in 
začimbne mešanice

 
 

 
 

    

Französische Käsespezialitäten

Sir Comté Extra A.O.C.
trdi sir, brez laktoze  

 
 

iz surovega senenega mleka, 
zorjen 6-8 mesecev

 
 

  24 .
99

dennree

Medenjaki
po tradicionalnem receptu, 
čokoladni medenjaki 

 
 

 

250 g

4.39

promocijski ceni 
Samo za Vas po

2.39

   

Kokosovo olje 
hladno stisnjeno, 
odporno na toplotno obdelavo

450 ml

Ihr Festtagsessen!
Gehen Sie dem Weihnachts- 

stress aus dem Weg und  

reservieren Sie jetzt Ihr  

Weihnachtsessen: Bis zum  
eniehcslletseB eid negeil .21.61 
 

 im Markt bereit.

dennree

cena za kg

+ Prvovrstna BIO kakovost
vseh izdelkov

 
+ Strokoven in prijazen 

nasvet

+ izbirate lahko med 

več kot 5000 BIO izdelki

Prvovrstna 
BIO-ponudba

velja od  16.12. do 31.12.2019
oziroma do razprodaje zalog  

Naše BIO trgovine: 

LJUBLJANA, (BTC) hala A
KRANJ, Mercator Primskovo

KOPER, Tržnica

vitacare.si

489.



Söbbeke

Naravno jogurt 
z ABC mlečnimi kulturamo, 
kremast jogurt

 

 3,8 % maščobe  

 500 g
 

1.59
Berchtesgadener Land

Jogurt  
z kroglicam
kremast jogurt  
z hrustljavimi kroglicami 

 g 731 

0.89

Mehki sir
Monsieur Jean Bernard 
francoski mehki sir
kremast z 60% maščobe

 

200 g
5.19

Mylove - Mylife

Kokosov jogurt  

okus borovnica  
brez laktoze  

180 g 1.29

Allos

Mandljev napitek
primeren za kuhanje in pečenje  
brez laktoze,
primerno za vegane  

 1 l

Söbbeke

Rdeča kaša
sveže in sadno  
po klasičnem receptu  
brez dodanih umetnih arom

500 g

3.19

2.79

Söbbeke



Söbbeke

Lorem ipsum

Soto

Prigrizek
iz kvinoje  

180 g

2.89

Pichler

Zelenjavna osnova

zelenjavna osnova 
za fine omake in juhe 

 

 

350 ml

3.49
Ponte Reale

Mozzarella di Bufala
Campana D.O.P.  

iz bivoljega mleka, italjanski sir 

g 251 

2.89

promocijski ceni 
Samo za vas po

1.89

Pasta Nuova

Tortelini z ricotto
okusni
po tradicionalni 
italjanski recepturi

 
 

 

 250 g

dennree

Vegetarjanski
dunajski zrezek
iz soje evropskega porekla

g 002/g 081 

2.49Schweizer Käsespezialitäten

Raclette v rezinah
fin aromatičen  
poltrdi sir, star 3 mesece 

 
   300 g

6.79

KOKO naravna kozmetika



Lorem ipsum

KOKO naravna kozmetika

V mesecu septembru izkoristite promocijski popust -30% v 
trgovini VITA CARE BIO MARKET na vse izdelke KOKO kozmetike

KOKO naravna kozmetika

 

Gustoni

Testenine Maxi-Nudeln
izvirne italijanske 
testenine iz trde pšenice
500 g

dennree

Paradižnikova omaka
 pikantna paradižnikova omaka 

 340 g

1.59

2.39

 

 
 

*20% popust 
na celotno linijo 
kozmetike KOKO

KOKO kozmetika ponuja naravne izdelke za nego obraza, ki jih v prvi vrsti bogati prisot-
nost kozjega mleka. Vsi izdelki so Sestavljeni iz izključno naravnih sestavin daleč stran od 

okvirjev običajnih, sintetičnih izdelkov za nego kože. 
So rezultat lastnega razvoja in preizkušene na naši koži.

*popust se obračuna na blagajni 



promocijski ceni 
Samo za vas po 

ribe ujete z ribiško palco  
iz trajnostnega divjega ulova  
tuna v lastnem soku 2.99

byodo

Olivno olje
blag  

 idealen za cvrtje
 

0,75 l

8.19

dennree

Bučna semena
visoka vrednost beljakovin 
primerno za juhe in solate

500 g

5.19

 
 

prehranska dopolnila Organic day 
 

*ob nakupu dveh prehranskih dopolnil
Organic Day  

najcenejšega dobite gratis

1+1 GRATIS

 

dennree

Čips  

okus morska sol  
 

  25 g 1 1.89

Tunin file



Zwergenwiese

Marmelada 
s 70% vsebnostjo sadja in
agavinim sirupom   

  primerno za vegane 

225 g

2.59

barnhouse

Kosmiči
Kosmiči z amaranthom

375 g

2.99

dennree

Vložene višnje
zelo aromatično  
priemrno za peko tort in sladic 

 
 350 g 

    

3.99

 
 

Kastner

Mignoni z čokolado
polnozrnati

 
 

 
 

175 g 2.39

Napolitanke 

naravna kozmetika  
BIOSECURE

Francoska linija naravne kozmetike za vso družino, 
certifikati ECOCERT in COSMEBIO, 
brez parabenov, alergenih dišav, umetnih barvil, brez mineralnih olj 
in petrokemičnih derivatov, brez sestavin z vsebnostjo klora. 
Vsaj 98% sestavin je naravnega porekla

*20% popust 

na celotno linijo 

kozmetike BIOSECURE 

*popust se obračuna na blagajni 



 

 

Koromač
poreklo Italija

gk 1 

 

519.379.

Hruške
poreklo Nemčija  
ali Nizozemska  

 1 kg

3.29

3.29

Klementine
poreklo  
Italija, Španija  
ali Grćija  

1 kg  

2.99

Sadje & zelenjava
Akcijske cene sadje in zelenjave veljajo

od ponedeljka 16.12. do petka 20.12

139.

339.

Losijon za telo
Tuš gel 

Sok Rabenhorst
rabenhorst

lavera

lavera
voelkel

Limonin sok 
vonj pomaranče

vonj vrtnice
osvežujoč 
primern za peko 



 

 
 

 

 

 

SLIKAJ IN SLEDI NA INSTAGRAMU 

 • VITA CARE BIO Market BTC Hala 18, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, T: 01/541 60 60  •
• VITA CARE PLUS KRANJ - prodajalna z zdravo prehrano, center Mercator Primskovo, Cesta Staneta Žagarja 69, 4000 Kranj, T: 04/204 32 02 •    

• VITA CARE BIO štacunca - prodajalna z zdravo prehrano center Tržnica KOPER, Pristaniška ulica 2, 6000 Koper, T: 05/620 52 10 •

Na spletni strani www.vitacare.si si lahko našo ponudbo izdelkov podrobneje ogledate. 
Poleg mesečne ponudbe lahko prebirate tudi zanimive tematike o zdravi prehrani.
Redno pripravljamo različne recepte, po katerih lahko iz sestavin v naši trgovini doma pripravite okusne jedi. 
Vabimo vas, da nas spremljate na naši Facebook in Instagram strani.  
Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah, napisanem besedilu in slikah izdelkov brez predhodnega obvestila. 

54.
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99.
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pripomočki za peko 

Servetnik 
Mlinček za orehe in zelenjavo

Kuhinjska tehtnica

Dekorativna brizga

Merilni vrč 

leifheit

soehnle

leifheit

leifheit

1 liter, iz trde plastike, z nedrsečo podlago, 
izliv brez kapljanja, s šestimi merilnimi lestvicami, 
tako za tekočine kot za trde snovi (moka, sladkor,…)

stensko držalo prozorne folije, 
alu folije in papirnatih brisačk, 
zgornji nosilec za folijo je odstranljiv

praktično upravljanje z eno roko, 
velika posoda, enostavno čiščenje, 
6 različnih nastavkov3 leta garancije

s tremi različnimi nastavki: fino in grobo mletje ter 
rezanje, za meso, zelenjavo, oreščke, sir sadje,…
.vakumska pritrditev, 3 leta garancije

5 kilogramska, na 1 gram natančna, 
velik LCD zaslon, funkcija tare, 
samodejen izkop, 5 let garancije, 

99

9914.

11.

**za naročilo se obrnite na prodajalca 


