
Podporte si zdravie,  
zlepšite  náladu  
a dobiteenergiu s čerstvými 

šalátmi
aza studena
lisovanými
šťavami



Čerstvéšaláty 
adomácihummus

Každý deň iné, vždy čerstvé a podľa sezóny. 
Namiešajte si svoju obľúbenú kombináciu 
z troch druhov šalátov do praktickej krabičky.

Výborne sa k nim hodí aj náš domáci hummus 
pripravený podľa tradičného receptu z cíceru 
a sezamovej pasty ochutený koriandrom.

Chiapuding
chiasemienka,rastlinné
mlieko,kakao,banán,
kokosovýolej

Chutný zdroj vlákniny  
a proteínov.

Rawovsenákaša
ovsenévločky,rastlinnémlieko, 
ďatle,vanilka,morskásoľ,
kokosovýolej,goji

Ideálna ako výdatné raňajky 
na dodanie energie.



Smoothies
banán,kel,špenát,ďatle,vanilka,
chia semienka,kokosovýolej,
filtrovaná voda
injekcia chlorofylu, vitamínov, 
minerálov, enzýmov  
a antioxidantov

banán,mandle,konopné
semienka,škorica,vanilka,
kokosovýolej,filtrovanávoda
vďaka vysokému obsahu  
proteínov je smoothie  
vhodné aj pre športovcov  
po cvičení

bobuľovéovocie,banán, 
kokosovávoda,agáve,ľanové
semienka,kokosovýolej, 
filtrovanávoda
skvelý zdroj antioxidantov,  
ktorý majú radi aj deti 

S1

S2

S3



Celodennákúra
Správne nakombinované šťavy dokážu 
dopriať oddych zažívaciemu traktu, telo 
zaplniť množstvom potrebných živín 
a minerálov, pritom žalúdku pomôcť zahnať 
hlad. Vyskladali sme preto komplexný 
detoxikačný program na celý deň.  
 
Naštartujte svoje trávenie čiernoulimonádou
a počas celého dňa si dobite energiu 
vďaka šiestimzastudenalisovaným
šťavám a parádnym orechovýmmliekom 
plným proteínov. 

Elixír
Koncentrovaná sila 
rakytníka, zázvoru 
alebo zeleru s limetkou.  
Shot, ktorý vás 
okamžite nakopne.



potešíkaždého,
ktosasobyčajným
mliekomnemá 
prílišvláske

MYLK
ORECHOV É MLIEKO

kešu,vanilka,agáve, 
filtrovanávoda

pozitívne  
vplývanapsychiku 
a celúnervovú

sústavu

MYLK
ORECHOV É MLIEKO

mandle, vanilka,kardamón, 
škorica,muškátovýorech,agáve, 
himalájskasoľ,filtrovanávoda



Vyskúšajtevšetkýchosem
kombináciíplnýchovocia
a zeleniny.Nevynechajteani
našučiernulimonádunapodporu
trávenia! 



100 % COLD PRESS
DETOX+ HYDR ATÁCI A

pozitívne   
vplývanačrevnú

mikroflóru
a obnovuje

červenékrvinky

kel,hruška,jablko,citrón

100 % COLD PRESS
DETOX+ HYDR ATÁCI A

vysokýpodiel
chlorofylu

hydratujeačistí
celételo

rímskyšalát,hlávkovýšalát, 
špenát,jablko,citrón,zázvor, 

zeler,uhorka



100 %COLDPRESS
POSILNENIE IMUNIT Y+ V ÝŽIVA

zázvorpodporuje 
protizápalové

účinky

červenárepa,mrkva,jablko, 
citrón,zázvor

100 %COLDPRESS
POSILNENIE IMUNIT Y+ V ÝŽIVA

regeneruje 
a osviežuje,

hlavne vteplých
letnýchdňoch

červenárepa,jablko,uhorka, 
zeler,hrozno,mäta



100 %COLDPRESS
POSILNENIE IMUNIT Y+ V ÝŽIVA

vysokýobsah
betakaroténov
a vitamínuC

mrkva,citrón

100 %COLDPRESS
POSILNENIE IMUNIT Y+ V ÝŽIVA

pôsobína 
koncentráciu, 

pri športe  
pomáhaproti 

svalovýmkŕčom

mrkva,pomaranč,ananás, 
stonkovýzeler,citrón,kurkuma



100 %COLDPRESS
KR ÁSA+ROZŽI A RENIE PLETI 

+ÚČINNÉ SPA ĽOVA NIE TUKOV

osviežuje 
zmyslyapomáha

produkovať
hormónšťastia

grep

100 %COLDPRESS
KR ÁSA+ROZŽI A RENIE PLETI 

+ÚČINNÉ SPA ĽOVA NIE TUKOV

čistíahydratuje,
posilňujezdravé
budovaniekostí

ananás



BLACKLEMONADE
V YSOK Á A DSORPČNÁ SCHOPNOSŤ 

+OČISTA TR ÁV I ACEHO TR A KTU

prirodzený
prostriedok
proti črevným
ťažkostiam

aktívnerastlinnéuhlie

Do jednej fľašky našej  
šťavy sa zmestí 

až kilo ovocia a zeleniny
Vo Fachu lisujeme za studena, 

vďaka čomu sa v šťavách prirodzene 
zachovávajú všetky nutričné hodnoty, 

vitamíny, antioxidanty a minerály. 

Ventúrska10
www.fachbratislava.sk

Pondelok – Piatok 
9.30 – 18.00


