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OSVIEŽUJÚCE BIO LIMONÁDY



Produkty ORGANICS by Red Bull® boli certifikované ako prírodné produkty, 
a to v súlade s platnými predpismi EÚ a vďaka tomu môžu byť označené 
európskym logom pre biopotraviny. Viac informácií o BIO produktoch  

a ich označovaní môžete nájsť na stránkach:

ec.europa.eu/agriculture/organic/index_sk

ORGANICS by Red Bull® sú nové osviežujúce nápoje vyrobené  
zo 100 % prírodných zdrojov. Na základe nariadenia EÚ (nariadenie 

Rady (ES) 834/2007 a nariadenie Komisie (ES) 889/2008) o ekologickom 
poľnohospodárstve a označovaní ekologických produktov, tieto nápoje nesmú 

obsahovať umelé arómy, umelé farbivá ani konzervačné látky,  
ako je napríklad kyselina fosforečná.

Nápoje ORGANICS by Red Bull® nie sú energetické nápoje.  
Sú to jemne perlivé, nealkoholické nápoje s osobitou chuťou.

BALENIE  
Hliníkové plechovky sú ľahko a 100 % recyklovateľné, chránia obsah  

pred pôsobením kyslíka a neovplyvňujú chuť nápoja. Tým je zaručená najlepšia 
kvalita produktov ORGANICS by Red Bull®, a to počas celej doby skladovania.

TRVANLIVOSŤ 
Produkty ORGANICS by Red Bull® majú trvanlivosť 12 mesiacov.

www.organicsbyredbull.com

#talentodprirody @redbullsk



ORGANICS SIMPLY COLA
Tvrdo sme pracovali na tom, aby sme vytvorili ORGANICS Simply Cola by Red Bull, 
ktorá má unikátne zloženie pochádzajúce výlučne zo 100 % prírodných zdrojov. Tieto 
nápoje nesmú obsahovať umelé arómy, umelé farbivá ani konzervačné látky, ako je 
napríklad kyselina fosforečná.
ZLOŽENIE: 
Voda, cukor, sirup z karamelizovaného cukru, oxid uhličitý, prírodné arómy z výťažku 
rastlín (0,33%): kofeín z kávových zŕn (0,013%), citrón, zázvor, limeta, vanilka, sladké 
drevo, galangal, škorica, kolový orech, kakao, pomaranč, kardamóm, mäta, borovica, 
muškátový kvet a klinček, koncentrát citrónovej šťavy.
KOFEÍN: 
ORGANICS Simply Cola by Red Bull je kolový nápoj s obsahom kofeínu 128mg/L. To 
znamená, že 250 ml plechovka Simply Cola obsahuje 32 mg kofeínu, rovnako ako iné 
kolové nápoje.
GALANGAL: 
Galangal je koreň príbuzný zázvoru. Na západe je známy hlavne ako nevyhnutná 
prísada thajskej a inej juhovýchodnej ázijskej kuchyne.  
KOLOVÝ ORECH: 
Kolový orech je plod večne zeleného stromu z tropických oblastí. Kolové orechy boli po-
užívané na dochucovanie kolových nápojov už od samotného vzniku kategórie kolových 
nápojov. V dnešnej dobe sú však často nahradzované umelými príchuťami. ORGANICS 
Simply Cola by Red Bull obsahuje prírodné arómy z výťažku kolových orechov.
KRIVKA CHUŤOVÉHO PROFILU:
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NUTRIČNÉ HODNOTY na 100 ml                                  
Energia  164 kj (39 kcal)
Tuky  0 g 
  z toho nasýtené  0 g                                                            
Sacharidy  9,2 g 
  z toho cukry  8,8 g                                                               
Bielkoviny  0 g                                                                      
Soľ  0 g

 „Silná & Prírodná“  presne vystihuje  
ORGANICS Simply Cola by Red Bull s jej 
osobitou chuťou a výrazným charakterom 
pochádzajúcim zo 100 % prírodných zdrojov.
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ORGANICS BITTER LEMON
Typicky osviežujúca chuť ORGANICS Bitter Lemon by Red Bull pochádza zo šťavy 
z citrónov a citrusových olejov, doladenej horkosťou z rastlinných extraktov. 
ZLOŽENIE: 
Voda, cukor, koncentrát citrónovej šťavy, oxid uhličitý, prírodné arómy z  výťažkov 
rastlín (0,26%): pomaranč, kvasia horká a limeta.
KOFEÍN: 
ORGANICS Bitter Lemon by Red Bull je nealkoholický nápoj a NIE je nen ergetickým 
nápojom. ORGANICS Bitter Lemon by Red Bull neobsahuje kofeín.
QUASSIA: 
Quassia, alebo kvasia horká, je rastlina obsahujúca jednu z najhorkejších prírodných 
látok a  pre túto vlastnosť je často používaná na dodanie typicky horkej chuti pri 
výrobe nealkoholických nápojov a aperitívov.
CHININ: 
ORGANICS Bitter Lemon by Red Bull neobsahuje chinín.

NUTRIČNÉ HODNOTY na 100 ml                                  
Energia  162 kj (38 kcal)  
Tuky  0 g 
  z toho nasýtené  0 g                                                            
Sacharidy  9,0 g
  z toho cukry  9,0 g                                                               
Bielkoviny  0 g                                                                      
Soľ  0 g

„Svieži & Prírodný“ popisuje  
výraznú a nie príliš sladkú chuť 
ORGANICS Bitter Lemon, ktorý vďačí  
za svoju jemnú horkosť surovinám  
zo 100% prírodných zdrojov.
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KRIVKA CHUŤOVÉHO PROFILU:



ORGANICS GINGER ALE
ORGANICS Ginger Ale by Red Bull získava svoju nezameniteľnú korenistú chuť 
vďaka citlivej kombinácii zázvorových olejov a  šťavy z  citrónov z  ekologického 
poľnohospodárstva.  
ZLOŽENIE: 
Voda, cukor, oxid uhličitý, koncentrát citrónovej šťavy, sirup z  karamelizovaného 
cukru, prírodné arómy z výťažkov rastlín (0,17%): zázvor, bergamot, citrón.
BERGAMOT: 
Bergamotová silica pochádza z kôry bergamotového ovocia a je často využívaná na 
dodanie citrusovej príchute.
KOFEÍN: 
ORGANICS Ginger Ale by Red Bull je bezkofeínový nealkoholický nápoj a nie je 
energetickým nápojom.

NUTRIČNÉ HODNOTY na 100 ml                                  
Energia  158 kj (37 kcal)  
Tuky  0 g 
  z toho nasýtené  0 g                                                            
Sacharidy  8,9 g 
  z toho cukry  8,8 g                                                              
Bielkoviny  0 g                                                                      
Soľ  0 g

„Korenistý & Prírodný“ charakterizuje 
zmyselne aromatickú chuť a jantárovú  
farbu ORGANICS Ginger Ale získanú  
zo 100% prírodných zdrojov.
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KRIVKA CHUŤOVÉHO PROFILU:



ORGANICS TONIC WATER
ORGANICS Tonic Water by Red Bull získava svoju osobitú chuť vďaka starostlivo 
vyváženému pomeru citrónu a  limety, doladenému typicky jemnou sladkohorkou 
chuťou z vybraných rastlinných extraktov z prírodných zdrojov.
ZLOŽENIE: 
Voda, cukor, koncentrát citrónovej šťavy, oxid uhličitý, prírodné arómy z rastlinných 
extraktov (0,32%): chinínová kôra (chinín), kvasia horká a limeta.
KOFEÍN: 
ORGANICS Tonic Water by Red Bull je bezkofeínový nealkoholický nápoj a nie je 
energetickým nápojom.
CHINABARK: 
Chinabark, alebo chinínovník je rastlina obsahujúca chinín, a preto je často používaná 
na ochutenie typicky horkých nápojov ako je napríklad tonik.

KRIVKA CHUŤOVÉHO PROFILU:

NUTRIČNÉ HODNOTY na 100 ml                                  
Energia  157 kj (37 kcal)  
Tuky  0 g 
  z toho nasýtené  0 g                                                            
Sacharidy  8,8 g 
  z toho cukry  8,8 g                                                               
Bielkoviny  0 g                                                                      
Soľ  0 g

„Suchý & Prírodný” je suchý šarm  
ORGANICS Tonic by Red Bull: harmónia 
sladkokyslej a horkej chuti pochádzajúca  
zo 100% prírodných zdrojov.
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www.organicsbyredbull.com

#talentodprirody   @redbullsk

OSVIEŽUJÚCE BIO LIMONÁDY


