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Složení:   
95% jablečná šťáva  
5% zázvorová šťáva
Zázvor bývá nazýván všelékem.  
Jeho léčivé účinky oceníte nejen  
při nachlazení a zažívacích potížích. 

Složení:   
80% jablečná šťáva
20% jahodová šťáva  
Jahoda: mají největší antioxidační úči-
nek z ovoce. Prevence arteriosklerózy. 
Zlepšují proudění krve. 

Složení:   
80% jablečná šťáva 
20% šťáva z červené řepy
Červená řepa: snižuje krevní tlak, 
regeneruje lidský organismus  
a zpomaluje stárnutí, působí 
proti zavodnění organismu. 

Složení:   
90% jablečná šťáva
10% rakytníková šťáva 
Rakytník: podporuje imunitu a obrany-
schopnost organismu, regeneruje 
pokožku, zabraňuje vypadávání vlasů. 

Složení:   
80% jablečná šťáva
20% šťáva z mrkve 
Mrkev: patří mezi antioxidanty, pomá-
há v tělu v boji se stresem a znečiš-
těným prostředím. Regeneruje pleť, 
unavený zrak a zlepšuje šeroslepost. 

Složení:   
80% jablečná šťáva  
20% šťáva z černého rybízu
Černý rybíz: zvyšuje pružnost  
cév, odolnost proti nachlazení  
a zvýšení hladiny antioxidantů.   
Prevence proti rakovině. 

Složení:   
90% šťáva z jablek  
10% šťáva z arónie 
Arónie je významným antioxidantem, 
bojuje s vysokým krevním tlakem, 
cholesterolem, stresem, zpomaluje 
stárnutí a obsahuje spoustu vitamínů,  
které jsou pro organismus nezbytné.  

Složení:   
80% jablečná šťáva 
20% višňová šťáva  
Višně jsou zdrojem minerálních  
a stopových látek, které si tělo
nedokáže vytvořit samo. 

Složení:   
70% jablečná šťáva  
30% hrušková šťáva
Hruška: snižuje riziko vysokého krev-
ního tlaku, infarktu a mozkové mrtvice, 
zbavuje nás virů v našem těle. 

Všechny 100% ovocné šťávy Appela jsou vyrobeny  
v rodinném ovocnářství v Dřínově u Slaného.  
Do moštů  nejsou přidány žádné chemické konzervanty,  
 barviva, cukr a nejsou doředěny vodou.  Jablka jsou  
zpracovávány v čerstvém stavu a lisovány za studena.  

 Následně projdou šetrnou pasterací tak,  
 aby si zachovali co nejvíce přírodních látek. 

 300  ml sklo 

 1000  ml sklo 

„Naší hlavní motivací je chuť.  
Nejen chuť, která provází naše  
výrobky, ale zejména chuť dělat věci  
tak, jak se mají. Chuť, která nás spojuje.“

Složení:   
100% jablko 
Jablka mají nezastupitelné místo ve 
výživě – obsahují celou řadu látek pro-
spěšných organismu, zvyšují imunitu,  
mají vliv na odolnost vůči stresu. 31
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