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ZDROWY WYBÓR 



SIĘGNIJ PO ZDROWIE

Drogi Kliencie!
Przekonaj się, jak łatwo jest wprowadzić do swojej codzienności zdrowe nawyki.  
Poznaj produkty, dostępne w sklepach Netto na specjalnie oznakowanej  

PÓŁCE ZDROWIA. Ta kompleksowa, bogata i unikalna oferta powstała w odpowiedzi  
na Twoje potrzeby zdrowotne, w oparciu o współczesne trendy żywieniowe i badania naukowe.

Robiąc zakupy w Netto, naturalne i zdrowe produkty masz zawsze pod ręką. Dajemy  
Ci wybór, bo wiemy, że dbanie o zdrowie to dzisiaj norma. Dla Twojej wygody, w jednym miejscu 
zebraliśmy to, czego potrzebujesz. Wszystkie produkty podzieliliśmy na kategorie, a każda 
z nich oznakowana jest innym kolorem: jasny zielony - produkty wege, czerwony - zdrowa 
alternatywa, niebieski - produkty bez cukru, pomarańczowy - bez glutenu, a ciemny zielony - 
ekologiczne. Dlatego w Netto zawsze łatwo i szybko odnajdziesz to, czego szukasz.  
Takie zakupy to zdrowa przyjemność, więc… sięgaj śmiało!

SZUKAJ PRODUKTÓW  
NA PÓŁCE ZDROWIA  
LUB ZAPYTAJ O NIE  
SPRZEDAWCĘ

Więcej inspiracji: 
www.netto.pl

NETTO
POLSKA

nettopolska

Katarzyna Piotrowska  
– dietetyk medyczny,  

specjalista dietetyki  
sportowej

Warto mieć świadomość, że właściwa dieta nie polega na liczeniu 
kalorii, ale przede wszystkim na spożywaniu bogatych w wartości 

odżywcze, indywidualnie dobranych produktów.

W katalogu „Zdrowy wybór” znajduje się bogata oferta produktów 
przeznaczonych dla alergików, diabetyków, osób z nietolerancją 

glutenu, laktozy oraz wszystkich tych, dla których zdrowe 
odżywianie to podstawa codziennego życia. Serdecznie zachęcam 

do sięgnięcia po garść porad, opracowanych z myślą o zdrowiu 
Twoim i Twojej rodziny!

PR
ODUKTY

WEGE



produkty  
wege

SZUKAJ PRODUKTÓW W LODÓWCE 
LUB ZAPYTAJ O NIE SPRZEDAWCĘ 3

Pyszności dla wszystkich miłośników diety roślinnej. 
Specjalna oferta dla wegan i wegetarian to zdrowa 

propozycja od Netto. Szeroki wybór produktów roślinnych 
sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Tofu 
naturalne 
BIO
250 g
17,96/1 kg

STAŁA OFERTA

Pasztet
warzywny
(z marchwi  
i soczewicy 210 g,
z selera 220 g)
33,29/1 kg; 31,77/1 kg

Hummus
(klasyczny,  

paprykowy)
160 g

24,94/1 kg

699

399

Pasztet 
pieczony  
z ziarnami
200 g
29,95/1 kg

599

STAŁA OFERTA

STAŁA OFERTA

STAŁA OFERTA

źródło wapnia, 
białka  
oraz f tohormonów 
roślinnych

i

niskokaloryczne

wolne  
od GMO

bez fosforanów, 
barwników  
i glutaminianu 
monosodowego

bez mięsa

delikatny 
i kremowy

idelany  
na kanapkę 
i jako dip

smakuje na zimno
i na ciepło

449

PL-EKO-07



Naturalny 
kwiatowy 
pyłek pszczeli
190 g
94,68/1 kg

Pyłkowi pszczelemu przypisuje się szerokie, pozytywne działanie  
na organizm, w tym działanie antydepresyjne, odtruwające  

i antyalergiczne. 
 
Pyłek należy zemleć i przechowywać w zamkniętym słoiku, w suchym  
miejscu. Przy osłabieniu lub zmęczeniu zaleca się od 4 do 8 łyżeczek pyłku  
(20-40 g) dziennie w kilku dawkach, co najmniej 30 minut przed posiłkiem. 

Profilaktycznie wystarczy czubata łyżeczka dziennie, dodawana np. do kawy, 
herbaty lub innego ciepłego napoju. Przyswajanie pyłku oraz jego działanie 
jest silniejsze, jeśli napój osłodzi się miodem, a nie cukrem.

1799

... czyli zakochaj się w zdrowiu
małe wielkie kroki

STAŁA OFERTA

Chcesz zmienić codzienne nawyki? 
Zacznij od drobnych kroków,  
a zobaczysz, jak z małych 
postanowień rodzą się wielkie 
rezultaty. Dodawanie nowych 
produktów do codziennej diety 
pomoże Ci wyjść poza utarte 
schematy żywieniowe. To ułatwi 
Ci dbanie o zdrowie Twoje i Twojej 
rodziny, a także pomoże utrwalić 
nowe przyzwyczajenia.  
Każdego dnia zrób mały wielki krok 
w kierunku zdrowia – to może być 
miłość na całe życie!

4
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zdrowa  
alternatywa

 

Przekonaj się, jak łatwo wprowadzić w życie zdrowe nawyki  
– wystarczy zamienić dotychczas używany produkt na jego zdrowszy odpowiednik:  

napój roślinny zamiast mleka, pasztet sojowy jako alternatywa dla mięsa  
– pyyyyyszne, a do tego zdrowe.

PORADA DIETETYKA: 
Gojnik – roślina o działaniu przeciwzapalnym  
i wzmacniającym układ odpornościowy. Jest także 
znakomitym źródłem magnezu, cynku, miedzi  
i antyoksydantów. Najkorzystniejsze efekty 
przynosi picie naparu 1-2 razy dziennie.

Warto wiedzieć, że dzięki swoim właściwościom 
gojnik może być także używany jako afrodyzjak. 

Gojnik 100% 
herbatka górska 
50 g
149,80/1 kg

749

Pestka moreli 
gorzkiej 
100 g
79,90/1 kg

799

Czystek 100% 
100 g
79,90/1 kg

799

oczyszcza z toksyn,  
bogaty w antyoksydanty,

neutralizuje wolne rodniki

Jagody goji 
100 g
79,90/1 kg

799

Nazywane są owocami długowieczności i wykorzystuje się je 
w medycynie naturalnej od ponad dwóch i pół tysiąca lat.  

Już 1 łyżka (ok. 10 g) jagód goji w pełni zaspokoi dzienne  
zapotrzebowanie na witaminę C, która szczególnie zimą  
wzmacnia nasz układ odpornościowy. 

To świetny dodatek do płatków śniadaniowych, herbatek ziołowych,
a nawet do – podobnie jak żurawina – mięs czy kasz.

50 × więcej wit. C  
niż cytryna

STAŁA OFERTA

STAŁA OFERTA

STAŁA OFERTA STAŁA OFERTA

SZUKAJ PRODUKTÓW NA PÓŁCE ZDROWIA  
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1-2 × dziennie

łyżeczkę ziół 

zalać wrzątkiem 

i zaparzać 

ok. 10 min

 
1-2 pestki  

dziennie

to maksymalna 

dawka



Naturalne masło orzechowe 
powstało na bazie najwyższej jakości 
orzechów ziemnych. Nie zawiera soli 
i cukru. Idealne jako dodatek  
do pieczywa, tostów, naleśników 
oraz deserów.

Melasa karobowa
370 g
32,41/1 kg

Hummus
(klasyczny,  
z suszonymi 
pomidorami)
180 g
32,17/1 kg

1199

Kubek warzyw
(Odnowa, Detoks) 

16 g
155,63/1 kg

249

Naturalnie dojrzałe warzywa, 
wchodzące w skład koktajlu, 

pochodzą wyłącznie  
z certyfikowanych upraw.  

Specjalna technologia suszenia
pozwoliła na zachowanie 

właściwości świeżych warzyw  
– w 80% witamin  

i w 100% minerałów.

świetny do kanapek, jako dip  
do warzyw czy dodatek do potraw

Czy wiesz, że melasa w Turcji uznawana 
jest za źródło młodości? Może być 

używana podobnie jak miód, jednak melasa 
ma tę przewagę, że zawiera więcej wapnia, 
potasu oraz witamin z grupy B.  
Ponadto wzmacnia odporność.

konsystencja  
gęstego miodu,
idealna do kawy, 
herbaty, ciast  
czy lodów100% orzechów ziemnych 

bez soli i cukru

100% naturalne

dla wegan, zawiera 
naturalne przyprawy,  

bez sztucznych barwników, 
z dodatkiem soli morskiej

pozyskiwana z chleba 
świętojańskiego, 
czyli owoców drzewa 
karobowego

579

danie wegetariańskie z soi,  
naturalne przyprawy,  

bez sztucznych dodatków, 
bez GMO 

Smalczyk 
wegański
200 g
24,95/1 kg

STAŁA OFERTA

499

6
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STAŁA OFERTA

STAŁA OFERTA

Paprykarz
wegański
200 g
24,95/1 kg

499

STAŁA OFERTA

Masło 
orzechowe 
crunchy
340 g
26,44/1 kg

899

STAŁA OFERTA

STAŁA OFERTA



zdrowa  
alternatywa

konsystencja  
gęstego miodu,
idealna do kawy, 
herbaty, ciast  
czy lodów

wegańskie

PORADA DIETETYKA: 
Mleko roślinne to doskonała alternatywa  
dla tradycyjnego mleka. Nie zawiera laktozy, 
cholesterolu i jest polecane osobom z nietolerancją
mleka krowiego.

Ponieważ eliminacja nabiału z diety może wiązać się 
z ryzykiem niedoboru wapnia, warto sięgnąć  
po napój roślinny wzbogacony tym pierwiastkiem.

wysokie walory smakowe,
niska zawartość tłuszczu,
źródło witaminy B,
nie zawierają laktozy, wegańskie 

SZUKAJ PRODUKTÓW NA PÓŁCE ZDROWIA  
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599
Napój 
ryżowy
1 l

STAŁA OFERTA

499 Napój  
sojowy 
1 l

STAŁA OFERTA

799

Napój 
roślinny
(migdałowy,  
kokosowy)  
1 l

STAŁA OFERTA

599
Lody bez laktozy
Anita
(waniliowe,  
truskawkowe)
1 l

STAŁA OFERTA

599

Rożki bez laktozy
Anita
4 x 110 ml
13,61/1l

STAŁA OFERTA



 
PORADA DIETETYKA: 
Ksylitol jest bezpieczny dla diabetyków oraz osób zmagających się z insulinoopornością.  
Ma aż o połowę mniej kalorii niż cukier spożywczy. Ze względu na fakt, że ksylitol korzystnie wpływa 
na mineralizację szkliwa i kości, jest także polecany młodzieży w okresie intensywnego wzrostu  
oraz osobom starszym, które szczególnie powinny zadbać o stan kości. 

Erytrytol należy do tej samej grupy związków co ksylitol. Jego dodatkową zaletą jest zerowy  
indeks glikemiczny, a jedna łyżeczka erytrytolu dostarcza jedynie 1 kcal.

ksylitol erytrytol biały cukier

kalorie ok. 190 kcal/ 
100 g

20 kcal/ 
100 g

386 kcal/ 
100 g

indeks 
glikemiczny niski niski wysoki

gospodarka 
minerałami korzystna korzystna niekorzystna

próchnica hamuje hamuje wzmacnia

399

same owoce
w składzie

zawiera 
wyłącznie 
naturalne 
cukry

bez syropu 
glukozowego 

i utwardzonych 
tłuszczów

naturalne źródło 
błonnika

8
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1299

 > naturalny składnik, 
występujący w owocach

 > niskokaloryczny  
(20 kcal w 100 g)

 > indeks glikemiczny = 0
 > bezpieczny dla szkliwa
 > działanie antyoksydacyjne

Erytrytol  
250 g
51,96/1 kg

STAŁA OFERTA

1499

 > naturalny cukier  
z drzewa brzozy

 > smak i poziom słodkości  
białego cukru

 > dzięki działaniu 
bakteriobójczemu  
i grzybobójczemu 
wspomaga odporność

 > może być używany  
do wypieków

Ksylitol  
250 g
59,96/1 kg

STAŁA OFERTA

Baton 
bez dodatku cukru
Fruit Bowl
(różne rodzaje)
20 g
84,50/1 kg

169

STAŁA OFERTA

Wafle 
bez dodatku cukru
Wawel
(różne rodzaje)
110 g
36,27/1 kg

STAŁA OFERTA

159
Batonik BA!
zero cukru 
Bakalland 
(różne rodzaje) 
30 g
53,00/1 kg

STAŁA OFERTA



produkty  
bez cukru

Krem kakaowo- 
-orzechowy 
ze stewią
200 g
69,95/1 kg

Szeroki wybór produktów bez białego cukru, przeznaczonych 
dla diabetyków oraz klientów, którzy dietę bezcukrową

wybierają na co dzień. Prawda, że słodko?

Czekolada  
gorzka
z orzechami  
laskowymi  
125 g
79,92/1 kg

Czekolada  
ze stewią 
(mleczna, gorzka) 
100 g
89,90/1 kg

999899

1399

Chcesz zapewnić swojemu dziecku zdrowe  
i zarazem pyszne śniadanie? Unikaj produktów  
z dużą zawartością białego cukru. Krem kakaowo- 
-orzechowy TORRAS dzięki temu, że jest słodzony 
stewią, czyli wyciągiem z naturalnej rośliny  
o słodkich liściach, jest lepszą alternatywą.  
Może być również bezpiecznie spożywany  
przez diabetyków.

DIETETYK RADZI

zawiera 
wyłącznie 
naturalne 
cukry

SZUKAJ PRODUKTÓW NA PÓŁCE ZDROWIA  
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Erytrytol  
250 g
51,96/1 kg

STAŁA OFERTA STAŁA OFERTA

STAŁA OFERTA



Kawa zbożowa
bezglutenowa

Inka
100 g

99,90/1 kg

KANAPKI
Z CZARNYMI OLIWKAMI

Wszystkie produkty  
znajdziesz w Netto

 > chleb bezglutenowy
 > wędlina 
 > sałata
 > pomidor 
 > czerwona cebula
 > czarne oliwki
 > ulubione przyprawy

 
Kromki bezglutenowego chleba podgrzej w tosterze  
lub w piekarniku. Pomidora, cebulę i oliwki pokrój  
w plasterki, oprósz przyprawami. Na chlebie na przemian 
ułóż wędlinę, sałatę i warzywa. 
  
SMACZNEGO!

Kawa zbożowa nie zawiera 
kofeiny, więc mogą po nią 
sięgać także kobiety w ciąży 
oraz osoby z nadciśnieniem.

999

Wyjątkowa esencja zbóż i cykorii, 
pozbawiona glutenu, ma szereg 
cennych właściwości. Wysoka 
zawartość rozpuszczalnego błonnika 
powoduje, że kawa korzystnie 
wpływa na perystaltykę jelit oraz 
zwiększa uczucie sytości, przez co 
może wspomagać odchudzanie. 

Kawa zbożowa jest także bogatym 
źródłem minerałów, przede 
wszystkim magnezu i selenu,  
oraz witamin z grupy B. 

Jednym z najistotniejszych walorów 
kawy zbożowej jest dodatek cykorii,  
która dzięki zawartości inuliny  
ma korzystny wpływ na florę 
bakteryjną jelit, a tym samym 
usprawnia przemianę materii. 

DIETETYK RADZI

10
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STAŁA OFERTA

499 Chleb Wyśmienity
bezglutenowy
250 g
19,96/1 kg

STAŁA OFERTA



produkty  
bez glutenu

Lekkostrawna mąka ryżowa 
dedykowana osobom 

nietolerującym glutenu, ale 
również tym, którzy chcą  

go wyeliminować  
z codziennej diety. 

Doskonała do zagęszczania 
 zup, sosów, do dań 

mięsnych i wypieków.

Zawiera dużo białka, 
witamin z grupy A, B, E, 

jest również doskonałym 
źródłem żelaza, potasu, 

fosforu i magnezu.  
W smaku lekko 

orzechowa, idealna  
do wypieków oraz 

zagęszczania zup i sosów.

PORADA DIETETYKA: 
Wybierając asortyment bezglutenowy, warto 
zwracać uwagę na produkty naturalnie  
pozbawione glutenu. Poza zbożami glutenowymi, 
do których zaliczamy: pszenicę, jęczmień, owies 
i żyto, mamy całkiem  spory wybór zbóż 
bezglutenowych: ryż, grykę, tapiokę, amarantus, 
quinoę, proso, kukurydzę oraz wszystkie mąki 
i płatki z nich wyprodukowane. 

SZUKAJ PRODUKTÓW NA PÓŁCE ZDROWIA  
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Mąka ryżowa
bezglutenowa
500 g
9,98/1 kg

499

STAŁA OFERTA

Mąka kukurydziana
bezglutenowa
500 g
7,38/1 kg

369

STAŁA OFERTA



Pyszna gratka dla miłośników słodkości. Delikatny, orzechowo-kakaowy 
krem to zdrowa, bezglutenowa przekąska, wyprodukowana z surowców 

pochodzących z upraw ekologicznych. Stworzony na bazie mleka 
kokosowego z dodatkiem cukru kokosowego. Zawiera 12% orzechów 
laskowych, jest cennym źródłem błonnika, magnezu i potasu.  
Doskonale smakuje na szkolnej przerwie, w pracy lub na pikniku.

1499

12% orzechów 
laskowych

źródło błonnika,
magnezu i potasu

z surowców 
z upraw 

ekologicznych

UWIELBIASZ SŁODKOŚCI,  
A NIE TOLERUJESZ GLUTENU? POZNAJ PYSZNY  
KREM ORZECHOWO-KAKAOWY, STWORZONY  
NA BAZIE MLEKA KOKOSOWEGO, IDEALNY  
DO KANAPEK NA ŚNIADANIE, CZY DOMOWYCH 
DESERÓW I WYPIEKÓW, DOSKONAŁYCH  
NA MAŁĄ PRZEKĄSKĘ.

na bazie  
mleka  

kokosowego

12
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Ekologiczny krem
orzechowo-kakaowy 
Super Krówka
190 g
78,89/1 kg

STAŁA OFERTA



produkty  
bez glutenu

To produkty dedykowane osobom z nietolerancją glutenu,  
ale i takim, które z wielu powodów chcą wyłączyć go ze swojej 
codziennej diety. Nie musisz szukać specjalistycznych sklepów  

– w Netto te produkty masz zawsze pod ręką!

Makaron spaghetti 
Sotelli
250 g
7,96 /1 kg

199

499

Wprowadź do codziennych posiłków 
swojej rodziny produkty bezglutenowe.  
Taka dieta poprawi zarówno  
Wasze zdrowie, jak i samopoczucie!

799

Chipsy 
z soczewicy 
o smaku
pomidorów
i bazylii 
45 g
155,33/1 kg

699

na bazie cukru  
i mleka kokosowego

UWIELBIASZ SŁODKOŚCI,  
A NIE TOLERUJESZ GLUTENU? POZNAJ PYSZNY  
KREM ORZECHOWO-KAKAOWY, STWORZONY  
NA BAZIE MLEKA KOKOSOWEGO, IDEALNY  
DO KANAPEK NA ŚNIADANIE, CZY DOMOWYCH 
DESERÓW I WYPIEKÓW, DOSKONAŁYCH  
NA MAŁĄ PRZEKĄSKĘ.

Ciastka maślane
bezglutenowe
120 g
58,25/1 kg

699

STAŁA OFERTA

SZUKAJ PRODUKTÓW NA PÓŁCE ZDROWIA  
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STAŁA OFERTA

Krówki
Super Krówka
150 g
53,27/1 kg

STAŁA OFERTA

Bezglutenowe
biszkopty z galaretką
150 g
33,27/1 kg

STAŁA OFERTA

STAŁA OFERTA

Ekologiczny krem
orzechowo-kakaowy 
Super Krówka
190 g
78,89/1 kg



Zielona porcja 
zdrowia

999

Młody  
jęczmień 100%

100 g
99,90/1 kg

W soku z młodych łodyżek jęczmienia znajduje się cała gama 
składników mineralnych i witamin: wapń, miedź, żelazo, 
magnez, potas i cynk, witamina E oraz witaminy z grupy B. 
  
Młody jęczmień posiada właściwości antynowotworowe,  
przeciwzapalne oraz przeciwwirusowe. Najbardziej  
popularnym sposobem podawania młodego jęczmienia  
jest rozpuszczenie go w letniej wodzie i picie 30 minut  
przed posiłkiem 2 razy dziennie. Możemy go także dodawać 
do zup, sosów czy koktajli.

ZIELONA PASTA KANAPKOWA ZE SPIRULINĄ 

 > 1 dojrzałe awokado
 > 1 łyżka oliwy z oliwek
 > 1 ząbek czosnku
 > 2 łyżeczki spiruliny
 > sól, pieprz 

Rozgnieć widelcem awokado, dodaj przeciśnięty  
przez praskę czosnek, oliwę z oliwek, spirulinę.  
Dopraw solą i pieprzem. Dokładnie wymieszaj.

SMACZNEGO!

PROPOZYCJA 
PODANIA

Wszystkie  produkty znajdziesz w Netto

W NETTO ZNAJDZIESZ SETKI ZDROWYCH PRODUKTÓW
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1499

Spirulina BIO
100 g
149,90/1 kg

Szmaragdowozielony proszek to jedno z najbogatszych źródeł 
białka roślinnego. Zawiera witaminy z grupy B (B1, B2, B6, B12).

Spirulina to także pierwiastki, takie jak żelazo, potas, selen.  
 

Jej regularne spożywanie wspomaga aktywność umysłową  
i wpływa na nasze samopoczucie. Beta-karoten to prowitamina 

witaminy A, która wpływa korzystnie na nasz narząd wzroku. 
Spirulina zawiera go 14 razy więcej niż marchew. 

STAŁA OFERTA

STAŁA OFERTA



produkty 
ekologiczne

Bogaty w witaminy A, B1, B2, B3, E, 
C, związki mineralne oraz kwasy 
tłuszczowe: Omega-3, Omega-6. 
Sok z acai spowalnia procesy  
starzenia, działa odmładzająco 
i oczyszcza organizm z toksyn.

zawiera naturalną wit. C  
i jest skutecznym 

przeciwutleniaczem

wzmacnia odporność  
i przedłuża młodość

Pokrzywa posiada szereg właściwości 
leczniczych, dzięki którym poprawia 
kondycję skóry, włosów i paznokci.
Skutecznie oczyszcza organizm  
z toksyn i kwasu moczowego, a także 
korzystnie wpływa na układ 
odpornościowy. 

Morwa biała sprzyja obniżeniu poziomu 
cukru we krwi, a tym samym może 
korzystnie przeciwdziałać odkładaniu  
się tkanki tłuszczowej. Aktywne składniki 
zawarte w liściach morwy wpływają 
pozytywnie na stężenie cholesterolu  
i trójglicerydów, co stanowi element 
profilaktyki chorób układu krążenia.

Naturalna witamina C, zawarta
w aceroli, jest bezpieczniejsza i łatwiej
przyswajalna niż syntetyczne witaminy
w tabletkach. Regularne picie
soku z aceroli ochroni nas przed grypą
i przeziębieniem, a także przyczyni się
do zachowania młodzieńczego 
wyglądu skóry, dzięki zawartym  
w soku antyoksydantom. 

3999

2699

2699 2199

Pij na zdrowie :)

Sok BIO
z acai
500 ml
79,98/1 l

Sok BIO
z aceroli
500 ml
53,98/1 l

Sok BIO
z pokrzywy
500 ml
43,98/1 l

Sok BIO
z morwy białej
500 ml
53,98/1 l

wit. A, K, B2, C 
i związki mineralne

wit. A, B, E, C 
i kwasy omega

wit. A, E, K, B
i minerały

Kupując je w sklepach Netto, masz pewność, że pochodzą 
z wiarygodnego źródła. To artykuły certyfikowane, produkowane 
zgodnie ze ścisłymi normami. To również produkty prawdziwego 

rolnictwa ekologicznego. Wysoka jakość gwarantowana!

SZUKAJ PRODUKTÓW NA PÓŁCE ZDROWIA  
LUB ZAPYTAJ O NIE SPRZEDAWCĘ 15

25 ml 

2 × dziennie

30 min 
 przed  

posiłkiem

25 ml 

2 × dziennie

30 min 
 przed  

posiłkiem

60 ml 

1 × dziennie 

 przed  

posiłkiem

15 ml 

3 × dziennie 

 przed  

posiłkiem

STAŁA OFERTA

STAŁA OFERTA

STAŁA OFERTA STAŁA OFERTA



1199

Mąka  
ekologiczna 
kokosowa 100%
1 kg

KOKOS
PEŁEN SKARBÓW

pochodzący ze Sri Lanki, tłoczony na zimno, 
nierafinowany, o pięknym i naturalnym zapachu

pochodzące ze Sri Lanki

wolna od cholesterolu, 
glutenu i fityn, idealna 
do domowych wypieków

doskonały do pieczywa,
past, koktajli, deserów,  

curry, potraw tradycyjnych  
oraz azjatyckich

kokosowy  
smak i zapach

Tak mocna, twarda i wielowarstwowa skorupa 
musi skrywać prawdziwy skarb.  

Orzech kokosa istotnie zawiera całe bogactwo 
wartości odżywczych i drogocennych  
składników – począwszy od kwasów MCT,  
które przyspieszają metabolizm, po całą  
gamę witamin oraz składników mineralnych.  
 
W sklepach Netto dostępny w formie  
oleju, musu, mleka lub mąki.

PORADA DIETETYKA: 

Spożywaj każdego dnia 2 łyżki (30 ml) oleju 
kokosowego. Dowiedziono, że jego obecność 
w codziennej diecie pomaga zmniejszyć 
obwód talii nawet o 3 cm w ciągu kilku 
tygodni. Olej kokosowy wpływa także  
na obniżenie poziomu cholesterolu.

799

1899

Ekologiczny
mus kokosowy 
100%
300 g
63,30/1 kg

Mleko 
kokosowe 
BIO
400 ml 
19,98/1 l

z ekologicznych 
upraw 
Archipelagu 
Filipińskiego

zmniejsza 
uczucie 
zmęczenia

poprawia 
funkcjonowanie 

układu nerwowego

W NETTO ZNAJDZIESZ SETKI ZDROWYCH PRODUKTÓW
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999

Olej kokosowy BIO
nierafinowany 
Extra Virgin
200 ml
49,95/1 l

STAŁA OFERTA

599

100% naturalna
woda kokosowa 

Coco Vigo
175 ml
34,23/1 l

STAŁA OFERTA



produkty 
ekologiczne

Mleko 
kokosowe 
BIO
400 ml 
19,98/1 l

drobne nasiona szałwii 
hiszpańskiej to idealny  

dodatek do posiłków,  
i cenne źródło kwasów Omega-3

3 razy słodszy od zwykłego cukru,  
ma od 4 do 5 razy niższy indeks glikemiczny 
niż cukier, świetnie rozpuszcza się w wodzie, 
idealny do słodzenia deserów, lodów,  
gofrów czy naleśników

SZUKAJ PRODUKTÓW NA PÓŁCE ZDROWIA  
LUB ZAPYTAJ O NIE SPRZEDAWCĘ 17

Mąka żytnia 
razowa
1 kg

699

STAŁA OFERTA

2399

Olej z pestek 
dyni BIO
250 ml 
95,96/1 l

STAŁA OFERTA

799

Soczewica 
czerwona 
ziarno
400 g
19,98/1 kg

STAŁA OFERTA

499

Makaron 
wiejski
2-jajeczny 
ekologiczny 
krajanka
250 g
19,96/1 kg

STAŁA OFERTA

Ryż
długoziarnisty 
biały
500 g
11,98/1 kg

599

STAŁA OFERTA

899

Bio Nasiona 
Chia 
250 g
35,96/1 kg

STAŁA OFERTA

Ocet
jabłkowy 
BIO 5%
700 ml
18,56/1 l

1299

STAŁA OFERTA

699 Mąka lniana
500 g
13,98/1 kg

STAŁA OFERTA

1199

Syrop z agawy 
Blue Webber 
ekologiczny
248 g
48,35/1 kg

STAŁA OFERTA



1. Ciepła woda z cytryną na dzień dobry
Na dobry początek dnia wypij szklankę letniej wody z sokiem z połowy cytryny. 
Ułatwi Ci to trawienie pierwszego posiłku. 

2. Pokochaj gimnastykę
Rozpocznij swój dzień aktywnie. Wystarczy wygospodarować czas  
na kilkuminutową aktywność fizyczną po przebudzeniu, żeby przez cały dzień 
czuć się znacznie lepiej.

3. Zjedz pożywne śniadanie
Na zdrowie i dobry start!

4. Kawa dla Ciebie, a nie Ty dla kawy
Jeśli pijesz kawę rano – wypij ją do śniadania, a nie zamiast śniadania.  
Jej pozytywne działanie można zaobserwować przy maksymalnie  
2-3 filiżankach dziennie.

5. Jedz zbilansowane posiłki
Znasz zalecenia pięciu małych posiłków co trzy godziny? Zapomnij o tym!  
Dietę równie dobrze można w pełni zbilansować jedząc trzy razy dziennie. 
Pamiętaj również, by jeść powoli i dokładnie przeżuwać każdy kęs.  
Trawienie węglowodanów rozpoczyna się już w jamie ustnej – im bardziej 
rozdrobniony pokarm trafi dalej, tym sprawniej zostanie on strawiony.

6. Nie głodź się w trakcie dnia 
Jeśli pozbawiasz się pożywienia, organizm zwalnia, by zużyć jak najmniej energii 
i zaczyna magazynować na zapas. Ten zapas to właśnie tkanka tłuszczowa.

7. Ruszaj się
Aktywność fizyczna korzystnie wpływa na kształtowanie sylwetki, polepszenie 
przemiany materii, a także, dzięki zwiększeniu wydzielania hormonów szczęścia, 
na poprawę samopoczucia. Ruszaj się zatem, dla ciała i dla ducha! 

8. Pij wodę
Pamiętaj, żeby w ciągu całego dnia pić wodę mineralną – najlepiej 
średniozmineralizowaną. Wody mineralne nieco różnią się od siebie zawartością 
minerałów, więc warto pić wody pochodzące z różnych ujęć.

9. Spędzaj czas na świeżym powietrzu
Odpowiednia ilość naturalnego światła i tlenu poprawi nastrój, doda wigoru i energii.

10. Śpij dobrze
To podstawa zdrowego trybu życia. Regenerujący, nieprzerywany sen jest 
niezbędny do zachowania dobrej kondycji zarówno fizycznej, jak i psychicznej.

11. Korzystaj z PÓŁKI ZDROWIA 
Kupuj sprawdzone, dobrej jakości produkty w sklepach Netto.

12. Uwierz w siebie 
Dasz radę. Tak po prostu.

12 MAŁYCH WIELKICH KROKÓW :)

WYTNIJ, POWIEŚ W WIDOCZNYM MIEJSCU I KORZYSTAJ :)
18



produkty 
ekologiczne

Płatki 
gryczane
ekologiczne
250 g
19,96/1 kg

Mieszanka 
6 płatków
ekologiczna
400 g
13,50/1 kg

499540

Płatki 
orkiszowe 
ekologiczne
400 g
19,98/1 kg

799

649

NA DZIEŃ DOBRY! 

 > 3 łyżki płatków gryczanych
 > 3 łyżki płatków orkiszowych
 > 1 szklanka napoju roślinnego  

(owsianego, migdałowego lub innego)
 > łyżka siemienia lnianego
 > garść/kilka plasterków ulubionych owoców
 > 1 łyżeczka miodu

Płatki i siemię wsyp do miski, zalej napojem 
roślinnym i pozostaw na całą noc. Rano dodaj 
miód oraz owoce, wymieszaj i gotowe!

SMACZNEGO!

ZDROWE 
ŚNIADANIE
CODZIENNIE? 
TO ŁATWE!

Wszystkie  
produkty  

znajdziesz  
w Netto

PORADA DIETETYKA: 
Pamiętaj, że kiedy śpisz, Twój organizm regeneruje się, 
a więc także nocą wykonuje intensywną pracę.  
Dlatego warto zjeść pożywne śniadanie.  
Jeśli jesteś osobą aktywną fizycznie, to świetnie 
sprawdzi się posiłek oparty na węglowodanach,  
np. owsianka z owocami.
Jeśli prowadzisz raczej siedzący tryb życia, spróbuj
ograniczyć węglowodany w pierwszej części dnia 
– lepiej sprawdzą się śniadania oparte na białku  
i tłuszczu, np. omlet z warzywami na oleju kokosowym.

PROPOZYCJA 
PODANIA

Len mielony
200 g
32,45/1 kg

SZUKAJ PRODUKTÓW NA PÓŁCE ZDROWIA  
LUB ZAPYTAJ O NIE SPRZEDAWCĘ 19
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