
poctivé prírodné nápoje



Niečo málo o nás

Naša vízia do budúcnosti
 Naša myšlienka, vývoj a práca nás tak nadchli, že sa neustále snažíme

 tvoriť nové a nové riešenia pre Vás aj nás samotných. Sme mladí ľudia

 s chuťou žiť a vytvárať niečo prospešné pre celú spoločnosť a aj preto 

prinášame nové, zdravé a alternatívne nápoje pre náš trh. Ako nový 

slovenský výrobca nealkoholických nápojov, hrdo, s láskou a vášňou 

vytvárame jedinečné nápoje z prírodných surovín tak trocha INAK. 

Mana Roots je mladý slovenský progresívny výrobca nealkoholických nápojov, vyrábaných iba z prírodných

surovín, bez použitia konzervačných látok, farbív, či zbytočných aróm. Všetky naše produkty obsahujú iba 

kvalitné suroviny, akými sú čaje, bylinky, koreniny a prémiové ovocie. Na dosladenie limonád používame 

výhradne malé množstvo trstinového cukru, alebo jablčnú šťavu. Za krátke pôsobenie na trhu si naše limo-

nády získali veľa priaznivcov a vďaka tomu sme sa stali jednotkou v remeselnej výrobe nápojov na Sloven-

sku. Vsadili sme na široké portfólio produktov, z ktorého si u nás každý určite nájde svojho favorita!:)

Recyklácia



Okrem výroby kvalitných produktov sa spoločnosť Mana Roots zameriava aj na ekológiu a udržateľnosť. Pro-

dukty sa plnia výhradne do sklenených fliaš, ktoré sú 100% recyklovateľné. Sklo je možné dobre recyklovať 

a donekonečna – tavením totiž nestráca svoje vlastnosti. Na Slovensku máme lokálneho výrobcu a spracova-

teľa skla, ktorý má kapacitu spracovať a zrecyklovať všetko 

odpadové sklo z triedeného zberu a vytvoriť z neho nové, 

čisté a ekologické obaly. Aj kvôli tomu sa aj spoločnosť 

Mana Roots rozhodla pre sklenené fľaše. 

Mysli s nami lokálne, ekologicky a so starostlivosťou k svojmu telu.

Nakupujte produkty na bežnej báze 

s uvážením a môžete tak pomôcť nielen 

sebe, ale aj životnému prostrediu.

SKLO

Eko myšlienka

Vetropack
Nemšová



Unikátny mix 9 druhov bylín, pravých 
kolových orechov, tradičného karamelu
a trstinového cukru. 
Jediná prírodná kola bez umelín
a farbív široko-ďaleko. 

Obsahuje prírodný kofeín 
Dostupné varianty:
250ml-330ml-750ml

PRÍRODNÉ LIMONÁDY - jemne sýtené

MYSTERY COLA TONIC

Jediný tonik, vyrábaný z odvaru 
pravej kôry chinínovníka. Ochutený
citrónovou trávou a citrónovou 
šťavou, ktorá dodáva osviežujúci 
horko-kyslý podtón. 

Dostupné varianty:
250ml-330ml-750ml

MATE LIME
Energetická bomba s vysokým
obsahom kofeínu vyrobená
z kvalitného výluhu čaju Yerba 
Maté, ktorého chuť dopĺňa čerstvo
vylisovaná šťava z limetiek.

Obsahuje prírodný kofeín  
Dostupné varianty:
250ml-330ml-750ml

pravej kôry chinínovníka. Ochutený



Naša bylinková a prírodná edícia je vyrobená z kvalitných výluhov čajov, korenín a byliniek, bez poučitia aróm, farbív, 

či konzervačných látok. Neobsahuje glutén a tiež sú vhodné pre vegánov.

IBIŠTEK

Unikátne spojenie kvalitného čaju
ibišteka, šípok, borievok a jablkovej
šťavy. 

Nízky obsah trstinového cukru
Dostupné varianty:
250ml-330ml

HERBY

Trojkombinácia liečivých bylín
materinej dúšky, medovky a mäty,
dosladenej jablčnou šťavou.

Nízky obsah trstinového cukru
Dostupné varianty:
250ml-330ml

Výborný antioxidant
Nízky obsah trstinového cukru
Dostupné varianty:
250ml-330ml

SPICY TEA

Kvalitný výluh z prémiového 
bieleho čaju Snow Buds, obohatený
o zázvorovú, limetkovú a citrónovú
šťavu.

BYLINKOVÉ LIMONÁDY - jemne sýtené



Kombucha, či Kombuča je po stáročia známa v Ázií ako liečivá huba, elixír mladosti, či ochrana 
pred kvasinkovými infekciami. Ide o prirodzene žijúce symbiotické spoločenstvo rozmanitých 
kvasiniek, rias a rôznych baktérií. Počas oxidačného a kvasného procesu, ktorý trvá niekoľko 
týždňov v osladenom čaji z trstinového cukru prebehne mnoho chemických reakcií, pričom sa 
vytvárajú mnohé, zdraviu prospešné látky. Kombucha spotrebováva cukor a na výmenu uvoľňu-
je do roztoku rôzne cenné látky, akými sú napríklad kyselina glukorónová, glukonová, L-kyseli-
na mliečna, šťavelová, octová, rôzne vitamíny a minerálne látky.

Táto výnimočná limonáda vyrábaná z fermentovaného kvalitného zeleného čaju zo Srí Lanky, 
obsahujúceho prírodný kofeín predstavuje nový pohľad a chuť na tradičné limonády. Posilňuje imunitný systém a blahodárne pôsobí na ľudský 
organizmus. 

KOMBUCHA LIMONÁDY - jemne sýtené



KOMBUCHA 
ZÁZVOR

Obsahuje fermentovaný zelený čaj
a lisovanú zázvorovú šťavu

-pôsobí antibioticky
-podporuje imunitu

KOMBUCHA 
CITRÓNOVÁ TRÁVA

Obsahuje fermentovaný zelený čaj
a kvalitný výluh z citrónovej trávy

-podporuje trávenie
-detoxikuje organizmus

Dostupné varianty:
330ml-750ml

OVOCNÉ PRÍCHUTE

GRANÁTOVÉ JABLKO KIWI ČUČORIEDKA ANANÁS

Na dochutenie kombucha limonád používame pravé ovocie, nikdy nepoužívame arómy, farbivá, konzervačné látky alebo umeliny.

TOP PRODUKTY

GRANÁTOVÉ JABLKO ANANÁSČUČORIEDKAGRANÁTOVÉ JABLKO KIWIGRANÁTOVÉ JABLKOGRANÁTOVÉ JABLKOGRANÁTOVÉ JABLKO

KOMBUCHA LIMONÁDY -  jemne sýtené

Dostupné varianty:
750ml-330ml

Dostupné varianty:

330ml



Ovocné limonády Mana Roots sú vyrobené z prémiových ovocných štiav, bez použitia farbív, 
aróm, alebo konzervčných látok, takže sú vhodné i pre deti.  Je to ideálne letné osvieženie 
a spojenie lahodnej a jemnej chute s ovocím. Ochutnajte naše osviežujúce príchute jablko, 
pomaranč, grep a citrón. Určite si ich zamilujete! Ich chuť sme sa snažili robiť komplexne
s prihliadnutím na zloženie. Preto každá z týchto fliaš obsahuje kombinácie viacerých ovocných
štiav, ktoré dotvárajú jedinečné unikátne a ľahodné spojenie.

OVOCNÉ LIMONÁDY - jemne sýtené

POMARANČOVÁ

LIMONÁDA

GREPOVÁ

LIMONÁDA

JABLKOVÁ

LIMONÁDA

CITRÓNOVÁ

LIMONÁDA

-mix pomarančovej
a citrónovej šťavy

-250ml

-mix grepovej, 
pomarančovej

a citrónovej šťavy
-250ml

-mix jablkovej, 
hruškovej

a limetkovej šťavy
-250ml

-mix citrónovej, 
a limetkovej šťavy

-250ml

Vyrobené bez použitia farbív, aróm a konzervačných látok. 

Jemná lahodná chuť spojená ovocím z prírody

CITRÓNOVÁCITRÓNOVÁ



100% OVOCNÉ ŠŤAVY - nesýtené

Naše šťavy sa vyrábaju z kvalitných surovín, bez chemického ošetrenia a alergénov. Veríme, že oceníte ich kvalitu, výbornú chuť a zdraviu prospešné
účinky. Všetky šťavy obshaujú základnú zložku jablkovú šťavu, ktorá je lisovaná na Slovensku a zväčša čo nám sily stačia, zo slovenských jabĺk. Aj kvôli 
tomu, naše prémiové šťavy nepotrebujú dodatočný cukor, ale sú sladené výhradne jablkovou šťavou. Pri tomto produkte sme vsadili na originalitu 
a nenáročnosť etikety, ktorú ľahko odstránime z fľaše. Aj preto sú tieto fľaše v našom portfóliu radené do EKO projektu, do ktorého sa môžu zapojiť naši 
odberatelia. Ten spočíva v uskladnení týchto fliaš od zákazníkov bez nutnosti vyberania zálohy, a takto vyzbierané fľaše následne nás šofér pri rozvoze 
zoberie spät k nám, kde ich opätovne vieme využiť. V rámci projektu je každý podnik odmenený nálepkou s logom nášho Eko projektu, aby aj konečný 
spotrebiteľ vnímal spoločenský dopad a nutnosť zamerania sa na ekologické myslenie podnikov.

JABLKO
100% ovocná šťava

 vyrobená z kvalitných 
odrodových jabĺk.

Zloženie: 88% jablčná šťava, 
12% pomarančový koncentrát 

bez prídavku vody.
250ml

MANGO
100% ovocná šťava, 

vyrobená z kvalitných jabĺk 
a exotického manga
Zloženie: 90% prírodná 

za studena lisovaná 
jablčná šťava, 

10% šťava z manga.
250ml

100% prírodná šetrne pasterizovaná ovocná šťava, bez pridania cukru, bez chemického ošetrenia a alergénov 

JAHODA
100% ovocná šťava 
z kvalitných jabĺk 

a jahôd.
Zloženie: 80% jablčná šťava, 

20% pyré z jahody.
250ml

Zloženie: 85% prírodná 
za studena lisovaná jablčná 

šťava, 15% šťava z mori.
250ml

MORUŠA
100% ovocná šťava 

vyrobená z kvalitných Jabĺk 
a exotickej Mori.

Zloženie: 90% jablčná šťava, 
10% šťava z marakuje

250ml

MARAKUJA
100% ovocná šťava

 vyrobená z kvalitných 
odrodových jabĺk

a exotickej marakuje

POMARANČ
Kvalitná 100% prírodná šťava

Zloženie: 100% prírodná 
za studena lisovaná jablčná šťava

250ml
 90% jablčná šťava, 

POMARANČPOMARANČPOMARANČPOMARANČ

JABLKO

NFC

NFC NFC

NFC

NFC



Objem: 300ml

GINGERMANIA -  jemne sýtená, otáčací uzáver

Prírodné zázvorové pivo Gingermania obsahuje vo fľaši vyluhované kusy čerstvého zázvoru, 
aby sila tohto nápoja bola čo najsilnejšia.  Zázvor nápoju dodáva výraznú, miestami až štipľavú 
chuť. Na rozdiel od štandardného piva z chmeľu a sladu sa Gingermania vyrába za pomoci ručne 
vyberaného zázvoru a exotických citrusov, presnejšie citrónovej šťavy, aby silu zázvoru zjemnil 
a zároveň svojich nadšencov osviežil. Pridáva sa tiež za studena lisovaná zázvorová šťava,
ktorá má omnoho väčšiu silu ako samotný výluh.
Neobsahuje žiadne umelé príchute, farbivá, sladidlá či dochucovadlá, je to čisto prírodný produkt. 
Gingermania je k dispozícii v 3 verziách: 
-alko s obsahom alkoholu do 3,9%, 
-nealko 
-zimný špeciál - typický svojou klinčekovo - badiánovou jemne sladkou chuťou   
  
Objem: 330ml 

PRAMENITÁ VODA BANKOV

Naša pramenitá voda pochádza z okolia vrchu Bankov, ktorý sa nachádza v okolí mesta Stropkov. 
Táto spolupráca vznikla podporou a spojením myšlienky vzájomnej pomoci v rámci výrobných 
prevádzok na Slovensku. Naše celkové myslenie nie je vo vytváraní konkurencie, súperenia 
a nenávisti, ale naopak v spájaní a vytváraní kooperacií.

NESÝTENÁ SÝTENÁ

ALKO NEALKO ŠPECIÁL


