
POCZUJ MOC NASION CHIA

Chias jest pierwszym w Polsce producentem  
żywności i napojów z nasionami chia. Chcemy 
pomagać ludziom podejmować zdrowe życiowe 
wybory, wpływając na ich ciało oraz rozwój 
umysłu i ducha. Motywujemy do osiągania celów.

www.chias.eu   |   hello@chias.eu

@chias_eu CHIAS

WŁAŚCIWOŚCI NASION CHIA

2 X WIĘCEJ
POTASU NIŻ BANANY

8 X WIĘCEJ
OMEGA-3 NIŻ ŁOSOŚ

15 X WIĘCEJ
MAGNEZU NIŻ BROKUŁY

25 X WIĘCEJ
BŁONNIKA NIŻ SIEMIĘ LNIANE

30 X WIĘCEJ
ANTYOKSYDANTÓW NIŻ BORÓWKI

5 X WIĘCEJ
BIAŁKA NIŻ CZERWONA FASOLA

5 X WIĘCEJ
ŻELAZA NIŻ SZPINAK

6 X WIĘCEJ
WAPNIA NIŻ MLEKO

2 X WIĘCEJ
KWASU FOLIOWEGO NIŻ SZPARAGI



NAPOJE
FUNKCJONALNE

100% NATURALNY BEZ DODATKU CUKRU WEGAŃSKI BEZ GLUTENU BEZ KONSERWANTÓW BŁONNIK OMEGA-3 BEZ LAKTOZY NISKOKALORYCZNE

CHIAS ESSENTIAL
to płynne przekąski na bazie nasion chia i soków owocowych. Szybko Cię odżywią 
i dodadzą sił wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujesz. Doskonale nawadniają 
i zmniejszają uczucie głodu. Stanowią lekką, pożywną i zdrową przekąskę między 
posiłkami. Możesz po nie sięgnąć w dowolnej chwili.

sok (67%) 
z zagęszczonych soków 
z jabłek, ananasa, granatu 
(5%); woda, nasiona chia 
- szałwia hiszpańska 
(6,2%), naturalny wyciąg 
z kwiatów hibiskusa.

soki (52%) 
z zagęszczonych soków 
z jabłek, ananasa, 
pomarańczy, marakui 
(2,8%); woda, przecier 
z mango (12,6%), nasiona 
chia - szałwia hiszpańska 
(4,5%), mąka z nasion 
guar.

sok z zagęszczonych 
soków z jabłek, malin 
(16,8%), marakui (1,5%); 
woda, nasiona chia - 
szałwia hiszpańska 
(6,2%).

woda, sok z zagęszczonych 
soków z jabłek (35%) 
i ananasa (24%), nasiona 
chia - szałwia hiszpańska 
(5,5%), wyciąg z jabłka, 
krokosza barwierskiego 
i cytryny; wyciąg z mięty.

CHIAS SHAKE
to fit desery na bazie nasion chia i mleka kokosowego, w których nie liczysz kalorii, tylko 
zdrowe składniki i… chwile pysznej przyjemności. Nie ma tu mowy o wyrzeczeniach, 
deser ma smakować jak marzenie. Po prostu musisz i możesz sobie na niego pozwolić 
częściej niż "od czasu do czasu".

CHIAS FUNCTIONAL
to linia napojów funkcjonalnych. Chias Energy dostarcza odczuwalnej dawki energii 
z naturalnej kofeiny i guarany, przy wsparciu magnezu, który zmniejsza zmęczenie 
i wspiera funkcje umysłowe. Chias Harmony to napój relaksacyjny z melisą i rumiankiem. 
Zawarte w nim zioła ukoją zszargane nerwy i pozwolą zachować jasność umysłu.

woda, zagęszczony sok jabłkowy, mleko 
kokosowe 11%, nasiona chia - szałwia 
hiszpańska (5,4%), kakao odtłuszczone 
(0,5%), ekstrakt wanilii, mąka z nasion 
guar, dwie szczypty cynamonu, sól 
himalajska.

woda, mleko kokosowe 12%, zagęszczone 
soki z ananasa (6,3%) i jabłek, nasiona 
chia - szałwia hiszpańska (5,4%), ekstrakt 
wanilii, wyciąg z jabłka, krokosza 
barwierskiego i cytryny, mąka z nasion 
guar, szczypta kurkumy, sól himalajska.

woda, sok z gruszek 34% i malin 7% 
z soków zagęszczonych, nasiona szałwii 
hiszpańskiej 6,2%, sok z pomarańczy 
i cytryny z soków zagęszczonych, 
naturalny wyciąg z melisy 0,22% 
i rumianku 0,16%, wyciąg z czarnej 
porzeczki i marchwi, sól himalajska.

woda, sok z pomarańczy 25%, jabłek 
i ananasa 7,5% z soków z zagęszczonych, 
nasiona szałwii hiszpańskiej 6,2%, sok 
z marakui 3,8% i cytryny z soków 
zagęszczonych, ekstrakt z guarany 
0,36%, wyciąg z jabłka, krokosza 
barwierskiego i cytryny, naturalna 
kofeina 0,03%.

CHIA POMEGRANATE
HIBISCUS

CHIA MANGO
PASSION

CHIA RASPBERRY 
PASSION

CHIA APPLE 
PINEAPPLE MINT

CHIA COCO CHOCO 
CINNAMON

CHIA COCO 
PINEAPPLE TURMERIC

CHIA MELISSA 
CAMOMILE

CHIA GUARANA 
CAFFEINE

PŁYNNE
PRZEKĄSKI

FIT
DESERY

NOWOŚĆ


