


RACIOL SUPERBRANDS

HELIOL, FRITOL

OLIVOVÝ OLEJ OCHO

ŠPECIÁLNE OLEJE 

TUKY NA PEČENIE
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Bod zadymenia je bod, ktorý oznamuje, kedy sa tuk pri tepelnej úprave jedla začína prepaľovať.

NA ŠALÁTY

220 – 250 °C

190 – 230 °C

180 – 210 °C

180 – 210 °C

NA VYPRÁŽANIE

NA PEČENIE

NA VARENIE

BOD ZADYMENIA
RASTLINNÉ OLEJE



Tradičná, rokmi overená slovenská značka Raciol ponúka 
špičkovú kvalitu oleja na všestranné využitie v kuchyni. 
Značka Raciol je najznámejšou značkou rastlinného oleja 
na Slovensku (až 80 % spontánna známosť značky), 
jej obľúbenosť a kvalitu potvrdzuje až 7-násobné 
ocenenie Superbrands.

RACIOL REPKOVÝ OLEJ
Je nutrične vysoko hodnotný, pretože obsahuje 
až 60 % mononenasýtených mastných 
kyselín (omega-3 a omega-6) a 10 % kyseliny 
α-linolénovej. 

Použitie: vynikajúci na dlhodobejšiu tepelnú 
úpravu pokrmov, ako sú varenie, pečenie 
i vyprážanie. 

Veľkosť balenia: 1 L, 2 L, 5 L

RACIOL SLNEČNICOVÝ OLEJ
Obsahuje významné množstvo prírodného 
vitamínu E, ktorý je známy svojimi pozitívnymi 
účinkami na zdravie, predovšetkým funguje ako 
prirodzený antioxidant.

Použitie: vhodný na bežné varenie či pečenie. 
Pri varení neodporúčame prekračovať teplotu 180 °C.

Veľkosť balenia: 1 L, 2 L, 5 L

RACIOL S BYLINKAMI
(cesnak+bazalka+sušené paradajky, 
chilli+bazalka+sušené paradajky)

Výberový repkový Raciol z prvého lisovania, ktoré 
zachováva jemnú chuť oleja a všetky nutričné 
hodnoty, pretože sa lisuje obzvlášť šetrne.

Použitie: vynikajúci na dlhodobejšiu tepelnú 
úpravu pokrmov, najmä grilovanie a pečenie. 
Unikátna kombinácia prísad vytvára výraznú, 
prenikavú chuť. Originálne dochutí mäso, 
zeleninu či cestoviny.

Veľkosť balenia: 250 ml 

bod zadymenia bod zadymenia bod zadymeniapečenie pečenie pečenievyprážanie vyprážaniebod zadymeniagrilovanie grilovanievarenie
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RACIOL PLUS VITAMÍNY
Repkový Raciol obohatený o vitamíny E a D. 
Vitamín D prispieva k udržaniu zdravých kostí 
a zubov. Vitamín E prispieva k ochrane buniek 
pred oxidačným stresom.

Použitie: vynikajúci na dlhodobejšiu tepelnú 
úpravu pokrmov, ako sú varenie, pečenie 
i vyprážanie. 

Veľkosť balenia: 1 L
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RACIOL SUPERBRANDS

Názov produktu
Záruka 
v dňoch EAN

Váha netto 
v kg EAN kartónu

Počet ks 
v kartóne

Počet kartónov 
na palete

1 RACIOL 1 L (RO) SK/CZ/PL/HU 455 8585000721008 0,918 8585000722753 15 45

RACIOL 2 L (RO) SK/CZ/PL/HU 455 8585000722005 1,834 8585000722500 6 55

RACIOL 5 L (RO) SK/CZ/PL/HU/DE/EN 455 8585000771003 4,585 8585000720100 3 44

2 RACIOL 1 L (SO) SK/CZ/PL/HU 455 8585000722296 0,923 8585000722760 15 45

RACIOL 2 L (SO) SK/CZ/PL/HU 455 8585000722319 1,84 8585000722326 6 55

RACIOL 5 L (SO) SK/CZ/PL/HU/DE/EN 455 8585000722340 4,6 8585000722357 3 44

3 Raciol PLUS 1 L SK/CZ 455 8585000705039 0,915 8585000705046 15 42

4 RACIOL 0,25 L paradajky 365 8585000704438 0,229 8585000704445 12 120

RACIOL 0,25 L chili 365 8585000704414 0,229 8585000704421 12 120
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Známe slovenské značky olejov Heliol a Fritol ponúkajú 
tú najvyššiu kvalitu oleja. Kým Heliol je čisto slnečnicový 
s univerzálnym využitím v kuchyni, Fritol je zmes s vysoko 
kvalitným HOSO olejom, ktorý ho predurčuje na vysoké 
teploty spracovania, čiže na fritovanie a vyprážanie. 
Obe značky sa môžu pochváliť vysokým hodnotením 
od zákazníkov, ktorí rozhodli, že oleje Palma sú najlepšou 
voľbou v pomere ceny a kvality a hrdia sa medailou 
Best Buy Award .

HELIOL 
100 % čistý slnečnicový olej. Obsahuje vysoký obsah prírodného vitamínu E a cenné polynenasýtené mastné 
kyseliny. Je vhodný na krátkodobejšie spracovanie jedál v teplej kuchyni. Nie je vhodný na prípravu jedál 
pri vyšších teplotách, ako sú fritovanie či dlhšie vyprážanie na panvici. 

Použitie: vhodný na bežné varenie či pečenie. Pri varení neodporúčame prekračovať teplotu 180 °C.

Veľkosť balenia: 1 L, 2 L, 5 L

FRITOL 
Fritol je vysokokvalitná zmes prvotriednych rastlinných olejov s dlhou životnosťou – repkový olej 
a slnečnicový olej s vyšším podielom kyseliny olejovej (HOSO). Je ideálny na dlhodobé tepelné úpravy 
jedál pri vysokých teplotách, ako sú vyprážanie a fritovanie. Olej má 2,5-násobne vyššiu tepelnú stabilitu 
v porovnaní s bežným slnečnicovým olejom, nedymí a neprepaľuje sa. 

Použitie: odporúčaný na používanie vo fritéze, opakovane bez rizika prepálenia a zmeny chuti potravín. 
Ideálny aj na vyprážanie na panvici.

Veľkosť balenia: 1 L, 2 L, 5 L

HELIOL A FRITOL

bod zadymeniagrilovanievarenie pečenie bod zadymeniapečenievyprážaniefritovanie



Názov produktu
Záruka 
v dňoch EAN

Váha netto 
v kg EAN kartónu

Počet ks 
v kartóne

Počet kartónov 
na palete

1 HELIOL 1 L (SO) SK/CZ/PL/HU 455 8585000721046 0,923 8585000722777 15 45

HELIOL 2 L (SO) SK/CZ/PL/HU 455 8585000722043 1,84 8585000722548 6 55

HELIOL 5 L (SO) SK/CZ/PL/HU/DE/EN 455 8585000771041 4,6 8585000720117 3 44

2 FRITOL 1 L SK/CZ/HU 455 8585000721053 0,915 8585000722784 15 42

FRITOL 2 L SK/CZ/PL/HU 455 8585000722050 1,83 8585000722555 6 55

FRITOL 5 L SK/CZ/PL/HU/DE/EN 455 8585000771058 4,575  8585000720124 3 44

HELIOL A FRITOL



Olivové oleje sú stále obľúbenejšou alternatívou 
našich bežne používaných olejov. Ich intenzívna vôňa 
a nezameniteľná chuť nás prenesú do dovolenkových 
prímorských oblastí. Olivové oleje sú zdrojom vitamínov 
a antioxidantov, majú vysoký obsah nenasýtených 
mastných kyselín. Podľa spôsobu spracovania a stupňa 
kyslosti rozlišujeme olivové oleje na extra panenské 
a rafinované olivové oleje. Každý z nich je určený na iný 
spôsob použitia v kuchyni. 

bod zadymenia bod zadymenia

OCHO DELICIOSO 
100 % extra panenský olivový olej je vyrobený výlučne mechanickým 
lisovaním za studena z tých najkvalitnejších olív. Tento prémiový 
olivový olej neobsahuje žiadne prídavné látky, je to čistý olej z prvého 
lisovania olív. Vyznačuje sa výraznou horko-štipľavou chuťou 
a silnou vôňou.

Použitie: určený primárne na dochutenie jedál v studenej kuchyni. 
Ideálny na šaláty, cestoviny, dochutenie polievok a omáčok.

Veľkosť balenia: 500 ml, 750 ml

OCHO CLASSICO
Olivový olej – zmes rafinovaného olivového oleja a vysokokvalitného 
extra panenského oleja. Olej má vyššiu tepelnú stabilitu a je určený 
aj na teplú kuchyňu - vhodný na varenie, pečenie či grilovanie. 
Má príjemnú ľahkú olivovú vôňu a veľmi jemnú chuť.

Použitie: určený na teplú kuchyňu, výborný na varenie, marinovanie 
a grilovanie.

Veľkosť balenia: 500 ml

OCHO INTENSO
Olivový olej – zmes rafinovaného olivového oleja a vysokokvalitného 
extra panenského oleja. Olej má vyššiu tepelnú stabilitu a je určený 
aj na teplú kuchyňu - vhodný na varenie, marinovanie či grilovanie. 
Má výraznú olivovú vôňu a intenzívnu chuť.

Použitie: určený na teplú kuchyňu, výborný na varenie, marinovanie 
a grilovanie.

Veľkosť balenia: 500 ml

OLIVOVÝ OLEJ OCHO

grilovanie grilovanievarenie vareniecestoviny - šalát bod zadymenia



Názov produktu
Záruka 
v dňoch EAN

Váha netto 
v kg EAN kartónu

Počet ks 
v kartóne

Počet kartónov 
na palete

1 OCHO Extra panenský olivový olej 500 ml 730 8422767293266 0,455 18422767293263 12 72

OCHO Extra panenský olivový olej 750 ml 730 8422767293273 0,683 18422767293270 12 56

2 OCHO Olivový olej Classico 500 ml 540 8585000705077 0,458 8585000705084 6 180

3 OCHO Olivový olej Intenso 500 ml 540 8585000705091 0,458 8585000705107 6 180

OLIVOVÝ OLEJ OCHO



PALMA ŠPECIÁLNE OLEJE
Slovenské špeciálne oleje od Palmy sú vyrobené 
zo slovenských typických surovín – vlašský orech, tekvica 
a mak. Špeciálne oleje sú lisované za studena, vďaka 
čomu sa vyznačujú vysokou kvalitou a predovšetkým 
svojimi zdravotnými a nutričnými benefitmi. Za svoju 
100 % slovenskú kvalitu získali prestížne ocenenie Značka 
Kvality SK. Majú výraznú chuť a vôňu, a preto sú ideálne 
aj na gurmánske varenie. 

MAKOVÝ OLEJ 
Za studena lisovaný olej zo zrelého semena maku, ktoré neobsahuje 
ópium. Je bohatý na živiny a súčasne vyniká výraznou arómou 
a chuťou, ktoré sú výborne využiteľné v kuchyni. Je zdrojom 
vitamínov, minerálov, nenasýtených mastných kyselín, sacharidov, 
bielkovín a vápnika, obsahuje vysoké množstvo omega 6 mastných 
kyselín.

Použitie: vhodný na prípravu dezertov, napríklad makovej štrúdle 
alebo iných makových pokrmov, a môžete ho použiť aj pri príprave 
polievok, omáčok alebo na dochutenie šalátu.

Veľkosť balenia: 250 ml 

TEKVICOVÝ OLEJ
Je lisovaný za studena zo surových semien tekvice, aby si zachoval 
všetky potrebné živiny a látky. Má vysoký obsah vitamínu E. Je tiež 
zdrojom minerálnych prvkov ako zinok, draslík, horčík. Je známy 
svojou lahodnou chuťou a charakteristickou tmavozelenou 
farbou, preto je veľmi obľúbený v kuchyni na finálne dochutenie 
a dozdobenie jedál.

Použitie: vhodný na studenú aj teplú kuchyňu, dodá pokrmom 
poriadnu dávku originality a výbornej chuti. Môžete ho pridávať 
do polievok, omáčok, šalátov, dresingov aj nátierok.

Veľkosť balenia: 250 ml 

ORECHOVÝ OLEJ
Za studena lisovaný olej z vlašských orechov, bohatý na hodnotné 
nutričné živiny. Olej má jemne orieškovú delikátnu chuť, vďaka 
čomu je výborným dochucovadlom v kuchyni. Obsahuje významné 
množstvo nenasýtených mastných kyselín. Je zdrojom bielkovín, 
vitamínov E, B1 a B6, selénu, fosforu, horčíka a sodíka.

Použitie: je vhodný ako ochucovadlo do jogurtov, kaše, tvarohu, 
koktailov a ovocných šalátov. Možno ho využiť pri príprave mäsa, 
na dochutenie polievok, omáčok a rôzneho druhu pečiva či koláčov. 

Veľkosť balenia: 250 ml

ŠPECIÁLNE OLEJE

varenie pečenie šaláty100 % 
prírodný 

slovenský 
výrobok 



Názov produktu
Záruka 
v dňoch EAN

Váha netto 
v kg EAN kartónu

Počet ks 
v kartóne

Počet kartónov 
na palete

1 MAKOVÝ olej 0,25 l 270 8585000705138 0,230 8585000705145 6 245

2 TEKVICOVÝ olej 0,25 l 270 8585000705152 0,230 8585000705169 6 245

3 VLAŠSKÝ ORECH olej 0,25 l 270 8585000705190 0,230 8585000705206 6 245

ŠPECIÁLNE OLEJE



PALMARIN, HELIA, CERA
Tradičné a gazdinkami overené slovenské značky 
tukov Palmarin, Cera a Helia majú vysokú kvalitu, sú 
vyrobené výlučne z kvalitných rastlinných surovín a sú 
špecializované na všetky druhy pečenia – na prípravu 
akéhokoľvek cesta, na krémy aj na prípravu lesklej polevy. 
Za svoju slovenskú kvalitu a obľúbenosť získali prestížne 
ocenenie Značka kvality SK.

PALMARIN
Vybrané zloženie tohto tuku na pečenie a špeciálny technologický 
postup jeho výroby sú zárukou toho, že cesto vyrobené z tohto tuku 
bude mať požadovaný objem, vláčnosť, mäkkosť, príjemnú chuť 
a jemnú štruktúru. S Palmarinom sa váš koláč vždy podarí.

Použitie: ideálny na prípravu múčnikov a rôznych druhov cesta.

Veľkosť balenia: 250 g

HELIA
Špeciálny tuk, neoceniteľný hlavne pri príprave krémov a sladkých 
náplní pri pečení. Jeho zloženie zabezpečuje dobrú šľahateľnosť 
krému a jeho hladkú, penovú a vláčnu štruktúru. S Heliou sú krémy 
nadýchané a jemné.

Použitie: vhodný na prípravu krémov do zákuskov alebo plniek 
do torty a na prípravu rôznych iných krémov.

Veľkosť balenia: 250 g

CERA
100 % vysoko kvalitný rastlinný tuk je vyrobený špeciálnym 
technologickým postupom, ktorý ho predurčuje na jeho širšie 
použitie v kuchyni. Čokoládová poleva pripravená z Cery získa 
správnu tuhosť, hutnosť, chuť a krásny lesk. 

Použitie: v teplej kuchyni vhodný na vyprážanie. Pri sladkom pečení 
je  určený predovšetkým na prípravu čokoládovej polevy. 

Veľkosť balenia: 250 g

TUKY NA PEČENIE 

pečeniepečenie ideálny na cesto ideálny na krémy ideálny na polevyvyprážanie



Názov produktu
Záruka 
v dňoch EAN

Váha netto 
v kg EAN kartónu

Počet ks 
v kartóne

Počet kartónov 
na palete

1 PALMARIN 250 g 180 8585000710231 0,25 8585000710736 40 77

2 HELIA KRÉMOVÁ UNI 250 g NK20 180 8585000702755 0,25 8585000703820 20 168

3 CERA 250 g 365 8585000710132 0,25 8585000710637 40 77

TUKY NA PEČENIE 



VETO ORIGINÁL
Rastlinná tuková nátierka s obsahom 
tuku 40 %, pripravená podľa 
pôvodnej receptúry, s príjemnou 
chuťou. Je bez laktózy a bez 
lepku, je teda vhodná aj pre ľudí 
s intoleranciou laktózy alebo gluténu. 
Obsahuje esenciálne mastné kyseliny 
a je obohatená o vitamíny A a D.

Použitie: vhodná hlavne na studenú 
kuchyňu, určená pre celú rodinu na 
priame natieranie na chlieb či pečivo 
alebo na prípravu chutných nátierok.

Veľkosť balenia: 450 g  

VETO MASLOVÉ
Rastlinná tuková nátierka s obsahom 
tuku 40 % s prídavkom masla, ktoré 
jej dodáva lahodnú maslovú chuť 
a jemnosť. Obsahuje esenciálne 
mastné kyseliny a je obohatená 
o vitamíny A a D.

Použitie: vhodná hlavne na studenú 
kuchyňu, na priame natieranie 
na pečivo alebo do nátierok. V teplej 
kuchyni sa môže použiť napríklad 
pri príprave polievok, omáčok či 
zemiakovej kaše.

Veľkosť balenia: 450 g  

VETO VÝHODNÉ
Rastlinná tuková nátierka 
vo výhodnom rodinnom balení. 
Obsahuje len 20 % rastlinného 
tuku. Vďaka svojej nízkej tukovosti 
je ideálna pre všetkých, ktorí si 
chcú udržať štíhlu líniu a súčasne si 
vychutnať jemnú a dobrú chuť. Je 
obohatená o vitamíny A a D.

Použitie: vhodná hlavne na studenú 
kuchyňu, na priame natieranie 
na pečivo či chlieb.

Veľkosť balenia: 500 g  

VETO VÝHODNÉ 
S MASLOVOU 
PRÍCHUŤOU
Rastlinná tuková nátierka 
vo výhodnom rodinnom balení. 
Obsahuje 25 % rastlinného tuku 
a príjemnú maslovú vôňu a príchuť. 
Vďaka zníženému tuku je ideálna 
pre všetkých, ktorí si chcú udržať 
štíhlu líniu, ale nevedia sa vzdať 
maslovej chute.

Použitie: vhodná hlavne na studenú 
kuchyňu, na priame natieranie 
na pečivo či chlieb.

Veľkosť balenia: 500 g  

VETO S TRADIČNÝM 
MASLOM
Rastlinná tuková nátierka s obsahom 
tuku 40 %, s prídavkom masla, 
ktoré sa vyrába tradičnou metódou 
domácich gazdiniek. Táto metóda 
zachováva v masle chuť čerstvého 
mlieka a smotany.

Použitie: vhodná hlavne na studenú 
kuchyňu, na priame natieranie 
na pečivo alebo do nátierok. V teplej 
kuchyni sa môže použiť napríklad 
pri príprave polievok, omáčok, či 
zemiakovej kaše.

Veľkosť balenia: 450 g  

RASTLINNÉ NÁTIERKY VETO 

nátierkystudená 
kuchyňa 

studená 
kuchyňa 

studená 
kuchyňa 

studená 
kuchyňa 

nátierkyteplá 
kuchyňa 

BEZ 

L E P K U

BEZ

L A K T Ó Z Y

VETO
Známa slovenská značka Veto ponúka tradičnú a rokmi 
overenú receptúru rastlinných nátierok s vysokou 
kvalitou a príjemnou chuťou. Z pôvodnej originálnej 
receptúry sa vytvorilo kompletné portfólio nátierok 
pre celú rodinu s rôznym obsahom tuku a typom 
balenia. Veto je klasika, tradícia a záruka kvalitnej 
chute pre slovenského zákazníka.



Názov produktu
Záruka 
v dňoch EAN

Váha netto 
v kg EAN kartónu

Počet ks 
v kartóne

Počet kartónov 
na palete

1 VETO maslové 450 g 150 8585000704681 0,45 8585000704575 18 72

VETO s tradičným maslom 450 g 150 8585000704698 0,45 8585000704582 18 72

2 VETO originál 450 g 150 8585000704674 0,45 8585000704568 18 72

3 VETO výhodné 500 g 180 8585000712266 0,5 8585000702069 12 90

VETO výhodné maslové 500 g 150 8585000704544 0,5 8585000704551 12 90

RASTLINNÉ NÁTIERKY VETO 



PALMA RÁNO
Rastlinné nátierky pre moderného zákazníka 
s lahodnou receptúrou zo špeciálnych vysoko kvalitných 
rastlinných olejov ako je repkový, kokosový a olej 
z pšeničných klíčkov. Nátierky sú ochutené reálnym 
živočíšnym maslom a vôňou čerstvo upečeného chleba, 
čím sú výnimočne chutné.

PALMA RÁNO MASLOVÉ
Rastlinná nátierka na ráno a kedykoľvek počas dňa s vysokým obsahom tuku až 60 %. Chuť nátierky 
zabezpečuje zmes repkového a kokosového oleja, doplnená čerstvým maslom. Táto nátierka je výborným 
základom pre zeleninové a syrové pomazánky.

Použitie: vhodná hlavne na studenú kuchyňu, určená pre celú rodinu na priame natieranie na chlieb či pečivo 
alebo na prípravu chutných nátierok. Ideálna aj do zemiakového pyré či na dochutenie dusenej zeleniny.

Veľkosť balenia: 400 g  

PALMA RÁNO LAHODNÉ
Rastlinná nátierka na ráno a kedykoľvek počas dňa s vysokým obsahom tuku až 60 %. Chuť nátierky 
zabezpečuje zmes olejov – repkového, kokosového a oleja z pšeničných klíčkov, doplnená maslom. Táto 
nátierka je výborným základom pre pomazánky, ale aj na prípravu teplých príloh.

Použitie: vhodná hlavne na studenú kuchyňu, určená pre celú rodinu na priame natieranie na chlieb či pečivo 
alebo na prípravu chutných nátierok. V teplej kuchyni vhodná na dochutenie zemiakov, omáčok, polievok či 
zeleniny.

Veľkosť balenia: 400 g  

RASTLINNÉ NÁTIERKY PALMA RÁNO 

nátierkyteplá 
kuchyňa 

nátierkyteplá 
kuchyňa 

studená 
kuchyňa 

studená 
kuchyňa 



Názov produktu
Záruka 
v dňoch EAN

Váha netto 
v kg EAN kartónu

Počet ks 
v kartóne

Počet kartónov 
na palete

1 PALMA Ráno maslové 400 g 150 8585000704599 0,4 8585000705664 8 128

2 PALMA Ráno lahodné 400 g 150 8585000704636 0,4 8585000705657 8 128

RASTLINNÉ NÁTIERKY PALMA RÁNO 



BUPI BABY 0+

BUPI BABY KÚPANIE

BUPI BABY PRANIE

BUPI UTIERKY

BUPI KIDS

BUPI KIDS UP

BUPI DARČEKOVÉ KAZETY 

MYDLÁ VOUX

ŠAMPÓNY A KRÉMY VOUX

KOZME TIK A



SLOVENSKÍ PEDIATRI 
ODPORÚČAJÚ BUPI

Jemné a šetrné zloženie, ktoré minimalizuje 
riziko vzniku podráždenia a alergií. Navrhnuté 
s cieľom podporovať prirodzený vývoj zdravej 

detskej pokožky už od prvých dní.

bez parafínu                    bez parabénov                 s obsahom prírodných látok                 parfum bez alergénov



BUPI TUHÉ MYDLÁ
Prvé detské mydlo s lanolínom bolo vyrobené v Palme už 
v roku 1971. Toto mydielko bolo najpredávanejším mydlom 
v celom Československu. Poznala ho každá mamička 
a babička. Pôvodná receptúra tuhého mydielka sa 
nezmenila ani po niekoľkých desaťročiach. Stále je rovnako 
kvalitná, jemná a šetrná k detskej pokožke a prechádza 
rovnakou prísnou kontrolou kvality.

BUPI BABY 
MYDLO S KAMILKOU
Prírodný kamilkový extrakt je 
základom tohto detského mydla. 
Malý kamilkový kvietok v sebe 
ukrýva veľkú liečivú silu prírody, ktorá 
v  podobe mydla jemne a citlivo 
ošetrí podráždenú pokožku vášho 
dieťatka, zároveň pôsobí protizápalovo 
a dezinfekčne. 

Použitie: na každodenné šetrné umytie 
detskej pokožky, od narodenia (0+).

Veľkosť balenia: 100 g 

BUPI BABY 
MYDLO S OLIVOVÝM 
OLEJOM
Mydlo s obsahom olivového oleja 
chráni pokožku pred nadmerným 
vysúšaním, zvláčňuje ju a ošetruje. 
Mydielko sa môže pochváliť výbornými 
hydratačnými a upokojujúcimi 
účinkami na citlivú detskú pokožku ako 
i výživnými vlastnosťami.

Použitie: na každodenné šetrné umytie 
detskej pokožky, od narodenia (0+).

Veľkosť balenia: 100 g  

BUPI BABY 
MYDLO S NECHTÍKOM
Mydlo obsahuje blahodárny 
nechtíkový extrakt, ktorý znižuje 
podráždenie detskej pokožky 
a prirodzene ju chráni. Zároveň 
pokožku šetrne zvláčňuje a zjemňuje. 
Nechtík prispieva k rýchlejšej úľave 
podráždených miest detskej pokožky, 
napríklad pri zapareninách.

Použitie: na každodenné šetrné umytie 
detskej pokožky, od narodenia (0+).

Veľkosť balenia: 100 g  

BUPI BABY 
MYDLO S MLIEKOM
Mydlo s obsahom mliečneho proteínu 
dodáva detskej pokožke prirodzenú 
hydratáciu a jemnosť, pozitívne vplýva 
na regeneráciu buniek pokožky aj 
v prípade podráždenia v namáhaných 
miestach, ako sú detský zadoček, 
pazušky či krk bábätka.

Použitie: na každodenné šetrné umytie 
detskej pokožky, od narodenia (0+).

Veľkosť balenia: 100 g  

BUPI BABY 
MYDLO S LANOLÍNOM
Mydlo obsahuje hodnotnú prírodnú 
látku lanolín, ktorá udržuje pokožku 
jemnú, vláčnu a optimálne 
hydratovanú. Spoľahlivo chráni jemnú 
pokožku bábätiek pred nežiaducimi 
vonkajšími vplyvmi, zároveň pôsobí 
hojivo a upokojujúco.

Použitie: na každodenné šetrné umytie 
detskej pokožky, od narodenia (0+).

Veľkosť balenia: 100 g  

BUPI BABY 0+

bez parafínu bez parabénov s obsahom 
prírodných látok

parfum bez alergénovvhodné od prvého 
dňa po narodení



Názov produktu
Záruka 
v dňoch EAN

Váha netto 
v kg EAN kartónu

Počet ks 
v kartóne

Počet kartónov 
na palete

1 BUPI TM s lanolínom 100 g 1 095 8585000755140 0,1 8585000756888 48 121

BUPI TM s kamilkovým extraktom 100 g 1 095 8585000755126 0,1 8585000756871 48 121

BUPI TM s olivovým olejom 100 g 1 095 8585000755164 0,1 8585000756895 48 121

Bupi TM s nechtíkovým extraktom 100 g 1 095 8585000750596 0,1 8585000750602 48 121

Bupi TM s mliečnym proteínom 100 g 1 095 8585000750619 0,1 8585000750626 48 121

BUPI BABY 0+



BUPI BABY KÚPANIE
Značka Bupi je pôvodná slovenská značka, na ktorej 
vyrástli už tri generácie Slovákov. Už takmer tri desaťročia 
sa táto detská kozmetika stará o bábätká s výnimočnou 
jemnosťou a jej typická vôňa je synonymom vône bábätka 
na Slovensku. Vďaka jej šetrnému zloženiu ju odporúčajú 
aj  slovenskí pediatri.  

BUPI BABY 
UMÝVACIA PENA
Vďaka jemnej penovej textúre 
s obsahom alantoínu je detská 
pena vhodná na každodenné 
použitie na telo aj vlásky. Je veľmi 
jemná a šetrná aj k tej najjemnejšej 
novorodeneckej pokožke. Pena 
neobsahuje mydlo, veľmi dobre sa 
nanáša a oplachuje. 

Použitie: na každodenné jemné 
umytie, na pokožku alebo vlásky 
dieťatka, od narodenia (0+).

Veľkosť balenia: 500 ml  

BUPI BABY 
JEMNÝ KÚPEĽ 3 V 1
Kúpeľ v sebe spája jemný umývací gél, 
šampón na vlásky a penu na kúpanie. 
Kúpeľ obsahuje blahodárny nechtík 
lekársky, ktorý pokožku regeneruje 
a upokojuje, má protizápalové a hojivé 
účinky. 

Použitie: na každodenné šetrné 
umytie detského telíčka aj vláskov, 
od narodenia (0+).

Veľkosť balenia: 500 ml, 230 ml  

BUPI BABY 
UMÝVACÍ GÉL 
S LEVANDUĽOU
Jemný umývací gél, vyvinutý pre 
ľahšie zaspávanie a dobrý spánok 
bábätiek. Jeho jemná levanduľová 
vôňa upokojí dieťatko a jeho uspávanie 
po tomto kúpeli bude jednoduchšie 
a príjemnejšie. Šetrný gél súčasne 
pôsobí na pokožku regeneračne.

Použitie: na každodenné jemné 
umytie, na pokožku alebo vlásky 
dieťatka, od narodenia (0+).

Veľkosť balenia: 500 ml  

BUPI BABY 
TELOVÉ MLIEKO
Príjemne sa rozotiera po pokožke 
a vďaka obsahu prírodných olejov 
(makadamiový, hroznový, slnečnicový) 
ju hydratuje a zvláčňuje. Obsahuje 
účinnú látku Bisabolol, ktorá pôsobí 
proti podráždeniu pokožky.

Použitie: na každodenné použitie ako 
príjemná súčasť večerného kúpania. 
Vďaka svojmu zloženiu ošetrí a vyživí 
pokožku bábätka, od narodenia (0+).

Veľkosť balenia: 500 ml, 230 ml  

BUPI BABY 
ŠAMPÓN
Vďaka vyváženému obsahu lanolínu 
zabezpečuje optimálnu hydratáciu 
a vláčnosť pokožky. Panthenol 
priaznivo vplýva na kvalitu jemných 
detských vláskov, pokožku dieťaťa 
upokojuje, zjemňuje a chráni pred 
zápalmi. 

Použitie: na každodenné šetrné umytie 
detských vláskov, od narodenia (0+).

Veľkosť balenia: 500 ml, 230 ml  

BUPI BABY KÚPANIE

parfum bez alergénovs obsahom 
prírodných látok

bez parafínu bez parabénov



BUPI BABY KÚPANIE

Názov produktu
Záruka 
v dňoch EAN

Váha netto
v kg EAN kartónu

Počet ks 
v kartóne

Počet kartónov 
na palete

1 BUPI Umývacia pena 500ml 1 095 8585000744908 0,527 8585000744915 6 130

2 BUPI Kúpeľ 3 v 1, 500 ml 1 095 8585000744922 0,512 8585000744939 6 130

BUPI Kúpeľ 3 v 1, 230 ml 1 095 8585000705510 0,236 8585000705541 12 120

3 BUPI Umývací gél levanduľa 500 ml 1 095 8585000757168 0,512 8585000757175 6 130

4 BUPI Telové mlieko 500 ml 930 8585000744960 0,51 8585000744977 6 130

BUPI Telové mlieko 230 ml 930 8585000705534 0,229 8585000705565 12 120

5 BUPI Šampón na vlásky 500 ml 1 095 8585000744885 0,512 8585000744892 6 130

BUPI Šampón na vlásky 230 ml 1 095 8585000705527 0,236 8585000705558 12 120



BUPI BABY PRANIE
Značka Bupi vie, že pre mamičky je dôležitá nielen hygiena 
bábätka, ale aj to, čo dieťatko nosí celý deň oblečené. 
Novorodenec má päťkrát tenšiu pokožku ako dospelý, čiže 
jeho pokožka je veľmi citlivá a rýchlo sa podráždi. Rozhodne 
sa u malých detí nespoliehajte na bežný prací prostriedok, 
ktorý je agresívny k pokožke a môže spôsobiť alergie. 
Zdravé pranie výbavičky novorodencov je dôležitý základ 
pre jeho zdravú pokožku. Pranie bez fosfátov, bez bielidiel 
a zmäkčovačov by malo byť pre bábätká podmienkou. 

BUPI BABY 
TEKUTÝ PRACÍ GÉL 
COLOR
Špeciálny prací prípravok s obsahom mydla, 
so zložkou na ochranu farieb bielizne, je určený 
na šetrné pranie dojčenskej a detskej farebnej 
bielizne. Jeho zloženie nedráždi pokožku a je vhodný 
pre novorodencov aj pre alergikov. Prípravok je 
vhodné použiť pri praní jemných farebných tkanín. 

Použitie: na pranie farebnej detskej bielizne v ruke 
alebo v práčke, od narodenia (0+).

Veľkosť balenia: 1,5 L, 3 L

BUPI BABY 
PRACÍ PRÁŠOK 
SENSITIVE
Bupi ponúka okrem svojich osvedčených tekutých 
pracích gélov aj špeciálny prací prášok na šetrné, 
ale dostatočne účinné pranie bielizne. Jeho 
zloženie je navrhnuté tak, aby prášok nedráždil 
citlivú detskú pokožku a súčasne dokázal vyčistiť aj 
silnejšie znečistenú bielizeň.

Použitie: na šetrné pranie v práčke alebo ručné 
pranie, od narodenia (0+).

Veľkosť balenia: 1,5 kg

BUPI BABY 
AVIVÁŽ SENSITIVE
Príjemná a veľmi jemná vôňa Bupi aviváže sa môže 
pochváliť tým, že použitý parfum je bez alergénov, 
takže ju malé bábätká aj novorodenci veľmi dobre 
znášajú. Zloženie aviváže zabraňuje tvrdnutiu 
vlákien a po usušení je bielizeň hebká a príjemná 
na dotyk. Vôňa je veľmi jemná a bezpečná 
pre bábätko, lebo znižuje potenciálne riziko alergie.

Použitie: po použití aviváže do posledného 
pláchania bude bielizeň príjemne voňavá a mäkká.

Veľkosť balenia: 1,5 L

BUPI BABY 
TEKUTÝ PRACÍ GÉL 
SENSITIVE
Špeciálny prací prípravok s obsahom mydla určený 
na šetrné pranie dojčenskej a detskej bielizne. 
Jeho zloženie nedráždi citlivú detskú pokožku a je 
vhodný i pre alergikov, pretože neobsahuje žiadne 
enzýmy, fosfáty, farbivá či optické zosvetľovače. 
Prací prostriedok Bupi príjemne vonia, parfum 
neobsahuje alergény. 

Použitie: na šetrné pranie v práčke alebo ručné 
pranie, od narodenia (0+).

Veľkosť balenia: 1,5 L, 3 L

BUPI BABY PRANIE

parfum bez alergénovvhodné od prvého 
dňa po narodení

bez dráždivých 
enzýmov a fosfátov  

bez farbív a bielidiel 



BUPI BABY PRANIE

Názov produktu
Záruka 
v dňoch EAN

Váha netto 
v kg EAN kartónu

Počet ks 
v kartóne

Počet kartónov 
na palete

1 BUPI Tekutý prací prostriedok 1,5 L 1 095 8585000745332 1,523 8585000745349 9 45

BUPI Tekutý prací prostriedok 3 L 1 095 8585000745516 3,046 8585000745523 4 44

2 BUPI COLOR Tekutý prací prostriedok 1,5 L 1 095 8585000745578 1,523 8585000745585 9 45

BUPI COLOR Tekutý prací prostriedok 3 L 1 095 8585000745592 3,046 8585000745608 4 44

3 BUPI Prací prášok Sensitive 1,5 kg 1 095 8585000750183 1,5 8585000750190 6 40

4 BUPI Avivážny prostriedok 1,5 L 1 095 8585000745530 1,5 8585000745547 9 45



BUPI UTIERKY
Pokožka bábätka na zadočku je jemnučká a citlivá. 
Napriek tomu je práve táto časť detského telíčka najviac 
namáhaná - hlavne v miestach kontaktu s plienkou. 
Pediatri radia, že používaním vhodných utierok je možné 
predísť podráždeniam a zápalom. U škôlkarov a školákov 
sú vlhčené utierky zasa nevyhnutnou pomôckou 
pri každodenných dobrodružstvách.

BUPI BABY 
VLHČENÉ UTIERKY ULTRA SOFT
Extra šetrné vlhčené utierky s panthenolom ošetria pokožku dieťatka 
jemne takmer ako voda. Neobsahujú žiaden parfum, alkohol ani farbivá, 
vďaka čomu nespôsobujú podráždenie ani tej najjemnejšej pokožky. 
Hojivý a protizápalový účinok panthenolu citlivo ošetruje a regeneruje 
jej prípadné podráždenie. Vďaka svojmu zloženiu a neutrálnemu pH sú 
vhodné na každodenné ošetrenie jemnej detskej pokožky.

Použitie: na každodenné šetrné očistenie detského telíčka, 
od narodenia (0+).

Veľkosť balenia: 56 ks

BUPI KIDS 
VLHČENÉ UTIERKY PRE DOBRODRUŽSTVÁ
Jemné vlhčené utierky s nádhernou cukríkovou vôňou tutti-frutti, šetrne 
očistia rúčky či tváričku dieťatka. Majú všestranné použitie a keďže 
neobsahujú alkohol ani farbivá, nespôsobujú podráždenie. Vďaka svojmu 
zloženiu s výťažkom z aloe vera sú vhodné na každodenné očistenie 
a ošetrenie jemnej detskej pokožky, a vďaka malému baleniu ich možno 
zbaliť aj do vrecka.

Použitie: na každodenné šetrné očistenie detskej pokožky, od 3 rokov (3+).

Veľkosť balenia: 15 ks

BUPI BABY 
VLHČENÉ UTIERKY SENSITIVE
Jemné utierky Sensitive sú vhodné na každodennú starostlivosť o detský 
zadoček a na utieranie ručičiek a ústočiek. Vďaka hojivému výťažku 
z aloe vera upokojujú a hydratujú pokožku a preventívne predchádzajú 
prípadným problémom s podráždenou pokožkou. Vlhčené utierky sú 
pH neutrálne, neobsahujú parabény, alkohol ani farbivá. Príjemný 
a veľmi jemný parfum je bez alergénov.

Použitie: na každodenné šetrné očistenie detského telíčka, 
od narodenia (0+).

Veľkosť balenia: 56 ks

BUPI UTIERKY

bez parabénov bez alkoholu s obsahom 
prírodných látok

bez farbív 



BUPI UTIERKY

Názov produktu
Záruka 
v dňoch EAN

Váha netto 
v kg EAN kartónu

Počet ks 
v kartóne

Počet kartónov 
na palete

1 BUPI Vlhčené utierky Sensitive 56 ks 730 8585000756734 0,274 8585000756901 14 126

2 BUPI Vlhčené utierky Ultra soft 56 ks 730 8585000757021 0,274 8585000757038 14 126

3 BUPI Kids, vlhčené utierky, 15 ks 730 8585000718312 0,048 8585000718329 36 156



BUPI KIDS
Produkty, ktoré vás zoberú so sebou do rozprávky, kde 
sú princezné, piráti a ďalší skvelí hrdinovia. Rozprávkové 
produkty od Bupi pre škôlkarov sú farebné a veselé, ich 
neodolateľná vôňa vyčaruje z umývania farebné penové 
dobrodružstvo a veselý zážitok. Pritom stále platí, že aj 
na Bupi produkty pod značkou KIDS sa môže každá mama 
spoľahnúť lebo  majú jemné zloženie, ktoré minimalizuje 
riziko podráždenia pokožky.

BUPI KIDS 
ŠAMPÓN 
S BALZAMOM - 
KRÁSNA 
ZLATOVLÁSKA
Rozprávkový šampón s balzamom 
pre hodvábne vlásky malej 
princezny je určený pre jemné 
dievčenské vlásky a citlivú 
pokožku vlasov. Vlasy zanecháva 
hebké, príjemné na dotyk 
a krásne voňavé. Balzam uľahčuje 
rozčesávanie a dodá vláskom 
lesk. Lanolín prospieva zdravému 
rastu vláskov 

Použitie: vhodný aj na časté 
umývanie vláskov malej 
princeznej, od 3 rokov (3+).

Veľkosť balenia: 250 ml  

BUPI KIDS 
UMÝVACIA PENA - 
BUBLINKOVÁ 
PRINCEZNÁ
Veselá ružová umývacia pena 
vyčaruje pri umývaní mäkké 
voňavé penové kúzlo. Pena 
svojou farbou aj vôňou spraví 
z každého dievčatka voňavú 
penovú princeznú a pripraví 
čarovné hravé umývanie. Pena 
s regeneračným alantoinom 
šetrne a jemne čistí detskú 
pokožku a premení umývanie 
na čarovný zážitok. 

Použitie: vďaka jemnej penovej 
textúre je prípravok vhodný 
na každodenné použitie, 
od 3 rokov (3+).

Veľkosť balenia: 500 ml  

BUPI KIDS 
SPRCHOVÝ GÉL - 
DOBRODRUŽNÝ 
PIRÁT
Rozprávkový šampón a sprchový 
gél 2 v 1 pre malých hrdinov 
vyčarí pri umývaní cukríkovú 
tutti-frutti penu. Bohatá pena 
s lanolínom jemne čistí pokožku 
celého tela aj nezbedných 
vláskov a poskytuje radosť 
z umývania. Pokožka a vlásky 
sú po kúpaní svieže a príjemné 
na dotyk.

Použitie: vhodný na každodenné 
voňavé umývanie malého piráta, 
od 3 rokov (3+).

Veľkosť balenia: 250 ml  

BUPI KIDS 
UMÝVACIA PENA - 
ODVÁŽNY HASIČ
Veselá modrá umývacia pena 
vyčaruje z umývania farebné 
penové dobrodružstvo. Pena 
svojou farbou a cukríkovou 
tutti-frutti vôňou premení 
každé kúpanie na veselý zážitok 
vašich malých hrdinov. Pena 
s regeneračným alantoínom 
šetrne čistí detskú pokožku 
a zabezpečí deťom nadšenie 
z umývania.

Použitie: vhodný na každodenné 
voňavé umývanie malého piráta, 
od 3 rokov (3+).

Veľkosť balenia: 500 ml  

BUPI KIDS 
JEMNÉ MYDLO 
NA RUKY
Ideálne mydlo pre malých 
zvedavcov, ktorí skúmajú svet 
okolo seba a všetko chytajú. 
Jemné mydlo na ruky obsahuje 
šalviu lekársku, ktorá má prírodný, 
prirodzený antibakteriálny účinok, 
a tak mydlo rúčky nielen očistí 
od špiny, ale ich aj prirodzene 
chráni. S atraktívnou vôňou 
tutti-frutti, ktorú deti milujú, 
a preto si umývanie rúčok 
dokonale užijú. 

Použitie: vďaka jemnému 
zloženiu je mydlo vhodné 
na každodenné použitie, 
od 2 rokov (2+).

Veľkosť balenia: 500 ml  

BUPI KIDS 
SPRCHOVÝ GÉL - 
ŽIARIVÁ BALETKA
Rozprávkový sprchový gél 
pre jemnú pokožku malých 
princezien vyčarí pri umývaní 
jahodovú šľahačkovú penu. 
Príjemná pena s lanolínom 
premení umývanie na jedinečný 
voňavý zážitok. Lanolín pôsobí 
hydratačne, hojivo a upokojujúco. 
Pokožka je po kúpaní svieža 
a hebká na dotyk. 

Použitie: vhodný na každodenné 
voňavé umývanie malej 
princeznej, od 3 rokov (3+).

Veľkosť balenia: 250 ml 

BUPI KIDS

s obsahom 
prírodných látok

bez parabénovbez parafínuveselá farba čarovná vôňa



BUPI KIDS

Názov produktu
Záruka 
v dňoch EAN

Váha netto 
v kg EAN kartónu

Počet ks 
v kartóne

Počet kartónov 
na palete

1 BUPI KIDS Umývacia pena 500 ml, ružová 1 095 8585000700027 0,527 8585000700034 6 130

BUPI KIDS Sprchový gél 250 ml, ružový 1 095 8585000700102 0,255 8585000700119 10 180

BUPI KIDS Šampón s balz. 250 ml, ružový 1 095 8585000700089 0,256 8585000700096 10 180

2 BUPI KIDS Umývacia pena 500 ml, modrá 1 095 8585000700041 0,527 8585000700058 6 130

BUPI KIDS Šampón a sprch. gél 250 ml, modrý 1 095 8585000700065 0,255 8585000700072 10 180

3 Bupi KIDS Jemné mydlo na ruky 500 ml 1 095 8585000750169 0,512 8585000750176 6 126



BUPI KIDS UP
Horúce novinky od značky Bupi – produkty vytvorené pre 
všetky detské umelecké talenty a detské športové nádeje. 
Pre všetkých školákov, ktorí sú aktívni a akýkoľvek šport, 
tanec, spev, maľovanie či iná aktivita, ktorá ich osobnostne 
rozvíja, sú ich každodenným nadšením. Pritom stále platí, 
že aj na produkty Bupi KIDS UP sa môže každá mama 
spoľahnúť, lebo majú jemné a vysoko kvalitné zloženie 
aj pre citlivé pokožky.

COOL & PRETTY 
SPRCHOVÝ GÉL 
OVOCNÁ BOMBA
Sprchový gél Ovocná bomba je tá najlepšia voľba 
pre všetky talentované dievčatá. Vyčarí pri umývaní 
alebo sprchovaní bohatú ovocnú penu. Pokožka 
malej školáčky bude po kúpaní svieža a nádherne 
prevoňaná. Balenie aj zloženie produktu sú 
navrhnuté tak, aby splnili všetky očakávania 
náročnej cieľovej skupiny dievčat vo veku 6-12 rokov 
a rešpektovalo jemnosť pokožky.

Použitie: vhodný na každodenné voňavé umývanie, 
od 6 rokov (6+).

Veľkosť balenia: 200 ml  

SPORT & FUN 
SPRCHOVÝ GÉL A ŠAMPÓN 
ĽADOVÁ SPRCHA
Sprchový gél a šampón Ľadová sprcha je 
skvelá voľba pre všetkých správnych chalanov 
so športovým duchom. Vytvorí pri umývaní ľadovú 
penu, ktorá neodolateľne osvieži pokožku celého 
tela a vlasy. Ideálny po akomkoľvek športovom 
výkone. Produkt aj jeho obal sú navrhnuté tak, 
aby splnili očakávania náročnej cieľovej skupiny 
školákov s dôrazom na šetrné umývanie pokožky.

Použitie: vhodný na každodenné osviežujúce 
umývanie, od 6 rokov (6+).

Veľkosť balenia: 200 ml  

SPORT & FUN 
SPRCHOVÝ GÉL A ŠAMPÓN 
SVIEŽA ENERGIA
Sprchový gél a šampón Svieža energia je tá správna 
voľba pre všetkých cool chalanov s duchom 
šampióna. Vyčarí pri umývaní sviežu citrusovú 
penu, ktorá malého športovca dobije energiou 
na ďalší športový výkon. Ideálny po akejkoľvek 
športovej aktivite. Produkt aj jeho obal sú 
navrhnuté tak, aby splnili očakávania náročnej 
mladej cieľovej skupiny s dôrazom na kvalitné 
zložky produktu.

Použitie: vhodný na každodenné osviežujúce 
umývanie, od 6 rokov (6+)

Veľkosť balenia: 200 ml  

COOL & PRETTY 
SPRCHOVÝ GÉL 
KÚZLO KVETOV
Sprchový gél Kúzlo kvetov je tá správna voľba 
pre všetky okúzľujúce dievčatá. Vytvorí pri umývaní 
penu s čarovnou vôňou kvetov. Vďaka lanolínu 
jemne umyje pokožku, ktorá bude po kúpaní 
jemná, hydratovaná a neodolateľne voňavá. 
Balenie aj zloženie produktu sú navrhnuté tak, aby 
splnili všetky očakávania náročnej cieľovej skupiny 
školáčok v spojení so šetrnými zložkami.

Použitie: vhodný na každodenné voňavé umývanie, 
od 6 rokov (6+).

Veľkosť balenia: 200 ml 

BUPI KIDS UP

bez parafínu bez parabénov s obsahom 
prírodných látok

Značka Bupi podporuje športové aj umelecké talenty detí vo forme rôznych projektov, ktoré rozvíjajú ich potenciál.

cool vôňa



BUPI KIDS UP

Názov produktu
Záruka 
v dňoch EAN

Váha netto 
v kg EAN kartónu

Počet ks 
v kartóne

Počet kartónov 
na palete

1 Sport&Fun Bupi 2 v 1, modrý 200 ml 1 095 8585000705879 0,205 8585000705916 10 192

Sport&Fun Bupi 2 v 1, zelený 200 ml 1 095 8585000705862 0,205 8585000705909 10 192

2 Cool&Pretty Bupi sprch.gél, oranž. 200 ml 1 095 8585000705855 0,205 8585000705893 10 192

Cool&Pretty Bupi sprch.gél, fialový 200 ml 1 095 8585000705848 0,205 8585000705886 10 192



BUPI DARČEKOVÉ KAZETY
Ak chcete bábätkám či deťom venovať darček, ktorý ich 
nielen poteší, ale aj zabezpečí ich zdravé a veselé kúpanie, 
siahnite po darčekových kazetách produktov Bupi. 
Obsahujú najobľúbenejšie produkty značiek Bupi BABY 
a Bupi KIDS a iste potešia každú mamičku aj dieťatko. 
Zvlášť, keď ich doplníte svojím venovaním.

BUPI BABY DARČEKOVÁ KAZETA 
PRE VOŇAVÉ BÁBÄTKO
Kúpeľ BABY 3 v 1 je veľmi obľúbený u mamičiek, lebo v sebe spája 
jemný umývací gél, šampón na vlásky aj penu do kúpeľa. Obsahuje 
nechtík lekársky, ktorý pokožku regeneruje a upokojuje. BABY šampón 
zasa vďaka vyváženému obsahu lanolínu zabezpečuje optimálnu 
hydratáciu pokožky hlavičky a vláskov. Táto dvojica produktov 
dostatočne zabezpečí starostlivosť o bábätko.

Použitie: na každodenné šetrné umytie detského telíčka aj vláskov, 
od narodenia (0+).

Veľkosť balenia: 500 ml kúpeľ 3 v 1 + 500 ml šampón

BUPI KIDS DARČEKOVÁ KAZETA 
PRE MALÚ PRINCEZNÚ
Veselá ružová umývacia pena vyčaruje pri umývaní mäkké, voňavé, 
penové kúzlo a pripraví čarovné umývanie. Rozprávkový šampón 
s balzamom pre hodvábne vlásky malej princeznej zanecháva vlásky 
hebké, príjemné na dotyk a krásne voňavé. Malá princeznička sa bude 
cítiť ako voňavá jahôdka v šľahačke.

Použitie: vhodný na každodenné voňavé umývanie malej princeznej, 
od 3 rokov (3+).

Veľkosť balenia: 500 ml pena + 250 ml šampón

BUPI DARČEKOVÉ KAZETY

krásny darček bez parafínu bez parabénov s obsahom 
prírodných látok

BUPI KIDS DARČEKOVÁ KAZETA 
PRE MALÉHO PIRÁTA
Veselá modrá umývacia pena vyčaruje z umývania farebné penové 
dobrodružstvo. Svojou farbou premení každé kúpanie vašich malých 
hrdinov na veselý zážitok. Rozprávkový šampón a sprchový gél 2 v 1 
pre malých hrdinov vyčarí pri umývaní cukríkovú tutti-frutti penu. 
Doprajte malému šibalovi voňavé dobrodružstvo.

Použitie: vhodný na každodenné voňavé umývanie malého piráta, 
od 3 rokov (3+).

Veľkosť balenia: 500 ml pena + 250 ml gél 2 v 1



BUPI DARČEKOVÉ KAZETY

Názov produktu
Záruka 
v dňoch EAN

Váha netto 
v kg EAN kartónu

Počet ks 
v kartóne

Počet kartónov 
na palete

1 Kazeta BUPI BABY kúpeľ 3v1 + šampón 1 095 8585000757557 1,024 8585000718343 5 65

2 Kazeta BUPI KIDS ružová pena + šampón 1 095 8585000750497 0,783 8585000750503 5 65

3 Kazeta BUPI KIDS modrá pena + šampón 1 095 8585000750510 0,782 8585000750527 5 65



MYDLÁ VOUX - OCEAN, GREEN GARDEN, ALOE VERA, LOTOS  
MYDLÁ VOUX CREAM – GENTLE ROSE, FRUIT COCTAIL, SOFTENING
Použitie: vhodné na každodenné voňavé a šetrné umývanie rúk.

Veľkosť balenia: 100 g, 500 ml, 1000 ml 

MYDLÁ VOUX 

MYDLÁ NA RUKY
Tradičná značka od slovenského výrobcu s jemnou 
nenáročnou receptúrou produktov zabezpečí každodenné 
umytie a ošetrenie rúk za veľmi prijateľnú cenu. Pri značke 
VOUX jednoznačne platí „value for money“. Pritom ponúka 
široký výber atraktívnych vôní a dizajn mydiel, ktoré sú 
navrhnuté pre modernú kúpeľňu.

príjemná vôňa jemnosť pre ruky Value for money



MYDLÁ VOUX 

Názov produktu
Záruka 
v dňoch EAN

Váha netto 
v kg EAN kartónu

Počet ks 
v kartóne

Počet kartónov 
na palete

1 VOUX TM Aloe Vera 100 g 1 095 8585000755478 0,1 8585000756918 48 121

VOUX TTM Aloe Vera 500 ml 1 095 8585000755614 0,513 8585000755621 12 84

VOUX TTM Aloe Vera 1000 ml 
- náhradná náplň 1 095 8585000745196 1,026 8585000745202 10 50

2 VOUX TM Ocean 100 g 1 095 8585000755676 0,1 8585000755683 48 121

VOUX TTM Ocean 500 ml 1 095 8585000756482 0,513 8585000756499 12 84

VOUX TTM Ocean 1000 ml 
- náhradná náplň 1 095 8585000745233 1,026 8585000745240 10 50

3 VOUX TM Green Garden 100 g 1 095 8585000755539 0,1 8585000756925 48 121

VOUX TTM Green Garden 500 ml 1 095 8585000755652 0,513 8585000755669 12 84

4 VOUX TM Lotos Flower 100 g 1 095 8585000755492 0,1 8585000756932 48 121

VOUX TTM Lotos Flower 1000 ml 
- náhradná náplň 1 095 8585000745257 1,026 8585000745264 10 50

5 VOUX TM Cream Gentle rose 100 g 1 095 8585000750657 0,1 8585000750664 48 121

VOUX TTM Cream Gentle Rose 500 ml 1 095 8585000750107 0,512 8585000750114 12 84

VOUX TTM Cream Gentle Rose 1000 ml - NN 1 095 8585000750060 1,023 8585000750077 10 50

6 VOUX TM Cream Fruit cocktail 100 g 1 095 8585000750633 0,1 8585000750640 48 121

VOUX TTM Cream  Fruit Cocktail 500 ml 1 095 8585000750084 0,512 8585000750091 12 84

VOUX TTM Cream Fruit Cocktail 1000 ml-NN 1 095 8585000750046 1,023 8585000750053 10 50

7 VOUX TTM Softening 1000 ml 
- náhradná náplň 1 095 8585000717971 1,023 8585000717988 10 50



VOUX ŠAMPÓN 
S EXTRAKTOM 
ZO ŽIHĽAVY
Tradičný známy šampón so žihľavou, 
ideálny na očistenie, ošetrenie 
a odľahčenie rýchlo sa mastiacich 
vlasov.

Použitie: vhodný na každodenné 
použitie.

Veľkosť balenia: 400 ml  

VOUX ŠAMPÓN 
S EXTRAKTOM 
Z BREZY
Tradičný obľúbený šampón 
s extraktom z brezy, vhodný 
pre umývanie normálnych vlasov, 
udržiava ich zdravý vzhľad.

Použitie: vhodný na každodenné 
použitie.

Veľkosť balenia: 400 ml  

VOUX ŠAMPÓN 
S EXTRAKTOM 
ZO SLNEČNICE
Inovatívny šampón s extraktom 
zo slnečnice, v kombinácii 
s panthenolom, ktorý obsahuje, 
dodáva vlasom výnimočnú 
starostlivosť s vyživujúcim účinkom. 
Ideálny pre poškodené vlasy.

Použitie: vhodný na každodenné 
použitie.

Veľkosť balenia: 400 ml  

VOUX ŠAMPÓN 
S EXTRAKTOM 
Z KVETU NEVÄDZE
Netradičný atraktívny šampón 
s extraktom z kvetu nevädze dodáva 
najmä jemným vlasom objem 
a hustotu, súčasne obsahuje vitamín 
E, ktorého antioxidačné účinky vlasy 
chránia.

Použitie: vhodný na každodenné 
použitie.

Veľkosť balenia: 400 ml  

VOUX KRÉM NA RUKY 
ALOE VERA A LOTOS
Kvalitné zloženie krémov na ruky 
s hodnotnými výťažkami - mandľový 
olej, aloe vera extrakt, vitamín E, 
ktoré pôsobia hydratujúco, ošetrujúco 
na pokožku namáhaných rúk 
a chránia ju pred vysušením. Rýchlo 
sa vstrebávajú a nezanechávajú pocit 
mastnej pokožky.

Použitie: vhodné na každodenné aj 
viacnásobné použitie.

Veľkosť balenia: 100 ml  

ŠAMPÓNY A KRÉMY VOUX

ŠAMPÓNY A KRÉMY
Horúce novinky od značky VOUX s jemným dotykom 
prírody – ľahké šampóny s bylinnými extraktmi. Obsahujú 
atraktívne bylinné výťažky, čo ich predurčuje na očistenie, 
ošetrenie a vyživenie vlasov. Každý zákazník si medzi nimi 
nájde vhodný druh pre svoj typ vlasov. Sortiment noviniek 
je doplnený krémami na ruky s prírodnými zložkami, 
ktoré pôsobia hydratujúco na pokožku namáhaných rúk 
a chránia ju pred vysušením.

prírodné výťažky Value for moneypríjemná vôňa



Názov produktu
Záruka 
v dňoch EAN

Váha netto 
v kg EAN kartónu

Počet ks 
v kartóne

Počet kartónov 
na palete

1 VOUX šampón Žihľava 400 ml 1278 8585000705718 0,414 8585000705756 12 120

VOUX šampón Breza 400 ml 1278 8585000705701 0,414 8585000705749 12 120

VOUX šampón Slnečnica 400 ml 1278 8585000705688 0,414 8585000705725 12 120

VOUX šampón Nevädza 400 ml 1278 8585000705695 0,414 8585000705732 12 120

2 VOUX krém na ruky Aloe vera 100 ml 730 8585000705787 0,100 8585000705800 15 200

VOUX krém na ruky Lotos 100 ml 730 8585000705770 0,100 8585000705794 15 200

ŠAMPÓNY A KRÉMY VOUX



OLEJE GASTRO BALENIA 
HLAVNÉ BRANDY - 
FRITOL, RACIOL, HELIOL

OLEJE GASTRO BALENIA 
ŠPECIÁLNE BRANDY

TUKY GASTRO BALENIA

HORECA KOZMETIKA

GASTRO/HORECA



PALMA
PROFESIONÁLNY PARTNER 
PRE VÁŠ A NÁŠ SPOLOČNÝ 

BUSINESS
Spoločnosť Palma prináša svojim zákazníkom kvalitné produkty 

už takmer 100 rokov, od roku 1920. Palma je spojenie tradície 
a vysokej spoľahlivej kvality.

Palma je slovenská, rokmi overená tradičná značka, ktorá je silným 
a významným hráčom v sortimente rastlinných olejov, tukov na pečenie 

a v segmente kozmetiky.

Sme značka s dlhou tradíciou, napriek tomu moderná a inovatívna, 
pričom kladieme dôraz na kvalitu našich výrobkov. Svojimi produktmi 

sa prispôsobujeme moderným trendom tak, aby sme naplnili 
očakávania našich spotrebiteľov a obchodných partnerov.

storočná tradíciaspoľahlivý serviscertifikovaná kvalita atraktívne inovácie primeraná cena



FRITOL 10 L 
Fritovací olej top kvality. Zmes 
rastlinných olejov (repkového oleja 
a HOSO - High Oleic Sunflower Oil). 
Vysoko kvalitný winterizovaný olej 
so zvýšenou tepelnou stabilitou. 

Použitie: Ideálny na dlhodobú 
tepelnú úpravu s vysokými teplotami 
ako fritovanie a vyprážanie.

Benefity: Zachováva šťavnatosť 
a krehkosť upravovaných potravín. 

RACIOL 10 L (REPKA)  
Vysoko kvalitný 100 % repkový 
olej. Nízkoerukový jednodruhový 
repkový olej, ktorý má široké použitie 
pri príprave jedál.

Použitie: Je vynikajúci na tepelnú 
úpravu pokrmov tak aj na prípravu 
šalátov, majonéz a zálievok.

Benefity: Vysoký obsah omega 3 a 6 
kyselín. Univerzálne, široké použitie 
v kuchyni. Výrobok neobsahuje 
žiadne prídavné látky.

HELIOL 10 L 
(SLNEČNICA)
100 % slnečnicový olej najvyššej 
kvality. Jednodruhový winterizovaný 
olej so širokým použitím pri príprave 
jedál v kuchyni.

Použitie: Vynikajúci je v studenej 
kuchyni na prípravu šalátov, majonéz 
a zálievok, vhodný je aj na tepelné 
spracovanie - dusenie a varenie.

Benefity: Široké použitie v kuchyni. 
Má vysoký obsah vitamínu E. 
Neobsahuje žiadne prídavné látky.

RACIOL GOLD FRIT 
BIB 10 L
Ideálne vyvážená zmes rastlinných 
olejov (repkového a slnečnicového 
oleja). Obsahuje špeciálne aditíva ako 
prírodné antioxidanty a protipeniacu 
látku, ktoré zaručia vyššiu tepelnú 
stabilitu.  

Použitie: Ideálny pomer repkového 
a slnečnicového oleja na dlhodobú 
tepelnú úpravu pokrmov 
– na fritovanie, vyprážanie a pečenie.

Benefity: Má vysoký obsah kyselín 
omega 3 a 6 ako aj nenasýtených 
mastných kyselín. Obsahuje aditíva 
na vylepšenie vlastností a stability 
oleja.

RACIOL S MASLOVOU 
ARÓMOU, 1 L
Repkový olej jednodruhový 
s príjemnou maslovou arómou.

Použitie: Je vhodný do teplej kuchyne 
na varenie aj pečenie, ale vďaka svojej 
maslovej aróme sa výborne hodí aj 
v studenej kuchyni na dochutenie 
pokrmov, ktorým dodá lahodnú 
maslovú chuť.

Benefity: Má vysokú tepelnú stabilitu 
a príjemnú maslovú vôňu. Je 
vhodný aj pre pre ľudí s laktózovou 
intoleranciou, keďže maslová aróma 
neobsahuje laktózu.

FRITOL GOLD BIB 10 L 
Špeciálne navrhnutá zmes rastlinných 
olejov (HOSO - High Oleic Sunflower 
Oil a slnečnicového oleja). Obsahuje 
špeciálne aditíva ako prírodné 
antioxidanty a protipeniacu látku, ktoré 
zaručia vysokú tepelnú stabilitu.

Použitie: Ideálny na tepelnú úpravu 
pokrmov – na fritovanie, vyprážanie 
a pečenie.

Benefity: Obsahuje omega 9 mastné 
kyseliny a vitamín E. Potravinám 
pri vyprážaní nedodáva žiadnu 
nežiaducu pachuť a vôňu. Obsahuje 
špeciálne aditíva na vylepšenie 
vlastností a stability oleja. 
Neobsahuje palmový olej, a tak je aj 
pri filtrovaní veľmi praktický.

OLEJE GASTRO BALENIA HLAVNÉ BRANDY - FRITOL, RACIOL, HELIOL



Názov produktu
Záruka 
v dňoch EAN

Váha netto 
v kg EAN kartónu

Počet ks 
v kartóne

Počet kartónov 
na palete

1 FRITOL 10 L SK/CZ/PL/HU/DE/EN  455 8585000777050 9,15 8585000722654 2 36

Fritol Gold 100, 10 l Bag in Box 455 8585000705497 9,15 8585000705497 1 72

2 RACIOL 10 L (RO) SK/CZ/PL/HU/DE/EN 455 8585000777005 9,17 8585000722630 2 36

Raciol Gold Frit, 10 l Bag in Box 455 8585000705503 9,15 8585000705503 1 72

RACIOL 1 L (RO) SK/CZ/PL/HU maslo príchuť 455 8585000705954 0,915 8585000705961 15 42

3 HELIOL 10 L (SO) SK/CZ 455 8585000705398 9,2 8585000705404 2 36

4 FRITOL Rafin.winter olej (HOSO) kontajner* 180 8585000720995 900 0 1 1

RACIOL Rafin. olej repkový kontajner* 180 8585000722104 900 0 1 1

HELIOL Rafin. winter olej (SO) kontajner* 180 8585000722098 900 0 1 1

* dostupný aj vo forme cisterny

OLEJE GASTRO BALENIA HLAVNÉ BRANDY - FRITOL, RACIOL, HELIOL



ŤAŽNÝ MARGARÍN PLÁTY 80 %
Jedlý rastlinný margarín s typickým obsahom tuku 80 %, 
mix kvalitných rastlinných olejov.

Benefity: Vysoko kvalitný rastlinný margarín s vysokou plasticitou.

Použitie: Najmä na výrobu lístkového, lístkového kysnutého 
a pľundrového cesta. Používa sa na laminovanie lístkových 
a pľundrových ciest.

STOLOVÝ MARGARÍN 80 %
Rastlinný pekárenský margarín s obsahom tuku 80 %. Obsahuje 
palmový a repkový olej a príjemnú maslovú arómu.

Benefity: Univerzálne použitie, oproti pokrmovému tuku 
a 100 %-ným tukom je mäkší a jemnejší, má vláčnejšiu konzistenciu. 

Použitie: Univerzálny tuk určený do pekárenských a cukrárenských 
výrobkov najmä na krehké pečivo, kysnuté koláče, ale aj prípravu 
krémov. 

NÁPLŇOVÝ TUK 100 %
Špeciálny 100 % rastlinný tuk neutrálnej chuti a vône ideálny 
na prípravu plniek do trvanlivého pečiva.

Benefity: Neutrálna chuť a vôňa. Jeho zloženie zabezpečuje dobrú 
šľahateľnosť, ktorú ocenia cukrári a pekári pri príprave svojich plniek 
do pečiva.

Použitie: Vhodný na prípravu rôznych druhov plniek a náplní 
do pečiva a koláčov.

PALMFRIT TUK 100 % 
Kvalitný 100 % rastlinný tuk s neutrálnou vôňou a chuťou, 
s univerzálnymi možnosťami použitia.

Benefity: Vďaka vhodným fyzikálnym parametrom má vysokú 
tepelnú stabilitu. Neutrálna chuť a vôňa ho predurčuje na prípravu 
rôznych pekárenských výrobkov.

Použitie: Pre výbornú tepelnú stabilitu je vhodný na vyprážanie 
a fritovanie a súčasne vďaka neutrálnej chuti a vôni má univerzálne 
využitie aj pre pekárov.

POKRMOVÝ TUK 100 %
Je to 100 % tuk neutrálnej chuti a vône s univerzálnym použitím. 
Okrem palmového tuku neobsahuje vodu ani ďalšie prísady. 

Benefity: Univerzálny tuk so širokým použitím, má vysokú tepelnú 
stabilitu. Balenie v menších 5 kg kockách. 

Použitie: Je vhodný na výrobu tukových náplní, pekárenských 
výrobkov, trvanlivého pečiva aj rôznych druhov poliev. Keďže je 
zložený z palmového oleja a hydrogenovaného palmového tuku, 
hodí sa aj na vyprážanie. 

TUKY GASTRO BALENIA 

10 kg

10 kg

2 × 5 kg

2 × 5 kg

2 × 5 kg

10 kg (5 × 2 kg)
2 × 5 kg

2 × 5 kg



Názov produktu
Záruka 
v dňoch EAN

Váha netto 
v kg EAN kartónu

Počet ks 
v kartóne

Počet kartónov 
na palete

1 MARGARÍN STOLOVÝ 80 % bloky 5 kg * 180 8585000717582 5 8585000717582 2 72

MARGARÍN STOLOVÝ UNI 80 % blok 10 kg 365 8585000704278 10 8585000704278 1 96

2 MARGARÍN ŤAŽNÝ PLÁTY 80 % blok 10 kg 365 8585000704261 10 8585000704261 1 85

3 TUK NÁPLŇOVÝ 100 % blok 10 kg (2 x 5 kg) * 730  8585000704292 5 8585000704292 2 84

TUK NÁPLŇOVÝ 100 % bloky 5 kg * 365 8585000717643 5 8585000717643 2 72

4 TUK PALMFRIT 100 % blok 10 kg 730 8585000704315 10 8585000704315 1 96

5 TUK POKRMOVÝ 100 % bloky 5 kg * 730 8585000704285 5 8585000704285 2 84

TUK POKRMOVÝ 100 % blok 10 kg (2 x 5 kg) * 365  8585000717650 5 8585000717650 2 72

* celé kartónové balenie ako predajná jednotka

TUKY GASTRO BALENIA 



VOUX FLOWER LINE TUHÉ MYDLO 100 g 
VOUX TEKUTÉ MYDLO - ORCHIDEA A ALOE VERA 5 L
Tuhé a tekuté mydlá určené primárne pre segnemt priemyslu a HORECA, pre starostlivosť o pokožku rúk.

Benefity: Príjemné vône, účinné zložky na odstránenie nečistôt.

Použitie: Na jemné umytie pokožky rúk, vhodné na každodenné viacnásobné použitie.

MYDLO NA PRANIE 
PALMA KOKOS 200 g
Mydlo určené na ručné pranie. 

Benefity: Účinné aktívne látky odstránia 
akékoľvek biologické škvrny na oblečení. 

Použitie: Stačí ručne naniesť mydlo na škvrnu 
a mechanicky vyšúchať, alebo mydlo nastrúhať 
do prania a prať bežným spôsobom.

ČISTIČ SIFÓNOV, 500 g 
HYDROXID SODNÝ, 1 kg
Čističe sifónov a potrubí, v zloženiach 100 % 
hydroxid sodný a 1:1 hydroxid sodný a chlorid 
sodný.

Benefity: Efektívne a rýchle čistenie sifónov 
a potrubia, bez zápachu. Granule preniknú 
aj do menších škár, pri sypaní priľnú priamo 
k povrchu upchatého potrubia, vďaka čomu 
odstránia všetky usadeniny.

Použitie: Na čistenie sifónov a potrubí 
v domácnostiach aj v priemysle.  

HORECA KOZMETIKA
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PALMA a. s. 
Račianska 76 

836 04 Bratislava 
www.palma.sk. 
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