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Vas zanima kako sladek  
bo okus sladoleda  
brez sladkorja,  
z Justsweet-om?

87% 70% 60%

POTROŠNIKI VEDNO BOLJ ŽELIMO 
SLADKOSTI   -   BREZ KALORIJ!

navaja okus kot prvo  
- pred odločanjem  
o zdravju, stroških, 
položaju izdelka in 
drugim.

skrbi  
kako sladkor deluje na 
splošno zdravje.

želi zmanjšati  
porabo sladkorja in ga 
nadomestiti z nizko 
kalorično prehrano 
namesto polno kalorično.

JustSweet nadomešča  sladkor v vseh 
vrstah hrane in pijače!

Sladoled  
brez sladkorja

z Justsweet-om 
nadomeščen sladkor je 
bolje kot zamenjava z 

polioli (alkoholni sladkor).

Pijače  
brez sladkorja

z Justsweet-om  
se lahko nadomesti sladkor 

v hrani in pijači brez 
spremembe okusa.

Skrivnostni 
dodatek v hrani

velikokrat je sladkor 
uporabljen kot dodatek 

v hrani, da bi se izboljšal 
okus.

ZDRAVI SLADKOR 
pre  -  biotičen in 100% 
naraven izdelek

več na: www.justsweet.com
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JUST SWEET  v prid zdravju
O pozitivnem učinku na zdravje 
pri JUST SWEET sladilu ne 
govorimo le v smislu znižane 
kalorične vrednosti, temveč 
predvsem zaradi dejstva, da kar 
95% izdelka vsebuje naravne 
prebiotike in prehranske 
vlaknine, ki pospešujejo 
nastajanje dobrih bakterij v 
našem telesu (bifidobacterium) 
oziroma prebavnem traktu. S tem 
se okrepi tudi imunski sistem.

Uporaba JUST SWEET-a
JUST SWEET lahko uporabimo 
pri vseh živilih in jedeh, ki 
vsebujejo sladkor. Tako so 
pijače, sladoled, bomboni, 
čokolade, jugurti,  marmelade, 
namizna sladila (čaj, kava, 
koruzni kosmiči, polnovredne 
žitarice) le nakateri izmed 
primerov, pri katerih lahko 
sladkor  v celoti nadomestimo z 
uporabo JUST SWEET 
sladila.

Pripravljene jedi  bodo povsem 
enakovrednega okusa, kot bi 
jih sicer pripravili z dodanim 
sladkorjem, le da bo vsebovana 
kalorična vrednost v tem 
primeru zanemarljiva.

ZDRAVI SLADKOR 
pre  -  biotičen in 100%  
naraven izdelek

več na: www.justsweet.com

Patentirani (NO20170903) izdelek je 100% naravno sladilo, 
ki nudi povsem identičen okus, kot ga občutimo ob zaužitju 
običajnega sladkorja. Če bi v sladki pijači, ki vsebuje med 40 
in 50 kalorij, sladkor nadomestili z  JUST SWEET sladilom, 
bi ta vsebovala le 1   -   2 kal.

Več informacij o sladilu  
JUST SWEET lahko poiščete 
na spletni strani:  
www.justsweet.com

JUST SWEET naravno sladilo je označeno kot  
»prehranski dextrin«, ki ni reguliran  z EU predpisi za 
deklariranje aditivov (Dir. 95/2 CE) se torej obravnava kot 
tradicionalna prehrambena sestavina.

Priporočilo svetovne 
zdravstvene organizacije 
(WHO)
Glavna pomanjkljivost večine 
naravnih ali umetnih sladil, ki 
jih trenutno najdemo na tržišču 
je, da ne nudijo okusa, ki bi bil 
primerljiv s sladkorjem.

Ta pomanjkljivost je pri JUST 
SWEET sladilu odpravljena. 
JUST SWEET v primerjavi s 
sladkorjem nudi 40-krat manj 
kalorij pri enakem okusu 
oziroma sladkosti živil.

Komu JUST SWEET 
priporočamo?
Priporočamo ga vsem 
osebam, ki želijo zmanjšati 
telesno težo. Prav tako je 
namenjen diabetikom oziroma 
sladkornim bolnikom, ki morajo 
uravnavati nivo sladkorja v krvi 
ter nadzirati vrednosti insulina.

Vendar je osnovna ciljna 
skupina, ki ji je namenjen ta 
izdelek, skupina t.i. MILENIJCEV. 
Izraz »Milenijci« namreč 
opredeljuje ljudi, ki so ozaveščeni 
o pomenu zdrave prehrane 
oziroma, ki velik del dohodkov 
namenijo bolj zdravemu načinu 
prehranjevanja.

Primerjava
Ostali tovrstni izdelki, kot 
aspartam, stevia ali saharin, 
ki se danes množično 
uporabljajo, sicer nudijo 
sladkast okus, ki omili 
odsotnost sladkorja, toda po 
zaužitju vseeno ostaja priokus.


