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..............
cukier, sok z imbiru 37%,
sok z cytryny

NOWOŚĆ!

Syrop
imbirowy

..............
cukier, sok z malin (37%),
kwas cytrynowy
(regulator kwasowości)

Syrop
malinowy

................
cukier, sok
z pigwowca 40%

Syrop
z pigwowca

...................
cukier, sok z owoców róży (19%),
sok z malin (19%), kwas cytrynowy
(regulator kwasowości)

Syrop różano-
malinowy

..............
cukier, sok z czarnego bzu (37%), 
kwas cytrynowy (regulator 
kwasowości)

Syrop
z czarnego bzu

..............

NOWOŚĆ!

cukier, sok z malin 45%, sok
z imbiru 7%, sok z cytryny

Syrop
malinowo-
imbirowy

Wytłoczone bezpośrednio z owoców (NFC).

Do herbaty, lemoniad i deserów.

................................

........................
Duża zawartość naturalnego soku.

Nazwa Opakowanie Pojemność Ilość sztuk 
w opakowaniu
zbiorczym

Ilość 
opakowań
zbiorczych
na warstwie

Ilość warstw
na palecie

Ilość 
opakowań 
zbiorczych 
na palecie

Ilość sztuk
na palecie

Stawka
VAT

PKWiU Termin 
przydatności

Syrop różany, malinowy, 
z czarnego bzu,
z pigwowca, jagodowy, 
z czarnej porzeczki, 
aroniowy, wiśniowy, 
z czerwonej porzeczki, 
truskawkowy, 
z płatków róży, 
żurawinowy, z kwiatu bzu, 
malinowo-imbirowy

Butelka 
szklana 500 ml 6 22 4 132 528 5% 10.32.19.0 12 miesięcy

Syrop różano-malinowy Butelka 
szklana 500 ml 6 22 4 132 528 8% 10.32.17.0 12 miesięcy

Syrop imbirowy Butelka 
szklana 500 ml 6 22 4 132 528 8% 10.89.19.0 12 miesięcy

Naturalne
syropy owocowe



Syrop
malinowo-
imbirowy

..........

..................

..............

...................

.............

..............

..............

................

..............

..............

cukier, sok z owoców róży
(38%), kwas cytrynowy
(regulator kwasowości)

cukier, ekstrakt z kwiatów bzu (40%),
kwas cytrynowy (regulator
kwasowości)

cukier, sok z aronii (37%), 
kwas cytrynowy (regulator 
kwasowości)

sok z owoców truskawek (53%), 
cukier, kwas cytrynowy
(regulator kwasowości)

cukier, sok z owoców jagód
(37%), kwas cytrynowy
(regulator kwasowości)

cukier, sok z wiśni (38%), 
kwas cytrynowy
(regulator kwasowości)

cukier, sok z płatków róży 
(35%), kwas cytrynowy
(regulator kwasowości)

sok z czerwonej
porzeczki (51%), cukier

cukier, sok z czarnej
porzeczki (37%),
kwas cytrynowy
(regulator kwasowości)

sok z owoców żurawiny
błotnej (54%), cukier

Syrop
różany

Syrop
z kwiatu bzu

Syrop
aroniowy

Syrop
truskawkowy

Syrop
jagodowy

Syrop
wiśniowy

Syrop
z płatków róży

Syrop
z czerwonej
porzeczki

Syrop
z czarnej
porzeczki

Syrop
żurawinowy

Prozdrowotne właściwości owoców.

Bez konserwantów, aromatów i barwników.

...........................

................................
Po otwarciu przechowywać w lodówce.

tradycja

Naturalne
syropy owocowe
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..............

..........................

.......................... ..........

100% sok z róży (Rosa rugosa)

Witamina C

Wysoka zawartość 
naturalnej witaminy C – 
450 mg w 100 ml soku

.............
................................
................................

100% soku z róży.

Wytłoczony bezpośrednio z owoców (NFC)

Polskie owoce z naszych górskich plantacji.

Zalecane spożycie 50 ml raz dziennie (225 mg witaminy C).

Nazwa Opakowanie Pojemność Ilość sztuk 
w opakowaniu
zbiorczym

Ilość 
opakowań
zbiorczych
na warstwie

Ilość warstw
na palecie

Ilość 
opakowań 
zbiorczych 
na palecie

Ilość sztuk
na palecie

Stawka
VAT

PKWiU Termin 
przydatności

Witamina C – sok
z owoców róży

Butelka
z ciemnego 

szkła
250 ml 8 27 6 162 1296 5% 10.32.19.0 18 miesięcy
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Owocowa
witamina C

Nasza pasja
Twoje zdrowie



..............
płatki róży w cukrze
w wiaderku 3,5 kg
oraz konfitura z płatków
róży w słoju 2 kg

3,5 kg 2 kg

Opakowania 
cukiernicze

....................

....................

..............cukier, płatki róży fałdzistolistnej
19%, kwas cytrynowy (jako
regulator kwasowości)

cukier, płatki róży fałdzistolistnej
30%, kwas cytrynowy (jako
regulator kwasowości)

owoce róży 50%, cukier

330 g

220 g 320 g

220 g

Konfitura
z płatków róży

Płatki róży
w cukrze

Konfitura
z owoców
róży

Z naszych górskich plantacji.

Wieloletnia tradycja przetworów różanych.

.....................

...............................

....................

...........................

Do herbaty, pączków i ciast.

Ręcznie zbierane płatki i owoce róży.

Niesamowity smak, niezrównany zapach.

Nazwa Opakowanie Pojemność Ilość sztuk 
w opakowaniu
zbiorczym

Ilość 
opakowań
zbiorczych
na warstwie

Ilość warstw
na palecie

Ilość 
opakowań 
zbiorczych 
na palecie

Ilość sztuk
na palecie

Stawka
VAT

PKWiU Termin 
przydatności

Konfitura z płatków róży Słoik szklany 220 g 9 30 10 300 2700 8% 10.39.22.0 12 miesięcy

Konfitura z płatków róży Słoik szklany 330 g 6 35 10 350 2100 8% 10.39.22.0 12 miesięcy

Konfitura z płatków róży Słoik szklany 2 kg 1 32 3 96 96 8% 10.39.22.0 12 miesięcy

Konfitura z owoców róży Słoik szklany 220 g 9 30 10 300 2700 8% 10.39.22.0 12 miesięcy

Płatki róży w cukrze Słoik szklany 220 g 6 35 10 350 2100 8% 10.39.22.0 12 miesięcy

Płatki róży w cukrze Słoik szklany 320 g 6 35 10 350 2100 8% 10.39.22.0 12 miesięcy

Płatki róży w cukrze Wiaderko 
plastikowe 3,5 kg 1 24 6 144 144 8% 10.39.22.0 6 miesięcy
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Konfitury



.............
100% soku
z owoców rokitnika

Rokitnik ..............
100% soku z pokrzywy

Pokrzywa

..........
100% soku
z owoców czarnego bzu

Czarny
bez

..........
100% soku
z owoców maliny

Malina..........
100% soku
z owoców róży

Róża

..............
100% soku
z owoców żurawiny błotnej

Żurawina

Wytłoczony bezpośrednio z owoców (NFC).

Tylko polskie owoce.

................................

........................
Prozdrowotne właściwości.

Soki 100%
bez cukru
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..........
100% soku
z owoców jagód

Jagoda

..........
100% soku ze śliwki

Śliwka
..........
100% soku
z owoców wiśni

Wiśnia

..........
100% soku
z owoców maliny

Aronia

Ciemne szkło chroni cenną zawartość.

Zalecane spożycie 50 ml raz dziennie.

............................

Nazwa Opakowanie Pojemność Ilość sztuk 
w opakowaniu
zbiorczym

Ilość 
opakowań
zbiorczych
na warstwie

Ilość warstw
na palecie

Ilość 
opakowań 
zbiorczych 
na palecie

Ilość sztuk
na palecie

Stawka
VAT

PKWiU Termin 
przydatności

Sok z malin, czarnego bzu, 
żurawiny, wiśni, róży, aronii, 
rokitnika, jagody i śliwki

Butelka 
szklana, 
ciemna

500 ml 6 30 3 90 540 5% 10.32.19.0 18 miesięcy

Sok z pokrzywy
Butelka 
szklana, 
ciemna

500 ml 6 30 3 90 540 23% 10.89.15.0 18 miesięcy

Soki 100%
bez cukru

zdrowie
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Wyróżnienie na targach
Natura Food 2019

„Hit Tragów”
2018 World Food Expo

Wyróżnienie na targach
Natura Food 2018

................

.................

.................

.....................

100% ekologiczny sok
z owoców róży (Rosa rugosa)

100% ekologiczny sok
z owoców aronii

100% ekologiczny sok
z owoców malin

100% ekologiczny sok
z owoców czarnego bzu

Ekologiczny
sok z róży

Ekologiczny
sok z aronii

Ekologiczny
sok z malin

Ekologiczny
z czarnego bzu

Wytłoczony bezpośrednio z owoców (NFC).

Tylko polskie, ekologiczne owoce.

................................
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Produkty
ekologiczne

nowoczesność



.....................

.....................

......................
100% ekologiczny sok
z owoców rokitnika

100% ekologiczny sok
z owoców żurawiny

100% ekologiczny sok
z owoców jagody czarnej

Ekologiczny
sok z rokitnika

Ekologiczny
sok z żurawiny

Ekologiczny
z jagody czarnej

Prozdrowotne właściwości.

Ciemne szkło chroni cenną zawartość

....................

Nazwa Opakowanie Pojemność Ilość sztuk 
w opakowaniu
zbiorczym

Ilość 
opakowań
zbiorczych
na warstwie

Ilość warstw
na palecie

Ilość 
opakowań 
zbiorczych 
na palecie

Ilość sztuk
na palecie

Stawka
VAT

PKWiU Termin 
przydatności

Ekologiczny sok z owoców: 
róży, malin, aronni, 
czarnego bzu, rokitnika, 
jagody, żurawiny

Butelka 
szklana, 
ciemna

250 ml 8 27 6 162 1296 5% 10.32.19.0 18 miesięcy
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Produkty
ekologiczne



..............

..............

..........

.................

.....................
sok z owoców
malin (52%), cukier

sok z aronii (54%),
cukier

sok z owoców róży (56%),
cukier

sok z owoców żurawiny
błotnej (53%), cukier

sok z owoców
czarnego bzu (51%), cukier

Syrop
malinowy

Syrop
aroniowy

Syrop
różany

Syrop
żurawinowy

Syrop
z czarnego bzu

....................
cukier, sok z owoców róży (28%), 
sok z owoców malin (28%)

Syrop różano-
malinowy

..............
sok z owoców
jagód (55%), cukier

Syrop
jagodowy

Tylko dwa składniki.
...............
...............

............................

Domowa receptura.

Ciemne szkło chroni cenną zawartość.

Do herbaty, lemoniad lub picia łyżeczką.

Nazwa Opakowanie Pojemność Ilość sztuk 
w opakowaniu
zbiorczym

Ilość 
opakowań
zbiorczych
na warstwie

Ilość warstw
na palecie

Ilość 
opakowań 
zbiorczych 
na palecie

Ilość sztuk
na palecie

Stawka
VAT

PKWiU Termin 
przydatności

Syrop malinowy, 
z czarnego bzu, jagodowy, 
żurawinowy, aroniowy, 
różany

Butelka
szklana, 
ciemna

250 ml 8 27 6 162 1296 5% 10.32.19.0 18 miesięcy

Syrop różano-malinowy
Butelka
szklana, 
ciemna

250 ml 8 27 6 162 1296 5% 10.32.17.0 18 miesięcy

Syropy
niskosłodzone

- 10 -



...................

................... ...............

..............
60% sok z jabłek, 40% sok
z owoców róży (Rosa rugosa)

sok z jabłek 78%, sok z owoców 
róży 15%, sok z malin 7%

100% sok z owoców
jagody kamczackiej

100% sok z róży
(Rosa rugosa)

Jabłko-róża 
Box Witamina C

Sok NFC jabłko-
owoc róży-maliny

Sok z jagody
kamczackiej

Róża Box
Witamina C

zawiera 200 mg
naturalnej witaminy C
w butelce

Wytłoczony bezpośrednio z owoców (NFC).

Tylko polskie owoce.

................................

...............
Familijne opakowanie.

Nazwa Opakowanie Pojemność Ilość sztuk 
w opakowaniu
zbiorczym

Ilość 
opakowań
zbiorczych
na warstwie

Ilość warstw
na palecie

Ilość 
opakowań 
zbiorczych 
na palecie

Ilość sztuk
na palecie

Stawka
VAT

PKWiU Termin 
przydatności

Sok NFC jabłko-owoc
róży-malin

Butelka 
szklana 

przeźroczysta
200 ml 12 21 6 126 1260 5% 10.32.17.0 12 miesięcy

Sok z jagody kamczackiej
Butelka

z ciemnego 
szkła

250 ml 8 27 6 162 1296 5% 13.32.19.0 18 miesięcy

Jabłko-róża Box
Witamina C

Karton 3 l 1 44 2 88 88 5% 10.32.17.0 12 miesięcy

Róża Box Witamina C Karton 3 l 1 44 2 88 88 5% 10.32.19.0 12 miesięcy

Soki 100%
bez cukru
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Polska Róża Ernest Michalski Sp. z o.o.

ul. Róży 5, 05-090 Falenty Nowe, Raszyn                www.polskaroza.pl                biuro@polskaroza.pl

22 720 53 21           NIP 521 36 78 378

Wszystko zaczęło się  w roku 
1978, kiedy inż. Ernest Michalski 
zmęczony wieloletnim i nieskutecz-
nym leczeniem farmakologicznym 
niedoboru witaminy C, szukał jej na-
turalnych źródeł. Odkrył w Bibliotece 
Narodowej zapomniane materiały 
z badań SGGW dotyczące owoców 
róży, ich niezwykle wysokiej zawarto-
ści witaminy C i wynikających z tego 
właściwości leczniczych. Jednocze-
śnie zapoznał się ze świeżo wówczas 
opublikowanymi wynikami badań  
I. Stone’a z Instytutu Linusa Paulin-
ga (USA). 

Amerykanie odkryli mianowicie 
powszechną wadę genetyczną 
u ludzi: wątroba człowieka wy-
twarza wszystko, co potrzebne do 
zdrowego życia oprócz niezbędnej 
witaminy C, która ma tak wiele 
funkcji w organizmie! Co za tym 
idzie zapotrzebowanie człowieka 
na kwas askorbinowy dochodzi do 
setek miligramów dzienni.  
 
Niedobory witaminy C u inż. Ernesta 
Michalskiego objawiały się krwa-
wieniem dziąseł, osłabieniem, małą 
odpornością organizmu.

Średnia zawartość witaminy C
w 100 g owoców

1000

40 - 60 mg
CYTRYNA

70 mg
TRUSKAWKI

150- 300 mg
CZARNE

PORZECZKI

280 mg
NATKA

PIETRUSZKI

840 mg
OWOCE RÓŻY
ROSA RUGOSA

800

600 

400 

200

0

Polska Róża to rodzinna
firma z misją, tworzona
od kilkudziesięciu lat przez
inż. Ernesta Michalskiego

Przygotował pierwszy nektar ró-
żany i już tygodniowa kuracja uczy-
niła cuda: wieloletnie krwawienie 
dziąseł ustało!  
 
„Skoro owocowa witamina pomogła 
mnie, pomoże i innym”.  
 
Ernest Michalski swoją działalność 
potraktował jak życiową misję. Odkrył 
on bowiem, że skutki tej wady mogą 
być zniwelowane wysokowitamino-
wym sokiem tłoczonym bezpośrednio 
z owoców róży - zaledwie pół szklanki 
soku to 450 mg naturalnej witami-
ny C. Opierając się na materiałach 
naukowych opracował w 1984 roku 
specjalną technologię wytwarzania 
takiego soku, następnie zbudował za-
kład przetwórstwa owoców róży, 
a w roku 2009 powołał do życia Fun-
dację Instytut „Polska Róża”.

Polska Róża łączy w swoich dzia-
łaniach tradycję i nowoczesność: 
wciąż wykorzystywane są tradycyjne 
receptury. Najważniejsze jest jednak 
zachowanie wszystkich wartościo-
wych składników odżywczych, dla-
tego firma pozostaje w stałej współ-
pracy z nowoczesnymi ośrodkami 
badawczymi w Polsce i zagranicą, 
bierze udział w międzynarodowych 
projektach badawczych, w których 
opracowuje się prozdrowotną żyw-
ność najwyższej jakości. 

Firma posiada własne eko-
logiczne plantacje różane i sieć 
zaprzyjaźnionych dostawców na 
terenie Polski, zapewniających pozo-
stałe surowce. Przez lata, dzięki rze-
telnemu i uczciwemu podejściu do 
kontaktów handlowych, zbudowała 
solidną pozycję na rynku. 


