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Trzy kroki do 
ZDROWIA I SUKCESU

Naturalna próżnia zapewnia 

43 dni świeżości
bez konserwantów!

Świeże dania gotowe są „szyte na miarę” dla różnych grup konsumen-
tów. Podzielone na trzy główne linie, trafiają zarówno do osób prefe-
rujących zdrowy styl życia (linia H4HEALTH), osób trenujących (linia 
H4SPORT) oraz osób wymagających specjalistycznego żywienia w róż-
nych jednostkach chorobowych (linia H4CARE). 
W zależności od linii nasze dania są dodatkowo fortyfikowane lub speł-
niają specjalistyczne wytyczne dotyczące żywienia. 



Naturalna próżnia zapewnia 

43 dni świeżości
bez konserwantów!

Linia ta została stworzona głównie dla osób preferujących 
zdrowy styl życia, szukających łatwego i szybkiego sposobu na 
zdrowy i pełnowartościowy posiłek, a w połączeniu z oferowa-
nymi dietami również prawidłowo zbilansowanej diety. 

Oferowane potrawy: 
• wzbogacane są o witaminy, minerały oraz składniki naturalne 
• przeciwdziałą procesom starzenia 
• wspomagają odporność organizmu. 
• łatwe i szybkie do przygotowania



Masa netto 400 g     |    Opcjonalnie 300 g

Risotto z miesemGulasz z kasza

106 126

Filet z kurczaka z ziemniakami

87

Zdjęcia sym
boliczne

65
65

Spaghetti bolognese

64 85

84

Zupa jarzynowa Zupa pomidorowa

Filet z ryby z ziemniakami

Kurczak po chinsku

164

Kurczak z warzywami

106



Linia ta została stworzona głównie dla osób trenujących, dla 
których żywienie musi spełniać wygórowane zapotrzebowanie 
na składniki odżywcze w związku z obciążeniem treningowym. 

• część dań jest przygotowana dla osób budujących masę mięśniową
• część dla osób starających się obniżyć wagę i uzyskać atrakcyjny, 
zdrowy wygląd

• wzbogacane o naturalne minerały i witaminy
• dania wzbogacane są o dodatkowe składniki spełniające funkcję su-
plementacji np.: BCAA, czyli aminokwasy rozgałęzione 



Risotto z miesemGulasz z kasza

Masa netto 400 g     |    Opcjonalnie 300 g

Zdjęcia sym
boliczne

51 g44 g 46 g

46 g

Filet z ryby z ziemniakami

56 g

Filet z kurczaka z ziemniakami

46 g

40 g

Spaghetti bolognese

Kurczak po chinsku

56 g

Kurczak z warzywami

Naturalna próżnia zapewnia 

43 dni świeżości
bez konserwantów!



Specjalistyczne żywienie wymaga stosowania odpowiednich 
dodatków żywieniowych, a przez to często dłuższego i trudniej-
szego przygotowania posiłków. Z tego względu stworzyliśmy 
dania, które jednocześnie łączą zalecane dodatki z łatwością 
przygotowania dań metodą MicVac®.
Linia H4CARE  stworzona została dla osób wymagających specjali-
stycznego żywienia, dla których najważniejsze jest podporządkowa-
nie jakościowe i ilościowe posiłków pod wybraną jednostkę choro-
bową lub specjalistyczne zalecenia żywieniowe.

WKRÓTCE 
W SPRZEDAZY!

.
Naturalna próżnia zapewnia 

43 dni świeżości
bez konserwantów!



Zasmakuj w tradycyjnej 
polskiej kuchni 
w nowoczesnej odsłonie!

Naturalne produkty, wysokiej jakości mięso z wła-
snej ubojni, które dostarczają bogatych wartości 
odżywczych, oraz stare rodzinne receptury powo-
dują, że dania Mibar zadowolą nawet najbardziej 
radykalnych zwolenników domowej kuchni. 
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Fasolka 
po bretonsku

Z SOLĄ
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Masa netto 400 g     |    Opcjonalnie 300 g

Zdjęcia sym
boliczne

63

Bigos

Gulasz 
wieprzowy

Flaczki 
gotowane
w rosole

Łazanki Leczo

60
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