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Sova 

Bomboane vegane din fructe fără zahăr sau aditivi 

 

Niche Brands vă oferă o colecție exclusivistă de bomboane vegane din fructe organice, ce nu 
conțin aditivi, conservanți, zahăr sau gluten. 

Bomboanele SOVA sunt un nou brand de nișă înființat de Olga Shiyan în 2016, ce urmărește 
să producă gustări dulci din fructe naturale, cu arome exclusiviste și exotice. SOVA Flapjack 
este un nou tip de desert somptuos, fără zahăr și aditivi nocivi. Toate dulciurile sunt produse 

în conformitate cu o tehnologie unică care permite economisirea tuturor vitaminelor și 
mineralelor fructelor proaspete. Bomboanele SOVA sunt produse din fructe crescute organic, 
fără apă adăugată și fără aditivi, prelucrate printr-un nou proces tehnologic. Compania a găsit 
o nouă modalitate unică de a crea dulciuri delicioase și aerisite, al căror consum nu dăunează 

sănătății umane și chiar aduce beneficii. Designul bomboanelor Sova amintește de vechile 
papirusuri egiptene și iși propune să readucă în atenția clientilor moderni spiritul piramidelor 

din antichitate și al marilor faraoni. 
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Sortimentele de bomboane vegane organice Sova 

 

 

 

 

În Ucraina, unde sunt fabricate bomboanele SOVA, există 10 sortimente din fructe 
diferite, inclusiv exotice precum kiwi, ananas și chiar papaya. Pe piața internațională, 

momentan, bomboanele sunt prezentate în câteva dintre cele mai populare arome, dar acest 
lucru este temporar. Compania își crește constant capacitatea de producție pentru a permite 

fanilor din întreaga lume să se bucure de toate aromele Flapjack. 

Niche Brands vă propune să încercați cele patru sortimente disponibile pe 
piața din România 

Apple Flapjack – bomboane vegane din mere deshidratate. Acestea sunt foarte bogate în 
potasiu, ce are un efect pozitiv asupra sistemului nervos și reglează presiunea. În plus, conține 
o cantitate mare de calciu, magneziu, fier și vitamine din grupele C și E. Flapjacks-ul format 

din mere are un efect pozitiv asupra tractului gastro-intestinal îmbunătățind digestia. Trei 
bomboane conțin două mere.  

Banana Flapjack – bomboane vegane din banane deshidratate. O banană deshidratată este 
chiar mai bogată în nutrienți decât un fruct proaspăt cules dintr-un copac. Conține vitamine 

din abundență: B1, B2, B6, PP, potasiu, magneziu, mangan și cupru. Combinația acestor 
microelemente contribuie la menținerea sănătății mușchiului cardiac și ajută la creșterea 
serotoninei, îmbunătățind starea de spirit, în general. O bomboană conține o jumătate de 

banană.  

Apple and Cinnamon Flapjack – bomboane vegane din mere, cu aromă de scorțișoară. 
Compoziția acestor dulciuri este de 98% măr și 2% scorțișoară. Datorită mărului, aceste 

dulciuri conțin oligoelemente precum potasiu, calciu, magneziu, fier și vitamine din grupele 
B, C și E, iar scorțișoara ajută la stimularea pancreasului. Aceste bomboane sunt opțiunea 

perfectă pentru cei care doresc să slăbească.  

Banana Flapjack with Strawberry – bomboane vegane din banane și căpșuni. Acest 
sortiment conține cantitatea minimă de proteine, grăsimi și carbohidrați. Aceste bomboane au 

o aromă acrișoară și de căpșune. Conțin magneziu, potasiu, cupru, fluor și vitamine din 
grupele C, E, B (greutatea pachetului 30g). 
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De ce să alegi bomboanele vegane Sova? 

În primul rând, compania folosește doar fructe coapte, organice și perfecte, ceea ce, poate, nu 
este făcut de niciun alt producător din lume. Această abordare permite obținerea de produse 
dulci, dar fără a adăuga zahăr și alți îndulcitori, menținând în același timp  produsul 100% 

natural. Cele mai blânde condiții de fabricație ale SOVA permit economisirea tuturor 
microelementelor și vitaminelor sănătoase conținute în fructe, crescând timpul necesar 
procesării unui lot uneori până la câteva zile. Mulți concurenți încalcă aceste procese, 

rezultând un produs care arată ca Flapjack, dar nu conține o parte din beneficiile care sunt 
stocate și transmise integral în bomboanele naturale SOVA. Un alt factor cheie al unicității 

SOVA este controlul neobișnuit al intensității la care fructul este măcinat. Pentru fiecare 
sortiment, măcinarea este diferită. Acest control permite economisirea în dulciuri a cât mai 

multă fibră din fructe, deoarece fibrele ajută la asimilarea nutrienților, fără a adăuga grăsimi, 
inclusiv fructoză. Mai mult, majoritatea dulciurilor SOVA au o compoziție dintr-o singură 

bucată. Mâncarea bomboanelor SOVA poate înlocui consumul unui măr sau banană 
proaspătă. Faptul că nu se adaugă apă deloc, permite fiecărui sortiment de bomboane să aibă 

propriul gust unic și să fie purtătorul unui set unic de microelemente. 
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