
ZOI = TELJES ÉRTÉKŰ ÉLET

Energiabevitel gyorsan tisztán természetesen



KIK VAGYUNK MI?

Hivatásunk megmutatni, hogy a tudatos, egészséges táplálkozás is lehet élvezetes. 
A tiszta, szervezetünk számára hasznos ételek is finomak, sőt, vaktesztjeink azt 

bizonyítják, hogy az energiaszeleteket egytől-egyig imádják a kóstolók. 

A ZOI termékekkel a test tiszta táplálását 
támogatjuk, értékrendünkkel pedig a 
szellemet lelket és a közösségi életünket.

Mi az a titokzatos “ZOI”, a vállalkozás 
nevét inspiráló fogalom? 

 Q A görög eredetű szó 
jelentése: a legteljesebb értékű, 
tartalmas élet melyet tudatos 
józan döntéseinkkel követhetünk.  

 Q A görögök elkülönítik ezen 
felül a testi szint, azaz a biosz=élet, 
amit étellel és itallal tudunk táplálni  

 Q a psziché=élet, azaz a 
lélek, aminek szintén tiszta 
táplálékra, jó érzelmi döntésekre 
van szüksége, hogy virágozzon  

 Q valamint a közösségi életet hiszen 
családban, közösségben társadalomban 
élünk



SZELETEINK

Energiaszeleteinket azzal a szándékkal 
alkottuk meg, hogy a szellemi 
kihívásokban segítsen kihozni a 
legtöbbet az agy teljesítőképességéből. 
Míg egy klasszikus csoki néhány 
percre felpörgeti, de aztán leállítja 
a szervezetet, egy ZOI energiaszelet 
tartalmaz minden olyan vitamint és 
ásványi anyagot is, ami az emésztéséhez 
szükséges. Így nem von el a szervezettől 
energiát, fontos nyomelemeket, csak 
ad neki. 
Bátran magaddal viheted vizsga-
helyzetben, egy fontos beszámoló 
megtartáshoz vagy egy tárgyalásra. De 
praktikus sportolás előtt és után, illetve 
utazáskor egy étkezés kiváltására is.



MIÉRT VAGYUNK INNOVATÍVAK?

A Zoi szeletek ízvilágukban egy teljesen új kombinációt hoztak a fogyasztók 
számára. Kifejezetten a Közép Kelet Európa szájíznek megfelelően fejlesztettük 

ki a termékeinket-hazai gyártási háttérrel. Energiaszeleteinket gyakran a 
kóstolók teljesen új dimenzióként emlegetik. Energiaszeleteinkkel nem csak a 

test, hanem a lélek minőségi teljes értékű táplálását is támogatjuk, valamint a 
termék mögötti értékeket is innovatívnak tartjuk. Ahogy a szeletekben tiszta és 
minőségi alapanyagokat használunk fel, úgy a testi, lelki, szellemi és közösségi 

életünkben is a tiszta életmódot reprezentálja. 



ZOI Öröm energiaszelet – Tiszta táplálék testnek és léleknek 

A ZOI Öröm energiaszelet egy falat 
boldogság, melyben a szilva, a 100%-
os perui csokoládé és egy csipet fahéj 
gondoskodik a nagyszerű ízélményről. 
Bármely napszakban fogyasztható, nyers 
vegán, hozzáadott cukor és adalékanyag-
mentes, teljes értékű táplálék. Minőségi, 
természetes, teljes értékű energia- és 
rostforrás. 
Fontos számodra, hogy adalékanyag-
mentes, tápanyagokban gazdag 
élelmiszereket fogyassz, de nem szeretnél 
kompromisszumot kötni az egészséges és 
az ízletes között? Akkor válaszd a vak 
teszteken tökéletesített ízvilágú ZOI Öröm 
energiaszeletet!
Gluténmentes, nyers vegán, hozzáadott 
cukor nélkül, élelmirost-forrás
Természetes módon előforduló cukrokat 
tartalmaz.



Ha az ízek terén sem szeretnél kompromisszumot kötni,
a ZOI Öröm energiaszeletben nem fogsz csalódni. 

Miért kiváló választás a 
ZOI Öröm energiaszelet?
A ZOI energiaszeleteket 
kizárólag magas minőségű,
természetes, és adalék-
anyag-mentes alapanya-
gokból készítjük. Az 
Öröm szelet receptjének 
megalkotásakor is arra 
törekedtünk, hogy össze-
hangoljuk az össze-
tevőket aszerint, hogy a 
szervezeted a lehető 
legjobban tudja haszno-
sítani. 

Az energiaszeletben 
található perui csokoládé 
100% kakaótartalommal 
rendelkezik, tehát 
tökéletesen tiszta és nem 
tartalmaz allergéneket, 
illetve adalékanyagokat.
Tudtad? A kiváló 
minőségű és kiemelkedően 
magas kakaótartalmú 
csokoládéban több 
antioxidáns van, mint sok 
gyümölcsben.



ZOI Hűség energiaszelet – Tiszta táplálék testnek és léleknek

A ZOI Hűség energiaszelet, pisztáciával, matcha zöld teával és citrom ízesítéssel 
készülő, 100%-ban glutén-, tej-, tojás-, hozzáadott cukor- és adalékanyag-mentes 
finomság, amit bárhol, bármikor lelkiismeretfurdalás nélkül fogyaszthatsz, ha be akarsz 

vinni egy kis proteint és energiát.
Fontos számodra a minőségi fehérjebevitel 
az edzés előtt vagy után? Kifejezetten 
hozzáadott cukor- és adalékanyag-mentes, 
értékes élelmi rostokban gazdag tízórait 
szeretnél adni a gyermekednek? Vagy 
egyszerűen csak egy tápláló és meglepően 
ízletes energiaszeletet keresel, amit 
könnyen magaddal vihetsz és előkaphatsz a 
táskádból, amikor megéhezel? 
Akkor érdemes megkóstolnod a teljes 
értékű táplálékként fogyasztható ZOI Hűség 
energiaszeletet pisztáciával, matcha zöld 
teával és citrom ízesítéssel. Vegán, glutén-, 
tej-, tojás- és cukormentes ízbomba bárhol, 
bármikor.



Ha az ízek terén sem szeretnél kompromisszumot kötni,
a ZOI Hűség energiaszeletben nem fogsz csalódni. 

Gluténmentes, nyers vegán, 
hozzáadott cukor nélkül, 
élelmirost-forrás
Természetes módon előforduló 
cukrokat tartalmaz.
Összetevők: Datolya, Mandula, 
Kesudió, Pisztácia (7,7%), 
Matcha zöldteapor (0,75%), 
Puffasztott Amaránt, Só, 
citrom olaj (0,03%).

Miért tökéletes választás a 
ZOI energiaszelet testnek és 
léleknek? 
Energiaszeleteink megalkotá-
sánál csakis minőségi, 
természetes, tiszta alap-
anyagokat használtunk fel 
úgy, hogy figyelembe vettük 

az összetevők együttesen 
a szervezetre gyakorolt 
hatását. Úgy állítottuk össze a 
receptet, hogy a szervezeted 
a lehető legjobban tudja 
hasznosítani a Hűség szeletet. 
Így tápláló reggelid, uzsonnád 
lehet, és nem kell aggódnod 
amiatt, hogy plusz kalóriákat 
viszel be, nem fogod érezni 
a “kajakómát” sem, mert a 
megemésztéséhez szükséges 
vitaminok és nyomelemek 
is benne vannak az 
energiaszeletben.
Ezért ajánljuk bátran akkor 
is a fogyasztását, amikor 
teljesítened kell, és a legjobb 
formádat szeretnéd nyújtani. 
Hűséges társad lesz! 



ZOI Jóság energiaszelet – Tiszta táplálék testnek és léleknek 
A ZOI Jóság energiaszelet, emelt fehérjetartalommal, mogyoróvajjal, mogyoró 
darabokkal igazi éhségűző finomság, amit nagyobb szellemi igénybevétel során vagy 
akár edzés előtt és után is bűntudat nélkül fogyaszthatsz. 100%-ban glutén-, tej-

, tojás- és adalékanyag-mentes finomság, 
természetes élelmirost- és fehérjeforrás, 
csupa jóság, amit mostantól te is bármikor, 
bárhová magaddal vihetsz. 
Maradj fitt és egészséges a ZOI Jóság 
energiaszelettel!
A ZOI Jóság energiaszelet segít neked, 
hogy kényeztesd a tested, lelked és kihozd 
a maximumot a mindennapokból. Ha ügyelsz 
arra, hogy napközben ne össze-vissza 
egyél, hanem tudatosan étkezel, a tested 
ezerszeresen meghálálja. 
Az olcsó és tápanyagokban szegény, 
szénhidrátdús étrend nem egészséges és 
még hízlal is. Ha van egy jobb alternatíva, 
miért érnéd be kevesebbel?
Válaszd a vegán barát ZOI Jóságot, ami emelt 
fehérje- és rosttartalommal,  gluténmentesen 
támogat téged a céljaid elérésében.



Ha az ízek terén sem szeretnél kompromisszumot kötni,
a ZOI Jóság energiaszeletben nem fogsz csalódni. 

Gluténmentes, vegán, 
természetes fehérje és 
élelmirost-forrás

Összetevők: GM Zab, 
Rizsszirup, Mogyoróvaj (9%), 
Mogyoró darabok (7%), 
Csokoládébevonómassza 
(cukor, nem hidrogenizált 
növényi margarin (pálmamag 
olaj, pálma olaj, shea 
shea), kakaópor (10%), 
emulgeálószer (szójalecitin), 
aroma (csokoládé), színezék 
(növényi szén)),   nem 
hidrogenizált Kókuszzsír, 
Borsófehérje izolátum 
(3,5%), Só.  

Csupa jóság ez a szelet.
A ZOI Jóság szeletet könnyen 
bárhová magaddal viheted. 
A tápanyagokban gazdag és 
ízletes energiaszelet gyorsan 
előkaphatod és bűntudat 
nélkül megeheted, ha 
megéheztél vagy csak plusz 
energiára van szükséged.
Ajánljuk bátran akkor is 
a fogyasztását, amikor 
teljesítened kell, és 
a legjobb formádat szeretnéd 
nyújtani. 
A Jóság végigkísér bármilyen 
kihívásban! 



ZOI Önuralom energiaszelet
Tiszta táplálék testnek és léleknek 

A ZOI önuralom energiaszelet maga a kísértés, 
melyben a Matcha zöldtea, a pisztácia  és 
a mogyoróvaj citrommal  gondoskodik a 
nagyszerű ízélményről. Bármely napszakban 
fogyasztható, gluténmentes, vegán, 
adalékanyag-mentes, teljes értékű táplálék. 
Minőségi, természetes, teljes értékű energia- 
és rostforrás
Fontos számodra, hogy adalékanyag-mentes, 
tápanyagokban gazdag élelmiszereket 
fogyassz, de nem szeretnél kompromisszumot 
kötni az egészséges és az ízletes között? 
Akkor válaszd a vak teszteken tökéletesített 
ízvilágú ZOI Önuralom energiaszeletet!



ZOI Önuralom energiaszelet
Tiszta táplálék testnek és léleknek

Összetevők: 
GM Zab, Rizsszirup, Mogyoró-
vaj (9%), Csokoládémassza 
(cukor, nem hidrogenizált 
növényi margarin (pálmamag 
olaj, pálma olaj, shea 
shea), kakaópor (10%), 
emulgeálószer (szójalecitin), 
aroma (csokoládé), színezék 
(növényi szén)), Kókuszzsír, 
Mogyoró darabok, Pisztácia 
darabok (2,5%), Borsófehérje 
izolátum, Matcha Zöldtea 
(1,5%), Citromolaj, Só.

Ha igazán különleges ízekre 
vágysz a ZOI Önuralom 
energiaszeletben nem fogsz 
csalódni. 



JÖVŐBENI TERVEINK
FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ TERMÉKEINK

SZEZONÁLIS KÍNÁLAT
MINŐSÉGI PILLANATOK ELNEVEZÉSSEL

EGYEDI LIMITÁLT DÍSZCSOMAGOLÁSBAN
MINI ZOI FALATOK



     ZOI LÉLEKRE HANGOLVA... HAMAROSAN 



www.zoikingdom.hu

@zoikingdom

Zoi Kingdom


