


Η Εταιρεία Bickford’s ιδρύθηκε το 1839 και είναι μία από τις μεγαλύτερες Εταιρείες της 
Αυστραλίας. Η σειρά προϊόντων της Bickford’s απευθύνεται στις γευστικές συνήθειες με 
βάση το σύγχρονο τρόπο ζωής των καταναλωτών. Η πολυετή εμπειρία της εταιρείας 
επεκτείνεται σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων με ένα από τα κυριότερα προϊόντα της, τους 
χυμούς Bickford’s premium juices.
Οι Bickford’s juices είναι 100% γνήσιοι χυμοί οι οποίοι είναι φτιαγμένοι από τα καλύτερα 
φρούτα με ψηλά αντιοξειδωτικά και βιταμίνη C.
Οι χυμοί Bickford’s δεν περιέχουν τεχνητά χρώματα, συντηρητικά ή πρόσθετη ζάχαρη, με 
αποτέλεσμα να αποτελούν ένα νόστιμο, υγιεινό, δροσιστικό και ποιοτικό προϊόν, Premium 
τόσο σε γεύση όσο και σε ποιότητα.



Bickford 100% Premium Prune Juice
Τι πρέπει να γνωρίζετε!

     Φυσικός χυμός, υψηλός σε βιταμίνη C & Αντι-οξειδωτικά

     Μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη υγεία του πεπτικού συστήματος.

     Χωρίς προσθήκη ζάχαρης

100% χυμός από Δαμάσκηνο
Από 100% φυσικό χυμό δαμάσκηνου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και χωρίς συντηρητικά, 
χρώματα και αρώματα, εύγευστος και με πλούσιο άρωμα ο γνήσιος χυμός Δαμάσκηνου 
της BICKFORD’S. Ευρέως γνωστός ως ένα φυσικό πεπτικό βοήθημα έναντι της 
δυσκοιλιότητας αποτελεί μια πλούσια πηγή φυτικών ινών, βιταμίνης C και αντιοξειδωτικών, 
παρέχοντας υψηλά θρεπτικά συστατικά σε κάθε ποτήρι!



Bickford 100% Premium Pomegranate Juice
Τι πρέπει να γνωρίζετε!

     Φυσικός χυμός, υψηλός σε βιταμίνη C
     (75% Συνιστώμενη διαιτητική πρόσληψη ανά σερβίρισμα)

     Υψηλός σε αντι-οξειδωτικά

     Χωρίς προσθήκη ζάχαρης

100% χυμός από ρόδι
Η Bickford’s έχει πάθος για τα ρόδια. Αυτό το εξωτικό και νόστιμο κόκκινο σούπερ φρούτο 
έχει μετακινηθεί στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του 
τόσο σε αντιοξειδωτικά όσο και σε άλλα θρεπτικά οφέλη. Ο φυσικός χυμός ροδιού 
Bickford’s περιέχει μόνο 100% χυμό ροδιού. Με υπέροχη γεύση, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, 
συντηρητικά και τεχνητά χρώματα και αρώματα.
Αγνός και φυσικός, ακριβώς όπως προτάσσει η φύση.



Bickford 100% Premium Superberry Antioxidant Juice
Τι πρέπει να γνωρίζετε!

     Φυσικός χυμός υψηλός σε αντιοξειδωτικά

    60% Συνιστώμενη διαιτητική πρόσληψη βιταμίνης C ανά σερβίρισμα

     Χωρίς τεχνητά χρώματα και αρώματα

     Χωρίς προσθήκη ζάχαρης

100% χυμός Superberry
Ο 100% γνήσιος χυμός Superberry της BICKFORD’S συγκεντρώνει πέντε κόκκινα σούπερ 
φρούτα, ειδικά επιλεγμένα τόσο για τη φυσική υψηλή περιεκτικότητας τους σε 
αντιοξειδωτικά όσο και για την περαιτέρω διασφάλισης της εξαιρετικής του γεύσης! 
Ο Superberry κόκκινος χυμός της BICKFORD’S περιέχει ένα μοναδικό συνδυασμό από 
κόκκινα σταφύλια, ρόδια, κράνμπερι, φράουλες και σμέουρα και είναι χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης, τεχνητά  χρώματα, αρώματα ή συντηρητικά. 
Αγνός και φυσικός, ακριβώς όπως προτάσσει η φύση.


