


Lëngjet e frutave Amita, janë të pasura me vitamina,
ushqyese dhe substanca të tjera, të cilat promovojnë
një dietë të shëndetshme (vitamina komplekse B - vitamina C)

Marka Amita ka lindur në vitin 1983,
duke hapuduke hapur për herë të parë kategorinë e lëngjeve të 
paketuara në Greqi. Është sinonim i kategorisë se 
lëngjeve të paketura deri në ditët e sotme, duke ofruar 
shije natyrale, kënaqësi, privilegj, për të gjithë në çdo 
kohë, si dhe në çdo vend. Në vitin 1992 u importua për 
herë të parë në Shqipëri dhe falë suksesit në vitin 2005 
filloi të prodhohet në Libohovë nga kompania Partner 
BallBallkanik sh.p.k me autorizimin e posatshëm të 
Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A duke aplikuar 
standartet e fundit të ISO dhe HACCP. Që nga ajo kohë 
dhe deri më sot, është përshtatur më së miri me nevojat 
tona duke na ofruar një numër të madh produktesh 
cilësore kjo fal dhe paketimit Tetra Pak i cili është dhe 
paketimi më higjenik antiseptik në botë. Ky paketim e 
mbmbron produktin nga faktorët e dëmshëm të jashtëm, 
psh nga drita e diellit, nxehtësia dhe mikrobet. 

Ato kontribuojnë në sistemin tonë të hidratimit, duke siguruar në të njëjtën kohë
të gjithë ushqimin e nevojshëm.

Ofrojmë mbrojtje anti-oksidant përmes përmbajtjes së tyre të lartë në fruta
anti-oxidant, të tilla si portokall, luleshtrydhe, qershi etj.

Lëngjet e frutave Amita janë të pasuruara më tej me vitamina në mënyrë që ata
mund të risin vlerën e tyre ushqyese për një dietë të shëndetshme. 

Nuk ka konservues - janë natyral dhe të cilesisë së lartë

Ato sigurojnë energji dhe substancat ushqyese për të gjithë njerëzit që
dëshirojnë një shëndet të mire fizik..

Lëngjet e frutave Amita janë shoqëruese të mira gjatë shijimi të vaktit
të mengjesit dhe janë ideale për të shoqëruar vaktet e lehta gjatë shkollës,
aktiviteteve sportive dhe argëtuese. Një produkt i lehtë dhe praktik
në perdorim. Mund të gjendet në një shumëllojshmëri kombinimesh frutore,
ndërsa ka si shije themelore pjeshkën qershinë, banane, ananasin,
luleshtyrdhe, mollë (Amita Triplo) karrotën dhe duhet theksuar se
nuk përmban nuk përmban konservues



Gjatë prodhimit ne aplikojmë sisteme të përparuara që
sigurojnë specifikimet e cilësisë.

Në fabrikën tonë ne kemi një laborator të kontrollit të
cilësisë, në të cilën ne kontrollojmë lëndën e parë,
paketimin dhe produktin përfundimtar.

Ne kryejmë teste kimike dhe mikrobiologjike për të
kontrolluar linjën tonë me specifikimet të cilësisë së
produktit përfundimtarë dhe të paketimit të tij.

Ne kryejmë auditime të jashtme dhe të brendshme
për të siguruar funksionimin e paprekur gjatë të gjitha
fazave të prodhimit.

Ne verifikojmë transportimin e duhur dhe ruajtjen e
produkteve tona në pikat e shitjes nëpërmjet
inspektimeve të shpeshta.


