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  prémiová medovina vyrobená z troch druhov medu

  vyrobená unikátnym spôsobom fermentácie 
pri nízkych teplotách 17 °C

  čistý prírodný produkt, bez konzervantov, aróm, farbív 
a iných aditív
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Alk.13% obj. | Sladká:120g/L | Med: repkový, lipový, slnečnicový 



VČELOVINA ORIGINAL je unikátna medo-
vina vyrobená z troch druhov medu. Vďaka vybraným 
druhom slovenských medov a vyváženej zmesi bylín 
a korenín, ktoré sú v nepatrnom množstve pridané 
počas procesu zrenia, spolu so špecifi ckými kvasin-
kami a starostlivo riadenému procesu fermentácie je 
táto kráľovská medovina stelesnením bájneho nápoja 
našich predkov a skutočnou poctou včelám.

VÔŇA: Lahodný medový buket s dotykom včelieho 
plástu.
CHUŤ:  Komplexná plná nektárovo sladká chuť 
doplnená bohatou plnosťou včelích plástov, tajomných 
bylín s náznakom korenistosti.

®VČELOVINA ORIGINAL 0,75 l
Tradičná Slovenská medovina Včelovina Originál v 
sklenej fľaši, objem 0,75 l.

Kartón: 6 ks

VČELOVINA ORIGINAL 0,5 l
Tradičná Slovenská medovina Včelovina Originál v 
sklenej fľaši, objem 0,5 l.

Kartón: 12 ks

VČELOVINA ORIGINAL 0,18 l
Tradičná Slovenská medovina Včelovina Originál v 
sklenej mini fľaši, objem 0,18 l.

Kartón: 20 ks

®

®

®



KYJEV 2013

2013 - 2015

VČELOVINA ŠPECIÁL je vyzretá špeciálnym 
spôsobom. Svoju chuť získava aj vďaka použitiu 
vybraných dubových sudov a špecifi ckých kvasiniek, 
ktoré spolu tvoria dokonalú harmóniu chute. Medovina, 
ktorá by aj pred stáročiami robila radosť našim 
predkom, kráľom a kniežatám. Vzdávame ňou hold prí-
rode a histórii tohto najstaršieho alkoholického nápoja.

VÔŇA: Lahodný medový buket s dotykom dubového 
dreva.
CHUŤ:  V chuti cítiť včelí plást s náznakom čokolády, 
vanilky a sušeného ovocia.

®

VČELOVINA ŠPECIÁL 0,75 l
Včelovina Špeciál v sklenej fľaši, objem 0,75l.
Najlepšia medovina sveta 2013-2015.

Kartón: 6 ks

VČELOVINA ŠPECIÁL RETRO 0,5 l
Kráľovský nápoj v kráľovskom šate. Exkluzívne 
darčekové balenie Včeloviny Špeciál. Keramická 
fľaša s patentným uzáverom, objem 0,5l. 

Kartón: 6  ks

®

®



VČELOVINA RETRO EDÍCIA 
Kráľovský nápoj v kráľovskom šate.
Exkluzívne darčekové balenie VČELOVINY Špeciál
a VČELOVINY Originál v keramickej fľaši s patentným 
uzáverom.

VÔŇA: Lahodný medový buket s dotykom dubového dreva.
CHUŤ:  V chuti cítiť včelí plást s náznakom čokolády, vanilky a čokolády.

VÔŇA: Lahodný medový buket s dotykom včelieho plástu.
CHUŤ:  Komplexná plná nektárovo sladká chuť doplnená bohatou plnos-
ťou včelích plástov, tajomných bylín s náznakom korenistosti.

®

VČELOVINA ŠPECIÁL RETRO 0,5 l
V tmavej keramickej fľaši 0,5L. Darčekové 
prevedenie zvýrazňuje luxusná krabička, ktorá 
je súčasťou balenia.

Kartón: 6 ks

VČELOVINA ORIGINÁL RETRO 0,5 l
V svetlej keramickej fľaši 0,5L je poctou včelám, a 
pradávnej histórii tohto kráľovského nápoja. Darčeková 
krabička je súčasťou balenia.

Kartón: 6 ks

®

®



VČELOVINA ORIGINAL  DE LUXE KAZETA

Včelovina Originál 0,75 l uložená v luxusnej darčekovej kazete. 
Možnosť doplnenia štýlovou prelepkou s logom spoločnosti 
veľkosti 74 × 19 mm.

VČELOVINA ŠPECIÁL  DE LUXE KAZETA

Včelovina Špeciál 0,75 l uložená v luxusnej darčekovej kazete. 
Možnosť doplnenia štýlovou prelepkou s logom spoločnosti 
veľkosti 74 × 19 mm.

VČELOVINA ORIGINAL V SLAMENOM KOŠÍKU

Včelovina Originál 0,75 l uložená v ručne pletenom slamenom 
košíku. Slamený košík je na výber v dvoch prevedeniach: 

• gaštanovo hnedá
• natur

VČELOVINA ŠPECIÁL V SLAMENOM KOŠÍKU

Včelovina Špeciál 0,75 l uložená v ručne pletenom slamenom 
košíku V gaštanovo hnedom prevedení.

®

®

®

®



NATUR SET MALÝ
Včelovina Originál v mini fľaši 0,18 l, 
krémový med so škoricou 106 ml 
a Včelovina čaj Bylinkový 20g.

NATUR SET VEĽKÝ
Včelovina Originál v 0,5 l fľaši, 
krémový med so škoricou 212 ml 
a Včelovina čaj Bylinkový 20g.

DUO SET VČELOVINA 
Včelovina Original 0,75 l a Včelovina Špeciál 0,75 l 
v elegantnej natur darčekovej kazete.

®



LIMITOVANÉ EDÍCIE

VČELOVINA WHISKEY 
BARREL RESERVE 0,5 l

Výnimočná Včelovina, ktorá dozrievala v troch 
dubových sudoch na Whisky po dobu 6, 3 a 2 roky.
Nenapodobiteľná lahôdka a skutočná delikatesa 
pre najnáročnejších. Nádherná jantárovo-koňaková 
farba.

VČELOVINA RUM 
BARREL RESERVE 0,5 l

Unikátna archívna Včelovina zretá niekoľko rokov v 
sudoch, v ktorých predtým dozrieval pravý karibský 
rum. Jantárovo-koňaková farba.

®

VÔŇA: Mäkká medová s nádychom vanilky, čokolády 
a kandizovaného ovocia
CHUŤ:  Podmanivá chuť plná medovo-čokoládových tónov s dochuťou 
po sušenej slivke

VÔŇA: Sladká, medovo ovocná vôňa
CHUŤ:  Plná medová chuť s nádychom po rumovej pralinke.

®



Obsah alkoholu 42% naznačuje, že sa jedná o nápoj, ktorý 
nielen poteší, ale aj príjemne zahreje.

MEDOVICU NEMOŽNO ZARADIŤ MEDZI REKLAMNÉ PREDMETY. TZN., NIE JE 
DAŇOVÝM VÝDAVKOM OVPLYVŇUJÚCIM ZÁKLAD DANE DAŇOVNÍKA.

VČELÁROVA MEDOVICA 42%  0,7 L

Mocný a jemný zároveň. Poctivý, pravý destilát z tradičnej 
medoviny. Destiláciou medoviny, ktorú sme vyrobili z niekoľkých 
druhov najkvalitnejšieho slovenského medu, vyrábame tento 
exkluzívny nápoj. Dozrievaný v dubových sudoch. Ručne plnený 
do keramických fl iaš, ktoré dávajú tomuto rýdzemu destilátu 
punc výnimočnosti.



Ponuku doplňujeme možnosťou umiestnenia loga Vašej fi rmy na všetky ponúkané produkty. 
Vyberte si formu, ktorá Vám bude vyhovovať:

Komplimentka / visačka 
s vašim logom

Možnosť umiestnenia visačky s vašim 
logom, vhodné najmä na Duo Natur sety, 
fľaše objemu 0,75 l a 0,5 l.

Min. množstvo = 10 ks
od 30 ks v cene balenia

Prelepka na De Luxe kazetu
Darčekovú kazetu De Luxe je možné 
doplniť štýlovou prelepkou s logom 
Vašej fi rmy veľkosti 74 × 19 mm.

Min. množstvo = 10 ks

od 30 ks v cene balenia

VAŠE LOGO NA PRODUKTOCH VČELOVINA



Generali Slovensko poisťovňa a.s.  |  Plzeň Zkušebnictví a.s.  |  Slovenská zváračská spoločnosť
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Wolf Slovenská republika s.r.o.  | ETIS Slovakia, a.s.  |  CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.  |  Intersped s.r.o.     

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.  |  Slovenská technická univerzita v Bratislave  | ...  
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