


Iar pentru noi, gustul bun este
o adevarată operă de artă. 

CREATOR DE GUST.

Ne-am lăsat inspirați de artiști, 
poeți, oameni de artă și tot ce e 
frumos. Ne-am gândit la destinații 
de vacanță, la băuturi delicioase și 
la tot ce te pune în mișcare. Am 
construit un brand creator. Un artist 
cu poftă de cătină. Un personaj 
poetic ce îndeamnă consumatorul
să facă alegeri corecte. De gust,
de experiențe și de viață. 

Așa a apărut el, YUGO. Un pictor al 
naturii care alege să pună în sticluțe 
mici, bobițe aurii pline de magie. 

Go epic with Yugo!GUST EPIC DE CĂTINĂ.



INOVĂM
TRADIȚIONALUL. 

Rețeta: suc de cătină ecologic, miere de 
albine polifloră ecologică și apă tratrată. 
Am presat la rece fructele de cătină 
ecologice, am amestecat cu miere de 
albine și am adăugat apă. Am trecut 
rețeta printr-un flux tehnologic care 
ne-a ajutat să menținem în interiorul 
produsului, atât uleiul de cătină 
conținut de sucul de cătină, cât și 
vitaminele și ceilalți compuși ai
acestuia.

SFIDĂM
CONVENȚIONALUL. 
 
Transformăm fructele obișnuite într-o 
adevărată inovație a gustului. În tihnă. 
Așa iau naștere cele mai importante 
invenții. În proces am reușit să punem 
pe piață o băutură premium din cătină, 
100% românească și READY TO 
DRINK.

O băutură pentru oameni în căutare de 
echilibru și energie. O băutură cu gust 
epic.  

GUST EPIC
CU BOOST 
DE SĂNĂTATE.
Am transformat celebra catină cu miere (de la 
borcan) într-o băutură răcoritoare funcțională 
plină de gust și sănătate. 

100%
BIO

100%
NATURALĂ

100%
FUNCȚIONALĂ

Explozie creatoare cu gust epic!



Cătinadă..

Băutură răcoritoare
100% naturală, ecologică, 
funcțională obținută prin 
presarea la rece a fructelor 
de cătină ecologică cu 
adaos de miere ecologică.

YUGO PREZINTĂ BĂUTURA CU GUST EPIC :

Este o băutură răcoritoare.
Se consuma rece.

În perioade reci, se poate 
servi sub formă de băutură 
caldă. 

EPIC DE
SĂNĂTOS!

tara de provenientă
a cătinei:     românia

Am pus sănătate în fiecare strop.

Fără conservanți,
fără coloranți

Certificat Ecologic

Produs vegan

Compoziție unică prin 
prezența celor patru 
Omega: 3, 6, 7, 9

Produs bogat în
Vitamina C

GUST EPIC DE CĂTINĂ,
PENTRU CUNOSCĂTORI.

BĂUTURĂ RĂCORITOARE
FUNCȚIONALĂ, NATURALĂ
ȘI ECOLOGICĂ 



Se spune despre catină că este cel mai echilibrat 
fruct din natură. Este supranumită fructul sacru.

Catina este deosebit de bogată în macronutrienți 
și micronutrienți. Conține vitaminele B1, B2, C,
E, K, P, acid folic, provitamina A (betacaroten), 
carotenoide, flavonoizi, fenoli, terpeni, taninuri, 
acizi organici, conține 17 aminoacizi, 42 de
lipide și cel puțin 20 de elemente minerale.

De asemenea, conține în mod natural serotonină 
(5-HT), un neurotransmițător care ajută la 
reglarea emoțiilor. Buletinele de analize efectuate pe parcursul 

întregului proces de fabricare a Cătinadei 
YUGO, certifică prezența Vitaminei C într-o 
proporție foarte mare. Produsul nostru poartă 
eticheta de „Bogat in vitamina C”, în conformitate 
cu REG.UE 1169/2011. Prezența vitaminei C 
certifică aportul dat de consumul de Yugo la 
stimularea creșterii imunității. De altfel 
consumul unei cantități de 250 ml, asigură 
150% din necesarul valorii nutriționale de 
referință de Vitamina C.

MAI MULTĂ SĂNĂTATE,  MAI MULTĂ 
VIAȚĂ,  MAI PUȚINE GRIJI .  

Catinada asigură porția de vitamine și energie 
pe tot parcursul zilei. Îți menține organismul 
în formă, puternic și sănătos. Acționează ca 
un scut ce apără celulele organismului de tot 
ce este toxic și nociv. Este bogat în antioxidanți 
puternici ce ajută la neutralizarea radicalilor 
liberi, a substanțelor toxice preluate din mediu 
și previne apariția celulelor canceroase. 
Contribuie la o bună funcționare a sistemului 
digestiv și a ficatului, eliminând toxinele.  

Cătinadă..
PENTRU INTENSIFICAREA STĂRII DE BINE

GUSTUL CREATOR
DE SĂNĂTATE.

VALOAREA
NUTRITITIVĂ
MEDIE
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Vitamina C 

Beta carotene 

100
ML

%VNR** 
/100 ML

mg

mg

59,1

0,157
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-
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* VNR - consumul de referință al unui
   adult obișnuit (8400 KJ/2000 Kcal)
** VNR - Valorile nutriționale de referință
*** Conţinutul de sare se datorează exclusiv 
prezenţei în mod natural a sodiului în fructe 

INFORMAȚII NUTRIȚIONALE:

RO ECO 009
Agricultură UEYUGOBOOMB.RO

apă, 20% suc de cătină ecologic, 12% miere 
de albine ecologică. Produs pasteurizat.

După deschidere, a se păstra la frigider şi a 
se consuma în maxim 3 zile.

INGREDIENTE:



CATEGORIE:
Băutură cu extract
de cătină.

NUMĂR COMPETITORI:
3 competitori în România

AMBALAJ DOMINANT:
250 ml pet

Dezvoltarea categoriei,
prin ancorarea YUGO ca o
categorie distinctă, cu beneficii 
specifice de funcționalitate și 
boost de sănătate și energie. 

Educarea consumatorilor prin 
încurajarea alegerilor sănătoase. 

Conștientizarea importanței 
susținerii imunității. 

AMBALAJ:
250 ml sticlă

BAX:
20 sticle x 0,25 l = 5 l

PALET:
1,20 x 0,80 m
70 baxuri x 20 sticle
= 1400 sticle / palet

DENUMIRE PRODUS:
YUGO CĂTINADĂ

COD DE BARE:

6 427570 000010

ÎNTOARCEREA LA ORIGINI.  
Da! Meleagurile noastre sunt un tărâm infinit de 
bogații ale naturii și oportunități de creare. De 
aceea, Yugo este un business local, creat într-un 
oraș învăluit de frumusețe și farmec: Piatra 
Neamț. Plantația de cătină albă de la 
Mărgineni, județul Neamț se întinde pe o 
suprafață de 20 de hectare cu sol generos al 
cărui PH ajunge la 5,5. Peste 42,000 de butași 
de cătină de cea mai bună calitate, din soiuri 
românești certificate la nivel internațional din 
subspecia Carpatica: Clara și Mara, sunt pregătiți 
să producă un volum mare de băuturi naturale 
pe bază de cătină. 

Livada a fost înființată respectând principiile BIO 
și a primit certificatele din partea societății BIOS 
SRL din Italia pentru respectarea normelor din 
domeniu. Prima producție a întrat în rod în 2017 
și a înregistrat un record în domeniu. Cătina din 
soiul Clara a adus o producție de aproximativ 17 
tone fructe la hectar, iar soiul Mara a înregistrat 
o producție de 9 tone de fructe la hectar.
Deținem un lanț frigorific ce dispune de un tunel 
de congelare rapidă cu o capacitate de 3 tone la 
16 ore, la minus 32 de grade și de un depozit 
frigorific cu o capacitate de 150 de tone la
minus 18 grade Celsius. 
 
CREDEM ÎN LUCRUL BINE FĂCUT.
AICI,  ÎN ROMÂNIA .  
Prin tehnologia de procesare deținută de compania 
noastră am obținut o băutură răcoritoare care să 
păstreze un echilibru optim între câțiva factori 
importanți, care duc la păstrarea compușilor 
bioactivi ai cătinei în CĂTINADA YUGO.

Pentru că ne dorim un sistem de management al 
siguranței alimentului bine pus la punct, am 
demarat procedura de implementare HACCP
(ISO 22000). 

PRODUCȚIE
LOCALĂ
MADE IN
ROMANIA.

YUGOBOOMB.RO



Natura
ne-a

inspirat. 

Inovația 
ne-a 

motivat. 

Rezultatul
ne-a

bucurat. 

boomb 
WWW.YUGOBOOMB.RO

Ciprian Asofronie
Email: office@premiumbiofruct.ro
Telefon: +40 723 505 256

Cătinadă..

boost de energie.


