


WE’RE NOT ONLY
CHEWING GUM. 
WE’RE 

ENERGY GUM.

Bitters® jsou mnohem účinnější, než jakýkoliv jiný energetický 
stimulant. Velká většina z nich se vstřebává v žaludku a účinné 
látky z nich musí projít trávicím traktem až do tenkého střeva, 
kde  se  teprve  začínají  dostávat  do  krve. Oproti  tomu, kofein 
z Bittersky se vstřebává sublingválně, tedy v ústech žlázami 
přímo pod jazykem. Cesta do organismu je tak absolutně přímá, 
bez jakýchkoli ztrát.



Spolupráci s vaší společnosti považujeme za velmi 
důležitou součást našeho podnikání. Prodej produktů Bitters 
ve Vašich obchodních domech nám umožní přímí dosah na 
veliké množsví klientů co považujeme za klíčovou záležitost 
při obsazování trhu v České Republice. Věříme, že z naši 
spolupráce budou obě společnosti dlohodobě profitovat.

EXCELLENT  
FOR YOUR PEOPLE



Bitters® jsou nekompromisní. Jsou jako zbraň. Díky pečlivému 
vývoji a dlouhému testování jsme přišli na způsob, jak dostat do 
Tvého těla celou dávku kofeinu najednou. A beze ztrát.

2x MORE EFFECTIVE
than an energy drink



Vyvinuli jsme unikátní žvýkačku, do jejíhož středu jsme dostali 
čistý kofein v podobě prášku. Po jejím rozkousnutí se prášek 
rozpustí v ústech a žlázami pod jazykem se okamžitě vstřebává   
do krve. Účinek tak nastupuje do 5 minut.

3x FASTER
than an energy drink



Právě kombinací práškového jádra a maximálně efektivního 

vstřebávání jsme dosáhli toho, že celá dávka kofeinu působí 

najednou.

Je to daleko více, než je Tvoje tělo schopno získat z jakýchkoliv 

produktů vstřebávaných v žaludku, potažmo v tenkém střevě.

2x STRONGER
than an energy drink



Vstřebání účinných látek do krve je velmi rychlé. 
Trvá jen malou chvíli, než se jádro v ústech rozpustí 
a kofein se přes receptory dostane do krevního 
řečiště. Průměrná doba, ve které začínají účinné 
látky působit a dochází ke stimulaci organismu je 
necelých 5 minut.

THE FACTS ARE 
CLEAR

Bitters® Energy Gum

Káva

Energetický nápoj

pomalé vstřebávání rychlé vstřebávání

pomalé vstřebávání rychlé vstřebávání

pomalé vstřebávání rychlé vstřebávání



Bitters®  jsou  bez  cukru.  Každý  náboj obsahuje 
100 mg čistého kofeinu, taurin a chuťová aromata. 
Neobsahují tolik diskutovaný aspartam (E951), 
který  se   nachází   téměř  v  každém  produktu 
s označením “light”, ale přesto jsou téměř bez 
kalorií, neboť jsme je osladili Stévií sladkou.

INGREDIENTS & 
NUTRITIONAL   
VALUES 

www.bittersgum.com

100g výrobku průměrně obsahuje:

Sůl 0.07 g

Bílkoviny 4.7 g

Sacharidy 77 g / Z toho: cukry 0 g / polyoly 70 g

Tuky 8.4 g / Z toho: nasycené mastné kyseliny 7.6 g

Cal Energetická hodnota 1242 kJ/298 kcal



LOGISTIC INFO

www.bittersgum.com

Typ balení Sáčků 
v balení

Hmotnost 
kartonu 

BRUTTO

Rozměry kartonu v cm 
(délka x šířka x výška)

Kartonů 
na paletě

Počet 
vrstev

Kartonů 
ve vrstvě EAN kartonu

Bitters® Stojan 45 (3ks) 1820 g 12.5 x 32.5 x 50.5 48 12 4 8594172390134

Bitters® Box 20 (3ks) 656 g 20.5 x 19.5 x 10.5 280 14 20 8594172390127

Bitters® Box 50 (1ks) 431 g 20.5 x 19.5 x 10.5 280 14 20 8594172390172

Bitters® Minibox 12 (3ks) 374 g 20.5 x 9.7 x 9 570 15 38 8594172390141

Bitters® Minibox 25 (1ks) 213 g 20.5 x 9.7 x 9 570 15 38 8594172390158

Bitters® Váza 50 (1ks) 325 g 13 x 13 x 17 294 7 42 85941723902020

Balení: exkluzivní znovu uzavíratelný sáček – 3 ks/13.5 g nebo 1 ks/4.5g



ABOUT OUR COMPANY

Momentálně máme po celé České republice přes 6000 
prodejních míst, ale na našich hranicích nekončíme. V tuto 
chvíli spolupracujeme s několika zahraničními řetězci po 
celé EU. Mužete nás najít na prodejních pultech na 
Slovensku, v Německu, Polsku, Španělsku nebo Anglii. 
Prodáváme prostřednictvím Amazonu téměř po celém 
světě.



WE CARE
Naše společnost vynakládá obrovské množstvíprostředků na propagaci, sociální média, sponzorské programy a public relations. Našímhlavním cílem je dosáhnout a uspokojovat největší množství zákazníků po celém světě.Expandujeme.

w w w . B I T T E R S G U M . c o m

www.bittersgum.com









VÝROBCE & DISTRIBUTOR

Mighty Impacts, s.r.o. 
5. Května 1, Praha 4 Pankrac,
14000 PRAHA Česká Republika, EU

info@bitters.cz

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
sale@bitters.cz

MARKETING, MEDIA
marketing@bitters.cz

www.bittersgum.com
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