


Połączylismy wartościowe orzeszki również ze smakami, 
które kochają wszyscy, dosłodzliśmy lekko daktylem, dzięki 
temu możemy z czystym sumieniem polecić przekąskę 
zupełnie guilt-free, czyli zjadasz łyżeczką prosto ze słoika - 
bez poczucia winy! Czysty skład, bez dodatków i chemii,
a do tego niebanalny smak, który się nie kończy...

FA so good!® jest marką stworzoną z myślą o wszystkich, 
którzy kochają zdrową i nieprzetworzoną żywność. Nasze 
miazgi są w 100 % naturalne i nie zawierają żadnych dodat-
ków w postaci cukrów, soli czy oleju palmowego. Jeśli tak 
jak my dbasz o świadome odżywianie, a jednocześnie 
chcesz uzupełnić swoją dietę o wartości odżywcze, do tego 
cenisz dobry smak - to nasze produkty są dla Ciebie.

Nowa gramaturaNowa gramatura
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BANAN KOKOS



300 g

Słoik Ilość słoików
w pudełku

Ilość pudełek
na palecie

300 g 12 117

Wartość odżywcza 100 g

Wartość energetyczna  2574 kJ / 622 kcal

Tłuszcz 51 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 6,0 g

Węglowodany 11 g

 w tym cukry 4,4 g

Błonnik 7,3 g

Białko 26 g

Sól 0 g

(PL) So good!® GOOD SŁÓJ® PEŁEN MIAZGI ARACHIDOWEJ
Naturalna miazga z orzeszków ziemnych 100% z kawałkami orzeszków. 

Składniki: orzeszki arachidowe (100%).

Uwagi: Zamieszać przed użyciem (wydzielony olej w trakcie przechowywania jest 
zjawiskiem naturalnym). Może zawierać orzechy. Produkowany w zakładzie gdzie 
przetwarzane są soja, gorczyna, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. Zawiera 
naturalnie występujące cukry. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb 
życia. Najlepiej spożyć przed końcem, numer partii produkcyjnej (patrz w górnej części 
opakowania). Szczelnie zamknięty produkt przechowywać w suchym miejscu,
w temperaturze pokojowej (15-25°C). Chronić przed światłem. Po otwarciu spożyć w ciągu 
3 miesięcy. 

MIAZGA ARACHIDOWA - CRUNCH CRUNCH BABY



300 g

Słoik Ilość słoików
w pudełku

Ilość pudełek
na palecie

300 g 12 117

Wartość odżywcza 100 g

Wartość energetyczna  2454 kJ / 591 kcal

Tłuszcz 45 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 5,3 g

Węglowodany 20 g

 w tym cukry 12 g

Błonnik 7,2 g

Białko 23 g

Sól 0 g

(PL) So good!® GOOD SŁÓJ® Bananowa pasta arachidowa.

Składniki: Pasta z orzeszków arachidowych (87%), pasta daktylowa, proszek 
bananowy (1%), naturalny aromat.

Uwagi: Zamieszać przed użyciem (wydzielony olej w trakcie przechowywania jest 
zjawiskiem naturalnym). Może zawierać orzechy. Produkowany w zakładzie gdzie 
przetwarzane są soja, gorczyna, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. Zawiera 
naturalnie występujące cukry. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb 
życia. Najlepiej spożyć przed końcem, numer partii produkcyjnej (patrz w górnej części 
opakowania). Szczelnie zamknięty produkt przechowywać w suchym miejscu,
w temperaturze pokojowej (15-25°C). Chronić przed światłem. Po otwarciu przechowywać 
w temperaturze od 2 do 10°C, spożyć w ciągu 3 miesięcy.

BANAN



300 g

Słoik Ilość słoików
w pudełku

Ilość pudełek
na palecie

300 g 12 117

Wartość odżywcza 100 g

Wartość energetyczna  2559 kJ / 618 kcal

Tłuszcz 51 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 26 g

Węglowodany 18 g

 w tym cukry 8 g

Błonnik 9,6 g

Białko 17 g

Sól 0 g

(PL) So good!® GOOD SŁÓJ® Kokosowa pasta arachidowa.

Składniki: Pasta z prażonych orzeszków ziemnych (58%), pasta kokosowa (30%), wiórki 
kokosowe (6%), syrop daktylowy. 

Uwagi: Zamieszać przed użyciem (wydzielony olej w trakcie przechowywania jest 
zjawiskiem naturalnym). Najlepiej spożyć przed końcem, numer partii produkcyjnej (patrz 
w górnej części opakowania). Szczelnie zamknięty produkt przechowywać w suchym 
miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25°C). Chronić przed światłem. Po otwarciu 
przechowywać w temperaturze od 2 do 10°C, spożyć w ciągu 3 miesięcy. Może zawierać 
orzechy. Produkowany w zakładzie gdzie przetwarzane są soja, gorczyca, nasiona sezamu, 
dwutlenek siarki i siarczyny. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb 
życia. Zawiera naturalnie występujące cukry.

KOKOS



Słoik Ilość słoików
w pudełku

Ilość pudełek
na palecie

300 g 12 117

300 g

Wartość odżywcza 100 g

Wartość energetyczna  2399 kJ / 578 kcal

Tłuszcz 44 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 5,3 g

Węglowodany 19 g

 w tym cukry 12 g

Błonnik 7,1 g

Białko 23 g

Sól 1,4 g

(PL) So good!® GOOD SŁÓJ® Słona karmelowa pasta arachidowa.

Składniki: Pasta z orzeszków arachidowych (85%), pasta daktylowa, sól himalajska 
(1,35%), proszek karmelowy (1%) (zawiera mleko), naturalne aromaty (zawierają mleko).

Uwagi: Zmieszać przed użyciem (wydzielony olej w trakcie przechowywania jest 
zjawiskiem naturalnym). Może zawierać orzechy. Produkowany w zakładzie gdzie 
przetwarzane są soja, gorczyna, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. Zawiera 
naturalnie występujące cukry.  Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb 
życia. Najlepiej spożyć przed końcem, numer partii produkcyjnej (patrz w górnej części 
opakowania). Szczelnie zamknięty produkt przechowywać w suchym miejscu, w 
temperaturze pokojowej (15-25°C). Chronić przed światłem. Po otwarciu przechowywać w 
temperaturze od 2 do 10°C, spożyć w ciągu 3 miesięcy.

SLONY KARMEL



Problemy z przypalonym tłuszczem? Kłopoty z nadmierną ilością 
oleju w potrawach? Wypróbuj FA so good!® GOOD COOKING Spray 
– całkowicie naturalny olej, który został przygotowany w formie 
poręcznej butelki z atomizerem, tak aby gotowanie stało się prost-
sze. Produkt umożliwia bezpieczne, wygodne i przede wszystkim 
zdrowe wykorzystanie w codziennych potrawach. Od teraz grillowa-
nie, pieczenie czy smażenie rodzinnych posiłków jest jeszcze 
przyjemniejsze!

Dostępny w dwóch wariantach – olej kokosowy lub olej rzepakowy.

GOOD
COOKINGspray



250 ml

(PL) So good!® Good Cooking Spray. Olej 
kokosowy w sprayu. Wyłącznie do użytku 
profesjonalnego. 

Składniki: olej kokosowy, gazy nośne 
(propan, butan). 

Sposób użycia: Wstrząsnąć przed użyciem. 
Rozpylać z odległości 20 cm na nierozgrzaną 
powierzchnię (patelnię lub inne naczynie). W 
przypadku zablokowania atomizera 
delikatnie ogrzewać pojemnik pod 
strumieniem ciepłej wody przez 20 sekund. 

Uwagi: Produkt łatwopalny. Nie rozpylać w 
pobliżu otwartego płomienia i źródeł ciepła. 
Nie obracać atomizera. Nie rozpylać na 
rozgrzanej powierzchni. Nie rozpylać 
bezpośrednio w piekarniku. Nie rozpylać na 
naczyniach umieszczonych uprzednio w 
piekarniku. Unikać rozpylania w okolicach 
oczu. Nie stawiać w okolicach źródła ciepła – 
grozi wybuchem. Pojemnik pod ciśnieniem.  
Nie dziurawić ani nie spalać pojemnika, nawet 
po zużyciu. Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Wdychanie 
produktu oraz użycie niezgodnie z 
przeznaczeniem może być szkodliwe dla 
zdrowia. Używać tylko zgodnie z zaleceniami. 
Najlepiej spożyć przed końcem, numer partii 
produkcyjnej: patrz na spodzie opakowania. 
Przechowywać  w  suchym  miejscu,  w  
temperaturze  pokojowej (15-25°C). Chronić 
przed światłem. Nie zamrażać.

GOOD
COOKINGspray

Puszka Ilość puszek
w pudełku

Ilość pudełek
na palecie

250 ml 25 84

Wartość odżywcza 100 ml

Wartość energetyczna  

So good!® Good Cooking Spray.

3330 kJ / 810 kcal

Tłuszcz 90 g

w tym kwasy
tłuszczowe nasycone 82 g

Węglowodany 0 g

w tym cukry 0 g

Białko 0 g

Sól 0 g



Puszka Ilość puszek
w pudełku

Ilość pudełek
na palecie

250 ml 25 84

(PL) So good!® Good Cooking Spray. Olej 
rzepakowy w sprayu. Wyłącznie do użytku 
profesjonalnego. 

Składniki: olej rzepakowy, emulgator 
(lecytyny), woda, gazy nośne (propan, butan). 

Sposób użycia: Wstrząsnąć przed użyciem. 
Rozpylać z odległości 20 cm na nierozgrzaną 
powierzchnię (patelnię lub inne naczynie). W 
przypadku zablokowania atomizera 
delikatnie ogrzewać pojemnik pod 
strumieniem ciepłej wody przez 20 sekund. 

Uwagi: Produkt łatwopalny. Nie rozpylać w 
pobliżu otwartego płomienia i źródeł ciepła. 
Nie obracać atomizera. Nie rozpylać na 
rozgrzanej powierzchni. Nie rozpylać 
bezpośrednio w piekarniku. Nie rozpylać na 
naczyniach umieszczonych uprzednio w 
piekarniku. Unikać rozpylania w okolicach 
oczu. Nie stawiać w okolicach źródła ciepła – 
grozi wybuchem. Pojemnik pod ciśnieniem.  
Nie dziurawić ani nie spalać pojemnika, nawet 
po zużyciu. Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Wdychanie 
produktu oraz użycie niezgodnie z 
przeznaczeniem może być szkodliwe dla 
zdrowia. Używać tylko zgodnie z zaleceniami. 
Najlepiej spożyć przed końcem, numer partii 
produkcyjnej: patrz na spodzie opakowania. 
Przechowywać  w  suchym  miejscu, 
w  temperaturze  pokojowej (15-25°C). Chronić 
przed światłem. Nie zamrażać.

250 ml

GOOD
COOKINGspray

Wartość odżywcza 100 ml

Wartość energetyczna  

So good!® Good Cooking Spray.

3034 kJ / 738 kcal

Tłuszcz 82 g

w tym kwasy
tłuszczowe nasycone 5,4 g

Węglowodany 0 g

w tym cukry 0 g

Białko 0 g

Sól 0 g



Fitness Authority® Sp. z o.o.
ul. Konna 40,

80 -174 Otomin, Polska
www.sogood.pl

www.fanutrition.eu

@sogoodpl

@fa_sogood

Materiały i informacje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny („Kodeks cywilny), a mają 
jedynie charakter informacyjny. Skład jakościowy i ilościowy produktów prezentowanych w katalogu może ulec zmianie. Katalog stanowi zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży 

zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego.


