
SLOVENSKÁ SUPERFOOD TYČINKA

Tyčinka Záchranka



Tyčinka, ktorá pomáhaTM



STVORENÁ NA POMOC 
V BOJI S COVID-19

Vytvorená tímom slovenských biochemikov a potravinových 
expertov v závode Healthy Food Supplements v Galante 

počas prvej vlny pandémie COVID-19 na pomoc zdravotníkom 
a všetkým „v prvých líniách“.  



viac ako 143.000*

tyčiniek Záchranka zdravotníkom, polícii, záchranným 
zložkám, Domovom seniorom, Centrám sociálnych služieb 

a ďalším na celom Slovensku. 

Okrem toho putovali tyčinky slovenským zdravotníkom a 
misionárom v Afrike a lekárom Medzinárodnej lekárskej 

brigády Henry Reeve na Kubu.

POMOC ZÁCHRANKY JE SVETOVÁ

Od 19. marca 2020 sme darovali

* údaj k 30.11.2020



Vysoko výživná funkčná potravina na úrovni kozmickej 
stravy s obsahom superfoodu, komplexom vitamínov 

a minerálov podporuje a chráni organizmus 
v boji proti vyčerpaniu a únave.



ZÁCHRANKA JE IDEÁLNOU 
„ZÁCHRANOU“

Hoci bola vyvinutá primárne pre zdravotníkov, pomáha 
všetkým v momentoch zvýšenej únavy, stresu, záťaže. Zlepšuje 
funkcie mozgu, srdca, energetický metabolizmus vo svalovej 

výkonnosti, aktivitu pečene aj náladu.

 



Odovzdávky tyčinky Záchranka záchranným zložkám



Celý výťažok z predaja venujeme na charitatívne 
účely. Vyrobíme a bezplatne rozdáme ďalšie tyčinky. 

Prípadne vybrané neziskové projekty podporíme 
finančne. Čím viac tyčiniek predáme, tým viac 

dokážeme pomáhať. 

1. november 2020

SUPERFOOD TYČINKA 
ZÁCHRANKA SA STALA TRVALÝM  

CHARITATÍVNYM PROJEKTOM



Ideálny  
zdravý darček

Kúpou prispievate 
na dobrú vec
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V troch tyčinkách je obsiahnutá denná dávka vitamínov C, D a E. 

VEGAN BEZ PRIDANÉHO CUKRU BEZ LEPKU BEZ LAKTÓZY

#VyrobenaNaSlovensku

1,50 €

Receptúra bola vytvorená v spolupráci so špičkovými 
 odborníkmi v oblasti klinickej biochémie.

Peter Szalay PhD. 
klinický biochemik

Doc. Ing. Pavel Blažíček PhD. 
expert s dlhoročnou praxou v klinickej biochémii a laboratórnej medicíne 

(viceprezident Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie)



Autor mového dizajnu:
studio pajerchin



Pripravovaný
merch
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1,50 €

OVOCNÁ ENERGETICKÁ TYČINKA

Základ tyčinky tvorí datľová pasta  
doplnená o vlákninu z jabĺk,  

čakanky a drvené mandle. Obsahuje  
zázvorový prášok, morskú riasu spirulina,  

horčík, zinok, kofeín, taurín, extrakt  
zo zeleného čaju, L-karnitín  

a L-glutamín a vitamíny C, D a E. 



Tamara 
Šimončíková 
Heribanová
 

35k followers

Ambasádorka charitatívneho 
projektu Záchranka



Influenceri podporujúci tyčinku Záchranka

Veronika Husárová
39k followers

Mirka Luberdová
29k followers

Terka Poliaková
5k followers

Lucia Šenková
23k followers



Fanúšikovia tyčinky Záchranka

Lucia Šenková
23k followers



MEDIÁLNA SPOLUPRÁCA



PARTNERI CHARITATÍVNEHO PROJEKTU ZÁCHRANKA

tycinkazachranka.sk 



Pripravujeme:

Čoskoro pribudne nová verzia 
tyčinky Záchranka určená špeciálne 
pre deti. A bude tiež pomáhať.



Pomôžte nám pomáhať!

Ako môžte pomôcť?

staňte sa predajcom tyčinky Záchranka

mediálna podpora / mediálny partner

kúpou  tyčinky Záchranka 
(aktuálne v sieti dm drogerie, alebo priamym nákupom u výrobcu 
za zvýhodnenú cenu (min. odber 60ks)

podporte nás na sociálnych sieťach (facebook + instagram)

zachranka@proxenta.sk


