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H                  odinová kapacita výroby 

                  tablet v průběhu let dosahuje 

                  v roce 2022 jednoho milionu kusů!

Pivovarské kvasnice se těší oblibě u zákazníků 

různě po světě, například v Německu, Francii,

Japonsku – ale je to právě český Pangamin, 

který nabízí nejširší portfolio přípravků.

1988
                    ok před sametovou revolucí 

                    přináší nové, modernější 

                    technologie balení. Pangamin 

se po třiceti letech loučí s papírovou 

dózou a gramovou tabletou a na scénu 

nastupují polštářkové sáčky s uživatelsky 

vstřícnější tabletou o hmotnosti necelého 

půl gramu. A roste i objem výroby za jednu 

hodinu: z původních 46.000 kusů 

– na nynějších 110.000 kusů.

Za průměrnou měsíční mzdu 3095 Kčs 

hrubého si můžete koupit 276 sáčků 

Pangaminu (jeden sáček stojí 11,20 Kčs).

A B L E T Y

Sprayované pivovarské kvasinky vyrobené
podle Čs. patentu Č. 91 789 s vysokým

obsahem biologicky aktivních látek
a vitamínu skupiny B
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UDÁLOSTI ZE SVĚTA:
Japonec Momofuku Ando vynalézá instantní 

nudle. Německý vynálezce Artur Fischer slaví 

úspěch s hmoždinkou. Belgický komiksář Peyo 

představuje světu postavičky modrých 

trpaslíků – Šmouly.

UDÁLOSTI Z DOMOVA:
Jeden podnikavý lékárník z  Prahy-Podolí si nechává 

patentovat přípravek značky Pangamin. Moderní 

technologie mu umožňují usušit tekuté kvasnice 

šetrným způsobem, který v nich zachovává maximum 

vitamínů, minerálů, stopových prvků, aminokyselin a dalších 

zdraví prospěšných látek. Zatímco dříve se kvasnice užívaly 

tekuté nebo v prášku, Pangamin sází na tablety. Pod dohledem 

Státního ústavu pro kontrolu léčiv se pak jako první přírodní 

přípravek zařazuje k synteticky vyrobenému 

B komplexu, Celaskonu a Spofavitu. 

                        Pamětníci jistě rádi 

                                       vzpomenou…

                řicházejí převratné změny 

                v politice, společnosti 

                i podnikání. 

Otvírají se hranice a do svobodné 

republiky přicházejí pestrobarevné 

obaly plné vitamínů všeho druhu. 

Nabídka je široká, účinky nevídané. 

Jediná tableta, někdy navíc šumivá, 

má najednou sílu ochránit člověka 

úplně proti všemu – prostě zázrak! 

A ten zázrak přitahuje i pozornost 

konzumentů Pangaminu. 

Všechno se mění – a v roce 1990 

Pangamin končí. Pražský pivovar 

Braník, kde se Pangamin do té doby 

vyráběl, se nadále věnuje pouze 

výrobě piva.

Za průměrnou měsíční mzdu 3170 Kčs 

hrubého si můžete koupit 283 sáčky 

Pangaminu (jeden sáček stojí 11,20 Kčs).

R                   ok naděje na lepší časy. 

                   Po zhruba roční pauze se 

                   Pangamin vrací na česko-

slovenský trh: v novém designu 

a s rozšířenou nabídkou! Pangamin Bifi, 

první takový výrobek na trhu, vyráběný 

ve spolupráci s Výzkumným ústavem 

mlékárenským, začíná pomalu dobývat

lékárny a získává přízeň zákazníků. 

Do papírové dózy s plastovým víčkem 

je balena novinka zacílená na děti: 

Pangamin dražé. Klasický Pangamin 

se balí zároveň do sáčku a papírové

dózy. To proto, aby si zákazníci sami 

určili, jaký typ obalu do budoucna chtějí 

– jednoznačně vítězí sáček!

Lékárníci i lékaři ale zpočátku nevěří: 

Že by probiotické kultury „fungovaly“ 

sušené, v tabletě, a navíc třeba i po dvou 

letech? Fungují! A Pangamin patří znovu 

k nejžádanějším výrobkům.

Za průměrnou měsíční mzdu 3792 Kčs 

hrubého si můžete koupit 338 sáčků 

Pangaminu (jeden sáček stojí 11,20 Kčs).

P                roduktové portfolio 

                Pangaminu se dále rozšiřuje. 

                Například o Pangamin Bifi 

plus s žádaným pupalkovým olejem. 

Anebo o Algamin se sladkovodní řasou, 

který je výsledkem aplikovaného 

výzkumu Mikrobiologického ústavu 

AV ČR v oblasti vývoje plnohodnotné 

stravy pro kosmonauty. 

Na řadu přicházejí přírodní extrakty, 

biologicky dostupný jód a hořčík. 

Mění se také druhy dóz (místo papíru 

plast) a zároveň grafické zpracování 

obalů, které se snaží zachovat spojení 

pivovar = kvasnice = Pangamin.

Za průměrnou měsíční mzdu 26.467 Kč 

hrubého (rok 2015) si můžete koupit 

378 sáčků Pangaminu (jeden sáček 

stojí průměrně 70 Kč).

P                řelomový rok! 

                Celá produktová řada 

                Pangamin dostává nový design. 

Původní sáčky jsou nahrazeny takzvanými 

doypack sáčky, které je možné opětovně 

uzavírat. Mění se i výrobky v dózách. 

Jako první na světě začínáme balit 

do trojhranných plastových dóz, které 

vyrábí švédská společnost Nolato. 

Pangamin vstupuje do jednadvacátého 

století! Úspěšný redesign zabodoval 

a získal pro nás prestižní ocenění 

Obal roku 2016.

Za průměrnou měsíční mzdu 27.589 Kč 

hrubého si můžete koupit 394 sáčků 

Pangaminu (jeden sáček stojí 

průměrně 70 Kč).

S láskou k sobě, blíž přírodě.

R                   ozšiřujeme sortiment 

                   o přípravky vyráběné ze 

                   surovin nové generace, 

u kterých je kladen maximální 

důraz na přírodní složení a moderní 

technologie suplementace surovin 

o deficitní elementy formou, která 

vychází z přirozených procesů. 

Prvním je Pangamin Přírodní B 

komplex, který obsahuje nutričně 

kultivované kvasnice určené 

k optimalizaci nevyvážené stravy. 

Spokojení zákazníci výrobek oceňují 

v programu Volba spotřebitelů 

titulem „Nejlepší novinka roku“. 

Na jeho úspěch postupně navazují 

další: Pangamin Imunita, Pangamin

Ostropestřec, Pangamin Dia…

Za průměrnou měsíční mzdu 31.183 Kč 

hrubého si můžete koupit 410 sáčků 

Pangaminu (jeden sáček stojí 

průměrně 75 Kč).

silymarin & bifi 
játra a detoxikace

S láskou k sobě, blíž přírodě.
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Jen produkt, který dokáže naplnit všechna očekávání zákazníků,
zůstává v popředí zájmu   už celých 65 let!

S láskou k sobě, blíž přírodě.

ROK                   : TADY TO VŠECHNO ZAČALO!1958

Pangaminu je letos 65 let. 
Pojďme si projít jeho příběh, který 
výjimečným způsobem kombinuje 
mnohasetletou tradici využívání pivo-
varských kvasnic ke zdravotním účelům 
– a moderní výrobní postupy, které 
se inspirují přírodou. Pangamin zažil 
dobré i zlé časy, dvacáté i jedna-
dvacáté století, komunistickou 
totalitu i svobodu, šest prezidentů…

Významné milníky historie Pangaminu 
připomínají popisky, doplněné 
ilustračním materiálem: tehdejší 
i současnou podobou obalů výrobku.

Promícháno, natabletováno, přidáno 
něco lásky, péče a zkušeností – a hurá 
za zákazníky v Čechách i zahraničí!

S láskou k sobě, blíž přírodě.

Za průměrnou měsíční mzdu 39.900 Kč 

hrubého si můžete koupit 498 sáčků 

Pangaminu (jeden sáček stojí průměrně 

80 Kč). To je o 80 % více než v roce 1988!

Pangamin® klasik
Klasika od roku 1958.

Pivovarské kvasnice 
a sladový extrakt.

DOPLNĚK
STRAVY

VEGAN

DIA

200
TABLET

S láskou k sobě, blíž přírodě.

PRO DĚTI
OD 3 LET

GMO
FREE

Pangamin® bifi
Střevní mikroflóra.

Oblíbená kombinace pivovarských 
kvasnic, probiotik a prebiotika inulin.

DOPLNĚK
STRAVY

DIA

200
TABLET

Pangamin® bifi plus
Střevní mikroflóra, 
pokožka, hormonální 
rovnováha.

Oblíbená kombinace pivovarských 
kvasnic, probiotik, prebiotika inulin 
a pupalkového oleje.

DOPLNĚK
STRAVY

DIA

200
TABLET

PRO DĚTI
OD 3 LET

GMO
FREE

Pangamin® duo forte
Osvědčená trojice 
pro imunitní systém.

Pivovarské kvasnice a 100 % RHP 
vitamínů C a E a zinku.

DOPLNĚK
STRAVY

DIA

90
TABLET

PRO DĚTI
OD 3 LET

GMO
FREE

Pangamin® imunita
Imunitní systém.

Pivovarské kvasnice, kvasnice 
s biologicky dostupným vitamínem D2 
a selenem, beta-glukany z kvasnic.

DOPLNĚK
STRAVY

VEGAN

DIA

120
TABLET

PRO DĚTI
OD 3 LET

GMO
FREE

Pangamin® ostropestřec
Játra, trávení, detoxikace.

Pivovarské kvasnice, extrakt z ostropestřce 
mariánského (Silymarin), probiotika 
a prebiotikum inulin.

DOPLNĚK
STRAVY

DIA

200
TABLET

GMO
FREE

Pangamin® dia
Pro normální hladinu 
glukózy v krvi.

Pivovarské kvasnice, biologicky 
vázaný chrom a extrakt z gymnémy 
lesní (Gymnema sylvestre) známé 
také jako GURMAR – zabiják cukru.

Pangamin® 
cebetan fytokomplex
Obranyschopnost 
a imunitní systém.

Pivovarské kvasnice, beta-glukany 
z kvasnic a extrakt z plodů růže šípkové.

Pangamin® 
přírodní B komplex
100 % RHP 
vitamínů skupiny B.

Nutričně kultivované kvasnice obsahující 
biologicky vázané vitamíny B1 (thiamin), 
B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (kyselina 
pantothenová), B6 (pyridoxin), 
B9 (kyselina listová), B12 (kobalamin) 
a biotin.

Pangamin® B12
Vitamíny B12 a D2.

Nutričně kultivované kvasnice obsahující 
biologicky vázané vitamíny B12 (kobalamin) 
a D2 (kalciferol), dále pak vitamíny 
B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), 
B5 (kyselina pantothenová), B6 (pyridoxin), 
B9 (kyselina listová), B12 (kobalamin) 
a cholin, určené k optimalizaci nevyvážené 
stravy především pro vegetariány, vegany 
a všechny, kteří nekonzumují dostatek masa.

S láskou k sobě, blíž přírodě.

S láskou k sobě, blíž přírodě.

S láskou k sobě, blíž přírodě.

bifi plus
pupalkový olej

S láskou k sobě, blíž přírodě.

S láskou k sobě, blíž přírodě.

silymarin & bifi 
játra a detoxikace

S láskou k sobě, blíž přírodě.

PRO DĚTI
OD 3 LET

GMO
FREE

dia

180

Gymnemové kyseliny 
a chrom vázaný na kvasnicích

200

B12

S láskou k sobě, blíž přírodě.

Zdroj vitamínů B12, D a dalších 
vitamínů vázaných na kvasnicích.
Zdroj vitamínov B12, D a ďalších 
vitamínov viazaných na kvasniciach.

200

cebetan
fytokomplex

INOVATION

DOPLNĚK
STRAVY

VEGAN

DIA

120
TABLET

PRO DĚTI
OD 3 LET

GMO
FREE

INOVATION

DOPLNĚK
STRAVY

VEGAN

DIA

180
TABLET

PRO DĚTI
OD 12 LET

GMO
FREE

INOVATION

DOPLNĚK
STRAVY

VEGAN

DIA

200
TABLET

PRO DĚTI
OD 3 LET

GMO
FREE

INOVATION

DOPLNĚK
STRAVY

VEGAN

DIA

200
TABLET

PRO DĚTI
OD 3 LET

GMO
FREE

INOVATION

Další výrobky a více informací Rapeto a. s.
Čeliv 17, 349 53 
Kokašice, Česká republika

www.pangamin.cz
obchod@rapeto.cz

VODAFONE
FIRMA ROKU 2017
PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODPOVĚDNÁ
FIRMA ROKU 2017

ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH
CZECH 100 BEST

PLZEŇSKÉHO KRAJE

B L E T Y

https://www.youtube.com/watch?v=H28TmJtYZb4

https://www.youtube.com/watch?v=H28TmJtYZb4
https://www.youtube.com/watch?v=H28TmJtYZb4
PŘEHRÁT VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=RG8QnO9M72Y

https://www.youtube.com/watch?v=RG8QnO9M72Y
https://www.youtube.com/watch?v=RG8QnO9M72Y
PŘEHRÁT VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=TZuNIefCFH8

https://www.youtube.com/watch?v=TZuNIefCFH8
https://www.youtube.com/watch?v=TZuNIefCFH8
PŘEHRÁT VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=C1pffEFdBE0

https://www.youtube.com/watch?v=C1pffEFdBE0
https://www.youtube.com/watch?v=C1pffEFdBE0
PŘEHRÁT VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=CiQUa6-p9A0

https://www.youtube.com/watch?v=CiQUa6-p9A0
https://www.youtube.com/watch?v=CiQUa6-p9A0
PŘEHRÁT VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=3wR9SPr82yU

https://www.youtube.com/watch?v=3wR9SPr82yU
https://www.youtube.com/watch?v=3wR9SPr82yU
PŘEHRÁT VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=5i9yyRmYung

https://www.youtube.com/watch?v=5i9yyRmYung
https://www.youtube.com/watch?v=5i9yyRmYung
PŘEHRÁT VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=h-0ZPhDbQIA

https://www.youtube.com/watch?v=h-0ZPhDbQIA
https://www.youtube.com/watch?v=h-0ZPhDbQIA
PŘEHRÁT VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=9ivIykaI-Es
https://www.youtube.com/watch?v=9ivIykaI-Es

https://www.youtube.com/watch?v=9ivIykaI-Es
https://www.youtube.com/watch?v=9ivIykaI-Es
PŘEHRÁT VIDEO


