


Україна займає 2 місце 
по запасам бурштину у світі



Особливість українського
бурштину у різноманітності 
та унікальності забарвлення

Рівненський бурштин утворився
близько 40 млн років тому.

Відрізняється високою ювелірною якістю, монохромним 
забарвленням, прозорістю і унікальною кольоровою гамою.
Поліський бурштин містить багато цікавих включень: 
бульбашки, «димку», «хмарність», комах і рослин.



Бурштин — символ щастя
та здоров’я

Янтар є джерелом творчих сил, 
віри і оптимізму.

Він підсилює інтуїцію і допомогає 
реалізувати плани в конкретні дії.

Приносить удачу, радість і спокій, 
надає бадьорість духу, зберігає здоров’я.



Вперше, офіційно в Україні
Поєднано напій 
та коштовне каміння *

* Згідно Закону України "Про державне регулювання 
видобутку, виробництва і використання дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння та контроль 
за операціями з ними".

Amberial — бурштинова  
(від англ. “amber” — бурштин) 



В кожну пляшку “Amberial”
ми поклали 
три камені бурштину

Число три символізує рівновагу, стійкість, 
поєднує минуле, теперішнє та майбутнє.

В настоянці «Amberial» бурштин — 
декоративна та символічна складова, 
що підкреслює унікальність рецептури.

Одним із основних інгредієнтів 
напою є настій соснових бруньок, 
а сам бурштин — це ніщо інше, 
як закам'яніла живиця сосни
минулих епох.



При виробництві настоянки 
використовується бурштин, 
кожна партія якого офіційно 
супроводжується документами, 
що підтверджують його справжність 
та якість, безпечність щодо вмісту 
важких металів та радіонуклідів. 

Використання бурштину в складі 
напою дозволено Державною службою 
з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів.



Унікальна рецептура 
Amberial на натуральних 
духмяних травах

Настояна на
• соснових бруньках
• кориці
• материнці
• калгані
• буркуні



Настояна на
• соснових 
   бруньках
• дубовій
   клепці
• калгані

Неповторна рецептура 
Amberial White з додаванням 
натурального меду



Неперевершений
напій

Аромат складний, насичений, 
з легкими трав’янистими нотками. 
Смак злагоджений, м'який, 
з хвойними та пряними відтінками.



Напій можна вживати 
як у чистому вигляді, 
так і в коктейлях



Long drinks

Lady Amber
Настоянка 
“Amberial” - 100 мл
Сироп “Гренадін” (гранат) — 20 мл 
Сік апельсину — 60 мл
Сік ананасу — 60 мл
Сік яблука — 60 мл

Green Amber
Лікер “Pisang” (зелені 
банани) — 20 мл
Фреш лимона — 20 мл
Настоянка “Amberial” — 20 мл

Amberial 
Mango Tonic
Настоянка 
“Amberial” — 60 мл
Сироп “Манго” — 30 мл
Tonic — 150 мл

Red Amber
Сироп “Гренадін” (гранат) — 20 мл
Фреш лимона — 20 мл
Настоянка “Amberial” — 20 мл

Short drinks



Артезіанська вода

Спирт класу  «Люкс»

Натуральні трави

Коштовність всередині

Мінімалістичний
строгий дизайн

500 мл

38 об. 

12 шт.



Янтарний витвір 
природи


