
Nr. Kat. 7070  
CHIPSY JABŁKOWE

Nr. Kat.0314/I LIKE IT  
CZEKOLADOWY I LIKE IT

Nr. Kat. 0042  
COOKIE PURE BOX

Nr. Kat. 0227  
MEGA BAR
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Podziękuj tym, którzy są na straży i dyżurze!  
Złóż słodkie podziękowania zamawiając nasze produkty,

a do każdego zamówienia dodamy ekstra   
10% słodkości GRATIS!

Cała służba zdrowia każdego dnia walczy o nasze zdrowie i życie. Pokaż, że jesteś wdzięczny za ich trud i poświęcenie. Wyślij wybranej placówce medycznej słodki  
prezent z podziękowaniami,  a my dołożymy 10% więcej słodyczy GRATIS i bezpiecznie dostarczymy pod wskazany adres! Oferta dotyczy produktów wskazanych w ulotce.

W ofercie naturalnych i smacznych przekąsek prezentujemy zdrowe chipsy owocowe. 
Suszone chipsy bananowe zawierają witaminy z grupy B i C, a także potas i błonnik. 
Kolejnym atutem są personalizowane opakowania, z ekologicznego papieru typu kraft.  
Na każdym opakowaniu możemy umieścić logo lub inny przekaz reklamowy. Nasze naturalne 
chipsy stanowią idealną formę promocji oraz są pyszną przekąską.

Oferujemy Państwu maksymalną czekoladową przyjemność, która płynie nie tylko ze 
smaku naszej czekolady, ale również z możliwości wykonania tabliczek personalizowanych  
Państwa logotypem! W ofercie posiadamy aż 29 kształtów, a na życzenie klienta 
wyczarowujemy kolejne!

Cookie Pure Box to opakowanie w 100% biodegradowalne. Pokrywka wykonana jest 
z tworzywa PLA. Jest to materiał w 100% biodegradowalny, który przeszedł jednocześnie 
skrupulatne testy i jest certyfikowany do kontaktu z żywnością, zapewniając świeżość 
i bezpieczeństwo produktów spożywczych. Pudełko natomiast jest wyprodukowane z papieru 
kraft, a jego wnętrze pokryte jest tworzywem PLA. Cookie Pure Box to nie tylko ekologiczny 
gadżet reklamowy, to również pyszna zawartość w postaci ciasteczek migdałowych Vege, 
słodzonych syropem z agawy, bez dodatku cukru lub kruchych ciasteczek z żurawiną 
i kawałkami białej czekolady czy ze skórką pomarańczową i kawałkami czekolady deserowej.

Mega Bar to aż 200 gramów aksamitnej czekolady z całym mnóstwem chrupiących 
dodatków do wyboru, wedle Państwa preferencji. Prostota i elegancja nowoczesnej koperty 
z geometrycznym wycięciem stwarza ogromną powierzchnię reklamową, która może być 
dowolnie spersonalizowana przez klienta.

Podaruj słodką dawkę optymizmu.
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