
 

Zestawy
prezentowe

Podaruj bliskiej osobie pyszną porcję zdrowia!



"Zdrowia!" - słowo, które pada najczęściej, kiedy składamy sobie
życzenia. A gdyby tak to słowo zamienić w czyny i podarować go w
formie prezentu? U mnie to możliwe! 

Dokładam wszelkich starań, aby produkty, które trafiają do
przygotowywanych przeze mnie zestawów upominkowych
cechowała najwyższa jakość oraz prosty i dobry skład.

W swoją pracę wkładam całe swoje serce i pasję. Pragnę, aby każdy
stworzony przeze mnie prezent wywoływał uśmiech i zadowolenie,
a obdarowana nim osoba poczuła się wyjątkowo.

Z myślą o Państwa satysfakcji stworzyłam prezenty na każdą kieszeń  
i okazję.

Ale to nie wszystko! Poza gotowymi zestawami wykonuję również
upominki "szyte na miarę" - spełniające Państwa indywidualne
potrzeby i oczekiwania.

Serdecznie zapraszam do współpracy!

O MNIE JAK ZAMAWIAĆ?

Gotowe zestawy - do 3-4 dni roboczych.
Zamówienia indywidualne - czas ustalany w zależności od ilości
zestawów oraz ich zawartości.
Zastrzegam sobie możliwość wymiany artykułów na inne, podobne w
przypadku ich braku u producenta.

CZAS I ZASADY REALIZACJI

FORMY DOSTAWY

Wybierz zestaw prezentowy z katalogu lub ze strony:
http://zdroweprzekaski.eu/Kosze-prezentowe
 Złóż zamówienie przez stronę i dokonaj wpłaty.
 Jeśli chcesz zamówić indywidualny, spersonalizowany zestaw
prezentowy, skontaktuj się ze mną mailowo:
biuro@zdroweprzekaski.eu lub telefonicznie: 790 632 160.

1.

2.
3.

Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich oraz
paczkomatów wyłącznie na terenie Polski.
Na terenie Czechowic-Dziedzic, Bielska-Białej i Pszczyny możliwy
dowóz pod wskazany adres lub odbiór bezpośrednio w siedzibie
firmy.
Ponadto istnieje możliwość wysyłki zestawu bezpośrednio do osoby
obdarowanej  w Państwa imieniu.

Aleksandra Janusz

http://zdroweprzekaski.eu/Kosze-prezentowe
mailto:biuro@zdroweprzekaski.eu


89zł 49zł 59zł

ŚWIĄTECZNY CZAS
zestaw duży

miód z żurawiną 220g + nabierak
śliwka o konsystencji konfitury 210g
daktyle w czekoladzie bez cukru 140g
cukierki bez cukru ręcznie robione 100g
czekolada mleczna z orzechami 100g
syrop malinowy z lipą i miodem 250ml
świąteczne pudełko z okienkiem
dodatki: wełna drzewna, suszone
pomarańcze, cynamon, wstążka, naklejka
świąteczna

ŚWIĄTECZNY BLASK
zestaw mały

ŚWIĄTECZNA SŁODYCZ
zestaw firmowy

miód lipowy 50g + nabierak
baton malinowy w gorzkiej czekoladzie 34g
chałwa bez cukru 40g
czekolada gwiazdka 85g
świąteczne pudełko z okienkiem
dodatki: wełna drzewna, suszone
pomarańcze, rafia dekoracyjna, naklejka
świąteczna

krem arachidowy z pyłkiem pszczelim 40g
prażone migdały z ksylitolem i cynamonem
100g
cukierki bez cukru ręcznie robione 100g
baton Miodowy Kłos 45g
baton z ciemnej czekolady z migdałami i
skórką pomarańczy 26g
świąteczne pudełko z okienkiem
dodatki: wełna drzewna, suszone
pomarańcze, wstążka, naklejka świąteczna



29zł 39zł 79zł

ŚWIĄTECZNA GWIAZDKA
zestaw biznesowy

czekolada gwiazdka 85g
baton Miodowy Kłos 45g
3 krówki o smaku toffi
świąteczny woreczek z organzy

ŚWIĄTECZNA RADOŚĆ
zestaw dla każdego

ŚWIĄTECZNY DOMEK
zestaw dla dzieci

czekolada mleczna z orzechami 100g
daktyle w czekoladzie bez cukru 140g
baton Miodowy Kłos 45g
laska świąteczna 40g
świąteczny woreczek z organzy

laska świąteczna 40g
Mikołaj z mlecznej
czekolady 25g
lizak ręcznie robiony 20g
baton Kids Fistaszek 25g
przekąska mango w
mlecznej czekoladzie
30g
kostki jabłka 12g
smoothie Bob Snail 120g

listek jabłkowo -
truskawkowy 16g
herbatniki mini ZOO 50g
3 krówki o smaku toffi
ciastko z miąższem
kokosowym i migdałem
50g
bańki mydlane 60ml
tatuaże zmywalne
świąteczne pudełko -
domek



baton Kids Fistaszek 25g
herbatniki mini ZOO 50g
przekąska mango w mlecznej
czekoladzie 30g
pianki bezcukrowe 50g
karmelki bez cukru Werther's
Original 42g
Bob Snail jabłko - gruszka
30g
galaretki Monkey Mania 39g

SŁODKI MIKOŁAJ
zestaw dla dzieci

SŁODKA ŚNIEŻYNKA
zestaw dla małych dzieci

59zł

laska świąteczna 40g
Mikołaj w czekoladzie 25g
długopis ścieralny
wydrapywanka +
kolorowanka
świąteczne pudełko z
okienkiem lub woreczek ze
świątecznym nadrukiem

64zł

lizak choinka 40g
Mikołaj z mlecznej czekolady
25g
smoothie Bob Snail 120g
Bob Snail jabłko - gruszka 30g
owocowe puzzle żelki 20g
galaretki Monkey Mania 39g
listek jabłkowo - truskawkowy
16g
kostki jabłka 12g

herbatniki mini ZOO 50g
paluszki orkiszowe 70g
baton Kids Fistaszek 25g
bańki mydlane 60ml
mini kolorowanka
woreczek ze świątecznym
nadrukiem



DLA WYJĄTKOWEJ KOBIETY
zestaw na Dzień Kobiet / Dzień Matki

miód z żurawiną 220g + nabierak
syrop malinowy z lipą i miodem 250ml
daktyle w czekoladzie bez cukru 140g
cukierki w słoiczku bez cukru 100g
czekolada mleczna z orzechami 100g
pudełko z okienkiem lub sześciokątne
zawinięte w celofan
dodatki: wełna drzewna, suszone
pomarańcze, wstążka

79zł

PODARUJ ZDROWIE
zestaw pełen zdrowych produktów

miód z żurawiną 220g + nabierak
śliwka o konsystencji konfitury 210g
syrop malinowy z lipą i miodem 250ml
Łyk Imbiru 50ml
surowe kruszone ziarna kakao 21g
pudełko z przezroczystym wieczkiem
dodatki: wełna drzewna, suszone
pomarańcze, cynamon, rafia dekoracyjna

79zł

DLA BABCI I DZIADKA
 

Ketolada - czekolada z migdałami 100g
powidła śliwkowe z rumem 270g
orzech laskowy w czekoladzie wegańskiej
80g
baton malinowy w gorzkiej czekoladzie 34g
3 krówki o smaku toffi
mydło różane z miodem
pudełko z przezroczystym wieczkiem
dodatki: wełna drzewna, płatki róż, wstążka

74zł



84zł

ROZKOSZ PODNIEBIENIA
zestaw na każdą okazję

PODARUNEK OD SERCA
zestaw dla wyjątkowej osoby

czekolada biała karmelizowana 85g
prażone migdały z ksylitolem i
cynamonem 100g
ciastko bez cukru LOV 65g
lizak ręcznie robiony 20g
mydło różane z miodem
pudełko z przezroczystym wieczkiem
dodatki: wełna drzewna, płatki róż,
wstążka, naklejka

64zł

CZEKOLADOWE LOVE
zestaw dla miłośników czekolady

czekolada mleczna z orzechami 100g
czekoladki orzech laskowy i włoski 100g
krem z kakao i orzechami laskowymi 200g
baton z ciemnej czekolady z migdałami i
skórką pomarańczy 26g
baton kawa i ciemna czekolada 40g
Chrup and Go 22g
pudełko z przezroczystym wieczkiem
dodatki: wełna drzewna, suszone
pomarańcze, cynamon, rafia dekoracyjna

64zł

miód z żurawiną 220g + nabierak
kulki raw goji - kokos 48g
daktyle w czekoladzie bez cukru 140g
czekoladki orzech laskowy i włoski 100g
krem z kakao i orzechami laskowymi 200g
baton z ciemnej czekolady z migdałami i
skórką pomarańczy 26g
pudełko z przezroczystym wieczkiem
dodatki: wełna drzewna, suszone
pomarańcze, rafia dekoracyjna



79zł

DLA SUPER NAUCZYCIELA
zestaw na Dzień Nauczyciela / na zakończenie

roku szkolnego
 

Ketolada - czekolada z migdałami 100g
powidła śliwkowe z rumem 270g
prażone migdały z ksylitolem i cynamonem 100g
kulki raw goji - kokos 48g
baton z ciemnej czekolady z migdałami i skórką
pomarańczy 26g
baton malinowy w gorzkiej czekoladzie 34g
pudełko z przezroczystym wieczkiem
dodatki: wełna drzewna, suszone pomarańcze,
cynamon, wstążka

74zł

MAŁE CO NIECO
zestaw mini na każdą okazję

miód lipowy 50g + nabierak
krem arachidowy z pyłkiem pszczelim
40g
baton malinowy w gorzkiej czekoladzie
34g
kulki raw goji - kokos 48g
3 krówki o smaku toffi
pudełko z okienkiem
dodatki: wełna drzewna, suszone
pomarańcze, wstążka

39zł

UROCZYSTA CHWILA
zestaw na różnego rodzaju rocznice / jubileusze /

podziękowania

miód z żurawiną 220g + nabierak
daktyle w czekoladzie bez cukru 140g
czekolada mleczna z orzechami 100g
kulki raw goji - kokos 48g
O-ciacho kawowe 50g
pudełko z przezroczystym wieczkiem
dodatki: wełna drzewna, suszone
pomarańcze, rafia dekoracyjna



SŁODKA NIESPODZIANKA
zestaw na urodziny / Dzień Dziecka

79zł

baton Kids Fistaszek 25g
batonik owocowy Fruit Mood
20g
Chrup and Go 22g
ciastka kakaowe z kremowym
nadzieniem 147g
smoothie Bob Snail 120g
Bob Snail jabłko - gruszka 30g
lizak z zestawem witamin 8g
sok wieloowocowy 100% 200ml

owocowe puzzle żelki 20g
galaretki Monkey Mania 39g
bańki mydlane 60ml
wydrapywanka +
kolorowanka
długopis ścieralny
tatuaże zmywalne
pudełko z okienkiem
dodatki: wełna drzewna,
wstążka, naklejka



ZAMÓWIENIA "SZYTE NA MIARĘ"
Na Państwa życzenie mogę przygotować zestawy prezentowe dopasowane do indywidualnych potrzeb i preferencji:

 ZESTAWY SPERSONALIZOWANE
Istnieje możliwość dołączenia przesłanej przez Państwa kartki z życzeniami, podziękowaniami lub dedykacją.

 
 Z GADŻETAMI REKLAMOWYMI

Przygotowany przeze mnie zestaw upominkowy możemy wzbogacić o gadżet z logo Państwa firmy (np. kubek, długopis,
breloczek, cukierki, itp.)

 
 Z WYBRANYMI PRODUKTAMI

Mogą Państwo stworzyć swój własny, indywidualny zestaw prezentowy składający się z produktów dostępnych w moim
sklepie. 

 
 Z OKREŚLONYM BUDŻETEM

Podają mi Państwo kwotę, jaką chcą przeznaczyć na upominek, a ja na tej podstawie kompletuję zestaw. Po zatwierdzeniu
przez Państwa wybranych produktów przystępuję do realizacji zamówienia.



Decydując się na indywidualny zestaw prezentowy mają Państwo również możliwość wyboru rodzaju opakowania.

 

pudełko z tektury falistej z
przezroczystym wieczkiem

pudełko kartonowe z okienkiem
(brązowe lub świąteczne)

pudełko kartonowe sześciokątne
zapakowane w celofan

woreczki celofanowe z
motywem świątecznym

PAKOWANIE PREZENTÓW

Każde pudełko wypełnione jest naturalną wełną drzewną i udekorowane aromatycznymi dodatkami (do wyboru: suszone plasterki
pomarańczy, laski cynamonu, gwiazdki anyżu, suszone płatki kwiatów).
Całość przyozdobiona jest naklejką okolicznościową, a także elegancką, atłasową wstążką lub rafią dekoracyjną.

świąteczny domek 
z tektury

woreczki świąteczne 
z organzy

woreczki świąteczne
jutowe



790 632 160 biuro@zdroweprzekaski.eu zdroweprzekaski.eu

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY!

mailowo: biuro@zdroweprzekaski.eu
telefonicznie: 790 632 160

Zapytania oraz zamówienia proszę kierować:

 

Zapraszam również do śledzenia mojego profilu na Facebook'u i Instagramie

mailto:biuro@zdroweprzekaski.eu
http://zdroweprzekaski.eu/
https://www.instagram.com/zdroweprzekaski.eu/
https://www.facebook.com/zdroweprzekaski.eu
mailto:biuro@zdroweprzekaski.eu

