
Oferta handlowa PURE&SWEET



Firma Pure & Sweet pragnie przedstawić ofertę handlową BIO GRANOLI w trzech smakach:

PALEO KOKOS & MACA

BANAN & KAKAO

JABŁKO & CYNAMON

Nasza BIO GRANOLA jest oparta na wysokiej jakości surowców, pochodzących z certyfikowanych upraw
ekologicznych. Podstawowymi składnikami BIO GRANOLI są:

płatki jaglane – nie zawierają glutenu, są doskonałym źródłem białka, witamin z grupy B oraz witaminy E,
korzystnie wpływają na układ nerwowy, wzmacniają koncentrację.

orzechy, nasiona – stanowią ponad 65%, to doskonałe źródło białka, błonnika, przeciwutleniaczy i kwasów
tłuszczowych nienasyconych.

owoce liofilizowane- na skutek procesu liofilizacji, owoce zachowują wszystkie wartości odżywcze, aromat,
wygląd i smak.

Całość wypiekamy w niskiej temperaturze, aby zachować w wszystkie wartości odżywcze i zachować wyjątkowo
chrupiący smak.

Dzięki połączeniu tych składników stworzyliśmy GRANOLĘ, która nie zawiera: glutenu, laktozy, substancji
słodzących i konserwantów.

Jest to idealna przekąska pozwalająca zachować wysoki poziom energii przez cały dzień. Najlepiej smakuje
w połączeniu z jogurtem, mlekiem, napojem roślinnym, smoothie lub jako dodatek do deserów.



PALEO KOKOS & MACA

Składniki: bio słonecznik, bio migdały,

bio pestki dyni, bio chipsy kokosowe,

bio orzechy nerkowca, bio miód

wielokwiatowy, bio orzechy włoskie,

bio siemię lniane, bio nasiona chia, bio

olej kokosowy, bio maca.

BANAN & KAKAO JABŁKO & CYNAMON

Składniki: bio płatki jaglane, bio

słonecznik, bio miód wielokwiatowy, bio

migdały, bio pestki dyni, bio orzechy

nerkowca, bio olej kokosowy, bio banan

liofilizowany, bio siemię lniane, bio chipsy

kokosowe, bio nasiona chia, bio kakao.

Składniki: bio płatki jaglane, bio

słonecznik, bio miód wielokwiatowy, bio

pestki dyni, bio migdały, bio orzechy

nerkowca, bio olej kokosowy, bio rodzynki,

bio siemię lniane, bio jabłko liofilizowane,

bio nasiona chia, bio cynamon cejloński.



CENNIK DLA DYSTRYBUTORÓW:

• Ważność oferty 30 dni.

• Brak minimum logistycznego.

• Darmowa dostawa.

• Termin przydatności do spożycia GRANOLI wynosi 5 miesięcy (zgodnie z badaniami przechowalniczymi).

• Próbki wysyłamy GRATIS na wskazany adres.

NAZWA PRODUKTU GRAMATURA KOD EAN STAWKA VAT CENA NETTO

BIO PALEO GRANOLA KOKOS & MACA
50 g 5906746002061 8 % 2,40

200 g 5906746002030 8 % 7,70

BIO GRANOLA BANAN & KAKAO
50 g 5906746002047 5 % 2,20

200 g 5906746002016 5 % 7,50

BIO GRANOLA JABŁKO & CYNAMON
50 g 5906746002054 5 % 2,00

200 g 5906746002023 5 % 7,00



SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W celu uzyskania dalszych informacji na temat oferowanych produktów oraz złożenia 

zamówienia prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

biuro@pureandsweet.pl 

lub pod numerem telefonu: 

+48 500 198 992


