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Paczka dla
dzieci KIDS
Snack BOX 3
Cena

54,70 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 - 48 godzin

Opis produktu
KIDS Snack BOX Przekąski dla dzieci

Zdrowe przekąski dla dzieci – zestaw 21 przekąsek
Zestaw KIDS to zestaw zdrowych przekąsek, który dedykujemy głównie dzieciom, ale nie tylko – starsi amatorzy smakołyków z pewnością też
pokochają te przekąski.
Spraw swoim dzieciom słodki zdrowy prezent, bez wyrzutów) sumienia, za to z satysfakcją, że dostarczasz im zastrzyku zdrowej
energii i mnóstwo uciechy.
W zestawie znajdziesz:
Owocowe przekąski wytworzone w 100% owoców - bez sztucznych dodatków, bez dodatku cukru, barwników, syropu-glukozowo
fruktozowego
Coś do pochrupania: pieczone chrupki, grahamowe paluszki z sezamem
Orzeszki
Zdrowe batoniki
Zdrowe musy owocowo-jogurtowe
Ciasteczka

Owocowe Przekąski
Przekąski BOB SNAIL - przekąski owocowe
To smakołyk od ślimaka - Boba Ślimaka.
W składzie znajdziemy jedynie owoce, a jego produkcja odbyła się bez użycia wysokich temperatur – tak, aby zachować jak najwięcej cennych
wartości odżywczych, witamin i minerałów.
Przekąski Bob Snail to:
Tylko owoce
Bez konserwantów i sztucznych barwników
Bez dodatku cukru
Bez glutenu
W zestawie znajdziesz 3 przekąski od Boba Ślimaka w super fajnych smakach: Egzotyczne Mango, Jabłko-Gruszka-Mango, i Nuta Wiśni.

Porcja Dobra Listki i Krążki - przekąski owocowe
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Porcja dobra Krążki
Krążki, czyli Orzechy + Owoce i nic więcej
Krążek wytworzono z prasowanego mixu suszonych owoców oraz posiekanych orzechów. Owoce suszono w niskiej temperaturze, co pozwoliło
zachować cenne wartości odżywcze.
Etykieta oczywiście wzorowa - bez zbędnych sztucznych dodatków.
Ten pyszny morelowy krążek posmakuje każdemu – idealny deser lub słodka przekąska.
W zestawie znajdziesz krążek o smaku morelowym i nienagannym składzie (same morele i orzechy!).
"Porcja Dobra" - nazwa mówi sama za siebie - ze spokojem, możesz dać tę przekąskę swojemu dziecku.
Skład morelowego krążka: suszone morele (95%), orzechy laskowe (5%)
Porcja Dobra Listki
Listki czyli Owoce + Owoce i nic więcej
Listki to jabłka z dodatkiem jednego z trzech innych owoców – jeżyn, śliwek lub truskawek.
To świetny zamiennik niezdrowych żelek.
W zestawie znajdziesz 3 smaki: Jabłko+śliwka, Jabłko+jeżyny, Jabłko+truskawka - każdy z tych smaków z pewnością posmakuje zarówno
Twojemu maluchowi, jak i Tobie.

Ciasteczka:
Ciastko FIT Słodzone miodem ciastko z ziarnami
Pyszne zdrowe ciastko na bazie ziaren i miodu – bez dodatku cukru, oleju kokosowego i sztucznych dodatków, tłuszczów trans, bez płatków
owsianych
Co znajduje się w ciastku? Miód wielokwiatowy, pestki dyni, pestki słonecznika, żurawina suszona, orzeszki ziemne, sezam, rodzynka, siemię
lniane

Ciasteczko Łan orzechowo-zbożowe
Bez dodatku mąki - w 100% z płatków zbożowych (owsianych i gryczanych)
Z dodatkiem masła orzechowego (100% orzechów).
Pyszna słodka przekąska

Coś do pochrupania:
Pieczone Chrupki kukurydziane Bio Dinozaurusy

Pieczone, bezglutenowe, ekologiczne (wyprodukowane ze składników pochodzących z ekologicznych upraw), a przede wszystkim
smaczne i fajne chrupki w kształcie Dinozaurów!

Crispy Natural – zdrowe chipsy jabłkowe – z suszonych jabłuszek
Czy Chipsy mogą być zdrowe? Tak!
Chipsy Crispy Natural są suszone, naturalne, niesmażone – zostały wyprodukowane w innowacyjnej technologii pieczenia ani smażenia.
Technologia, o której mowa opiera się na wykorzystaniu niskiej temperatury (poniżej 40 st. C) – dzięki temu zachowanych jest jeszcze więcej
wartości odżywczych.
Nie zawierają konserwantów, są bezglutenowe.
Znajdziemy w nich sporo błonnika.
Wyprodukowane bez dodatku cukru.
Jedno opakowanie stanowi 1 z 5 porcji owoców i warzyw zalecanych do spożycia w ciągu dnia.

Zdrowa mieszanka bakalii – orzeszki ziemne i słodka żurawina
Orzeszki i żurawina - ta kompozycja posmakuje każdemu.

Paluszki grahamowe z sezamem Ezerki
Zdrowe Batoniki
Batony Krukam

To zdrowe batoniki bez dodatku cukru, stanowiące źródło witamin, minerałów i zdrowych tłuszczów.
W zestawie 2 batoniki w dwóch pysznych smakach.

Batonik FeelFit
Batonik FeelFit to orzechy i suszone owoce sklejone miodem – słodki, i zdrowy batonik – pokocha go każdy mały łasuch.

Zdrowe musy owocowo jogurtowe, bez dodatku cukru.
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Kubuś Mus + Jogurt wanilia, banan
Bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry, bez konserwantów i barwników, nie zawiera syropu glukozowo-fruktozowego, można
go przechowywać bez lodówki.
Wysoka zawartość witaminy C i źródło błonnika.
W składzie znajdziemy: Skład: Przecier z: jabłek (60%), jogurt naturalny (20%), przecier bananowy (10%), sok jabłkowy (9%) z zagęszczonego
soku, kaszka ryżowa (1%), witamina C, naturalny aromat waniliowy.

Kubuś Mus + Jogurt banan, truskawka, jabłko

Skład: przeciery z: bananów (55%) i truskawek (18%), jogurt naturalny (15%), przecier z jabłek (10%), sok jabłkowy (1%) z zagęszczonego soku,
kaszka ryżowa (1%), witamina C
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