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Chlebki wieloziarniste 110 g BIO Baton Batoncjusz 40 gBIO Ciastka owsiane z figami 150 g BIO Ciastka jaglane z morwą białą 
175 g

Cudowne chlebki z ziaren siemienia, słonecz-
nika i dyni. W 100% naturalne, vegańskie, 
bezcukrowe i niezwykle bogate w witaminy i 
minerały.

Smak: Jałowy, choć lekko słony. Idealne jako 
zamiennik chleba.

Prawdziwie figowy, ekologicznie certyfikowa-
ny, naturalny baton musli w 100% na bazie 
płatków zbożowych, bez konserwantów, bez 
emulgatorów, bogaty w witaminy i minerały.

Smak: Figowo-zbożowy.

Certyfikowane, ekologiczne, figowe ciastka 
bez mąki, w 100 % na bazie pełnoziarnistych 
płatków owsianych. Naturalne, bez GMO oraz 
bogate w witaminę E, cynk i mangan. 

Smak: harmonijnie zbożowy i owocowy.

Certyfikowane, ekologiczne i bezglutenowe 
ciastka bez mąki, w 100 % na bazie płatków 
jaglanych. Naturalne, bez GMO oraz bogate w 
witaminę E, cynk i Tiaminę. 

Smak: słodki i owocowy choć z lekką goryczką 
jaglaną.
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Ciastka daktylowe bez dodatku 
cukru 175 g

Ciastka żurawinowe bez dodatku 
cukru 175 g

Ciastka daktylowe bez dodatku cukru i innych 
substancji słodzących. Naturalna słodycz        
w 100% z owoców.

Smak: mocno owocowy, z odrobiną goryczy 
jaglanej.

Ciastka żurawinowe bez dodatku cukru 
i innych substancji słodzących. Naturalna 
słodycz w 100% z owoców.

Smak: mocno owocowy, z odrobiną goryczy 
jaglanej.

20 szt.8 szt. 8 szt.23% 23%5 miesięcy 5 miesięcy

5 904730 697095 5 904730 697101

100%
Natural

Bez cukru
sugar-free

40 szt.

20 szt.



Ciastka owsiane z pestkami 
dyni 150 g i 175 g

Dyniowe ciastka bez mąki, w 100 % na bazie 
pełnoziarnistych płatków owsianych. Natural-
ne, bez konserwantów oraz bogate 
w witaminę E, B1, magnez i żelazo. 

Smak: słodki, zbożowy, z wyczuwalnymi 
pestkami dyni.
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Ciastka owsiane z pestkami 
słonecznika 150 g i 175 g

Ciastka owsiane z siemieniem 
lnianym 150 g i 175 g

Ciastka owsiane z wiórkami 
kokosowymi 150 g i 175 g

Słonecznikowe ciastka bez mąki, w 100 % na 
bazie pełnoziarnistych płatków owsianych. 
Naturalne, bez konserwantów oraz prawdziwe 
źródło witaminy E, zwanej witaminą młodości. 

Smak: słodki, zbożowy, z wyczuwalnymi 
pestkami słonecznika.

Ciastka bez mąki, w 100 % na bazie pełnoziar-
nistych płatków owsianych. Naturalne źródło 
wielu witamin i minerałów, w tym niezwykle 
rzadkiego i wartościowego selenu.

Smak: słodki, zbożowy, z wyczuwalnym 
siemieniem lnianym.

Kokosowe ciastka bez mąki, w 100 %  na 
bazie pełnoziarnistych płatków owsianych. 
Naturalne, bez konserwantów oraz bogate    
w witaminy i minerały.

Smak: Smak: słodki, zbożowy, z wyraźną nutą 
kokosową.
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Ciastka owsiane z agrestem 
150 g i 175 g

Ciastka owsiane z żurawiną 
150 g i 175 g

Ciastka owsiane z czekoladą 
150 g i 175 g

Agrestowe ciastka bez mąki, w 100 % na bazie 
pełnoziarnistych płatków owsianych. Wyjątko-
wa słodycz pochodząca z polskich owoców. 

Smak: słodki, zbożowy, owocowy.

Żurawinowe ciastka bez mąki, w 100 % na 
bazie pełnoziarnistych płatków owsianych. 
Naturalne źródło witaminy B1, witaminy E, 
magnezu i cynku oraz prawdziwa skarbnica 
manganu. 

Smak: słodki, zbożowy, owocowy.

Czekoladowe ciastka bez mąki, w 100 % na 
bazie pełnoziarnistych płatków owsianych. 
Naturalne źródło witaminy B1, witaminy E, 
magnezu i cynku oraz prawdziwa skarbnica 
manganu.  

Smak: słodki, zbożowy, mocno czekoladowy.
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Ciastka orkiszowe 175 g

Ciastka bez mąki, w 100 % na bazie pełno-
ziarnistych płatków orkiszowych. Naturalne 
źródło witamin i minerałów.

Smak: słodki, choć trochę jak popcorn. 
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Ciastka jaglane z czekoladą 
175 g

Ciastka jaglane z daktylami 
175 g

Ciastka jaglane z żurawiną 
175 g

Bezglutenowe ciastka czekoladowe w 100% 
na bazie płatków jaglanych. Naturalne, bez 
konserwantów oraz bogate w witaminy z gru-
py B: Tiaminę, Ryboflawinę, Witaminę B6.

Smak: słodki, odrobinę gorzki, zbożowy, 
mocno czekoladowy.

Bezglutenowe ciastka daktylowe w 100% na 
bazie płatków jaglanych. Naturalne, bez kon-
serwantów oraz bogate w witaminy z grupy B: 
Tiaminę, Ryboflawinę, Witaminę B6.

Smak: słodki, odrobinę gorzki, zbożowy, 
owocowy.

Bezglutenowe ciastka żurawinowe w 100% na 
bazie płatków jaglanych. Naturalne, bez kon-
serwantów oraz bogate w witaminy z grupy B: 
Tiaminę, Ryboflawinę, Witaminę B6.

Smak: słodki, odrobinę gorzki, zbożowy, 
owocowy.
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Ciastka słonecznikowe z agawą 
150 g

Ciastka żurawinowe z agawą 
150 g

W 100% naturalne ciastka bez dodatku cukru. 
Wytwarzane na bazie pełnoziarnistych płat-
ków owsianych, BIO syropu z agawy i zimno 
tłoczonego oleju rzepakowego.

Smak: słodki, trochę ostry, zbożowy 
i słonecznikowy.

Żurawinowe ciastka bez dodatku cukru. 
Wytwarzane na bazie pełnoziarnistych płat-
ków owsianych, BIO syropu z agawy i zimno 
tłoczonego oleju rzepakowego.

Smak: słodki, trochę ostry, zbożowy 
i owocowy.
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Baton Ireneusz 40 g Baton Kokoreusz 40 g

Owocowy baton musli w 100% na bazie 
płatków zbożowych, bez konserwantów, bez 
emulgatorów, bogaty w białko i mangan.

Smak: wyjątkowy; bardziej zbożowy niż słodki 
i bardziej owocowy niż zbożowy. 

Mocno kokosowy baton musli w 100% na 
bazie płatków zbożowych, bez konserwantów, 
bez emulgatorów, bogaty w białko i mangan.

Smak: kokosowo-czekoladowy, czego chcieć 
więcej.
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Ciastka jaglane z czarną 
porzeczką 175 g

Bezglutenowe ciastka porzeczkowe w 100% 
na bazie płatków jaglanych. Naturalne, bez 
konserwantów oraz bogate w witaminy z gru-
py B: Tiaminę, Ryboflawinę, Witaminę B6.

Smak: słodki, odrobinę gorzki, zbożowy, 
owocowy.
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