
Venování
V

Dárek plný
zdravých dobrot
Zdraví je jedna z  nejdůležitějších věcí, kterou 
můžeme sobě i druhým lidem přát. Cesta ke 
zdraví vede skrz kvalitní a přírodní potraviny. 
Darujte letos k Vánocům NATU vánoční balíčky. 
Každý dárkový balíček je unikátní, protože jej 
připravujeme dle přání zákazníků a balíme vý-
hradně ručně.

ekologicky šetrné a zároveň stylové balení
každý balíček je originál
dárky vhodné pro obchodní partnery, 
klienty i zaměstnance



Dárkové balíčky
uvnitř najdete naše nejprodávanější produkty
5 různých sestav nebo možnost individuálního 
sestavení balíčku na míru
doručení poštou nebo přepravní službou
vhodný dárek pro zákazníky i zaměstnance
možnost vložení vizitkmožnost vložení vizitky, firemního přání nebo 
poděkování



hotový set ochucených arašídových másel 
nebo individuální sestava ořechových másel 
o gramáži 300 g
doručení poštou nebo přepravní službou
vhodný dárek pro zákazníky i zaměstnance
možnost vložení vizitky, firemního přání
nebo poděkování

Dárkový set
ořechových másel



Dárkové balení mini 
ořechových krémů

Varianta I: mini pistáciový krém 30g, mini kešu 
krém s jahodami 30g, mini arašídový krém s koko-
sem 30g

Varianta II: mini kokosový krém s  malinami 30g, 
mini natuneta 30g, mini kešu krém s jahodami 30g

2 varianty
možnost nálepky s firemním logem



Dárková taška malá
možnost vložení vizitky, firemního přání
nebo poděkování
dárek pro zaměstnance

Varianta I: mini mix ořechy 80g, lyofilizované 
jahody 15g, ginger shot BIO 100ml, superkaše ACAI
s jahodami a dračím ovocem 70g

Varianta II: lyofilizované jahody 15g, pečené oříšky 
s medem a solí 160g, arašídový krém crunchy 300g
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Dárková taška velká
možnost vložení vizitky, firemního přání
nebo poděkování
dárek pro zaměstnance i obchodní partnery

Varianta pro muže: granola slaný karamel 400g, ginger 
shot BIO 100ml, arašídový krém crunchy 300g, pečené 
oříšky s  medem a solí 160g, protein flapjack jablečný 
koláč 40g, kokosové chipsy slaný karamel BIO 70g

Varianta pro ženy: granola višeň a karob 350g, 
CHOCS maliny v 70% BIO hořké čokoládě 100g, ka-
ramella 140g, lyofilizované jahody 20g, protein
flapjack slaný karamel 40g
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Individuální balení
na míru – doypacky

pytlíčky naplníme mrazem sušeným ovocem, 
pečenými nebo přírodními oříšky, semínky 
nebo NATU mixy dle vašeho výběru
vlastní design etiket
výběr z různých velikostí pytlíčků
(250 ml, 500 ml a 750 ml)

od 50 ks/druh
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Individuální balení
na míru – ořechová másla

skleničku naplníme ořechovým krémem dle 
vašeho výběru
vlastní design etiket
nabízíme dvě velikosti skleniček
(140 g a 300 g)

od 50 ks/druh



Venování
V

Individuální balení
na míru – tubusy

tubus naplníme jednou z našich granol, ořechy 
nebo sušeným ovocem dle vašeho výběru
vlastní design etikety na brandovaném 
tubusu NATU

od 50 ks/druh
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Dárkové poukazy
poukazy v hodnotě 250 Kč nebo 500 Kč včetně 
dárkové obálky
možnost umístit firemní logo na poukaz
možnost výroby ve vlastním korporátním
designu (grafiku dodává klient) – od 50 ks
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Kontaktujte nás
+420 731 891 498

obchod@natu.bio

Rozvoz po Praze ZDARMA při objed-
návce nad 5.000 Kč bez DPH. Skladbu 
produktů lze po dohodě upravit dle 
Vašich představ.


