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TYTUŁ: Sprzedam kakao w workach 25 kg

CENA: 15,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Tomasz (.: FoodFarmacia :.)
  Adres:
  Miasto: Opole
  Województwo: opolskie
  Telefon: 739 648 345
                

OPIS:

Kakao jest pakowane w worki 25 kg cena 15 zł za kg, wysyłka
gratis!

Oferujemy naturalne i czyste kakao bez dodatków prosto od producenta w Polsce.

W sprzedaży:

- pakowane w paczki 100 gram cena 2.50 zł za paczkę,
- pakowane w paczki 1kg cena 16 zł,
- pakowane w worki 25 kg cena 15 zł za kg, wysyłka gratis.

Sprzedaję jako osoba prywatna lub na angielską firmę. Vat nie jest doliczany.

Ponadto:

Błonnik kakaowy:

- w workach 25 kg cena 9 zł za kg wysyłka gratis,
- w paczce 1kg - 10 zł za kg wysyłka gratis przy paczce 25 kg,
- 100 gram 1.75 zł za paczkę przy 25 kg wysyłka gratis na terenie Polski.

Owsianka prawdziwa - mieszanka: płatki owsiane 50%, kakao 15%, orzechy 10%, błonnik 10%, sezam i rodzynka 15%.
Mogę zrobić dowolną mieszankę z dowolnych składników w dowolne paczki doypack ze struną (torebka wielokrotnego
zamykania/otwierania wygodna w domu w użyciu) 20 gram do 2000 gram z nalepą lub bez - mamy grafika, a druk etykiet od 1000 sztuk
wg projektu. Wysokiej klasy grafik i drukarnia, co widać na zdjęciu.

Jeśli będzie większy i regularny odbiór zarejestruje działalność w Polsce.

Kakao i wszystkie surowce oczywiście NON GMO, Gluten Free, wszelkie certyfikaty.
Na zamówienie mamy BIO błonnik kakaowy z certyfikatem z Polski, większość błonników dostępnych na rynku jak błonnik jabłkowy,
aronia, żurawina, żytni, marchew i inne. Tanie paczki na gotowo 1, 5 zł
Serwatka, len tani nawet jest amarantus w ww cenie i płatki orkiszowe.

Idealnie się nadaje do sklepów ze zdrową żywnością, sieciówek, marketów, ładna ekspozycja. Większe paczki cukiernie, stołówki i
piekarnie.

Kontakt:

tel. 739 648 345
e-mail: biuro@kakaoproducent.pl
http://kakaoproducent.pl/


