
Kurkuma
BIO
50 g
Dary Natury

5,99 zł
6,99 zł

-14%

Jest znana jako przyprawa i składnik 
różnych mieszanek. Nadaje 
charakterystyczny smak i kolor rosołom 
i potrawom z drobiu. Kurkuma zawiera 
kurkuminę i całe spektrum substancji 
czynnych o udowodnionych właściwościach 
prozdrowotnych.

PRODUKTY DO PRZEPISU

PRZYGOTOWANIE:
Proporcje dyni do marchewki można dowolnie zmienić lub możecie użyć samej dyni. 
1.  Dynię, marchew oraz imbir ścieramy na tarce o średnich oczkach, ciecierzycę 

delikatnie blendujemy lub rozgniatamy widelcem, cebulę, czosnek i suszone 
pomidory kroimy w drobną kostkę, tymianek siekamy, dodajemy pozostałe 
składniki i wyrabiamy masę ręką.

2.  Dłonie myjemy i delikatnie zwilżonymi formujemy 8 dużych burgerów, które 
następnie układamy na dużej blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.

3.  Burgery pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni C przez 40 minut. 

Na zdrowie!  

•  250 g dyni hokkaido ze skórką
•  250 g marchewki
•  ok. 200 g cieciorki ze słoika lub 

puszki
•  1 cebula
•  3 duże ząbki czosnku
•  10 cm świeżego imbiru
•  20 suszonych pomidorów z zalewy

•  świeży tymianek (opcjonalnie)
•  łyżeczka sproszkowanej wędzonej 

papryki
•  ½ łyżeczki cynamonu
•  1 łyżeczka kurkumy
•  sól i pieprz do smaku
•  3 łyżki mąki ryżowej
•  4 łyżki oleju rzepakowego

WEGAŃSKIE BURGERY  
DYNIOWO–MARCHWIOWE  
Z SUSZONYMI POMIDORAMIPr
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SKŁADNIKI (8 SZTUK):

Promocje od 1do 31 stycznia 2019 r.

Przepis poleca autorka 
bloga Misa Mocy 
https://misamocy.pl/ 

Ciecierzyca 
w zalewie 
BIO
350 ml
Organic Farma Zdrowia

5,49 zł
6,49 zł

-15%

Ekologiczna ciecierzyca, zwana 
inaczej cieciorką lub grochem włoskim. 
Polecamy jako dodatek do sałat, zup, dań 
jednogarnkowych. Po odsączeniu z zalewy 
oraz przemieleniu, stanowić będzie 
doskonałą podstawę ekologicznego, 
wegetariańskiego pasztetu. 

Pomidory suszone 
na słońcu w oleju 
BIO
180 g
Eko Wital

12,99 zł
15,99 zł

-19%

Delikatne aromatyczne pomidory 
suszone na słońcu i zanurzone w oleju 
słonecznikowym, są doskonałym 
dodatkiem do przekąsek, dań obiadowych 
i kolacyjnych.



PO
LEC

A
N

E

PRO
M

O
C

JE 
SU

PLEM
EN

TY

Ostropest plamisty 
mielony
BIO
2x100 g
Dary Natury

Mieszanka 
studencka 
z żurawiną
BIO 
2x150 g 
Organic Farma Zdrowia

Nachosy (dowolny 
smak) + sos salsa dip 
meksykański
BIO 
125 g+260 g
Acapulco

Bio C – mieszanka 
soków (dowolny smak)

BIO 
2x750 ml

Voelkel

Baton kokos-
czekolada + baton 
dowolny smak

BIO 
2x30 g 

Quin Bite

Zupa krem z marchwi 
z mlekiem kokosowym +  

zupa (dowolny smak)

BIO 
2x400 g 
Auga

Nasiona ostropestu plamistego 
zawierają sylimarynę, która wspiera 
i chroni naszą wątrobę. Nasiona 
w postaci mielonej można dodawać 
do sałatek, musli lub spożywać 
bezpośrednio popijając je wodą. 

Ekologiczna mieszanka studencka jest 
oryginalną przekąską skomponowaną 
na bazie orzechów i suszonych 
owoców. Doskonała do ciast, 
wypieków oraz do bezpośredniego 
spożycia.

Smaczne połączenie soków 
owocowych z przetartymi 
owocami. Mieszanka na odporność 
wzbogacona jest przecierem 
z aceroli, mango i rokitnika. Mix 
soków na odporność wzmocniony jest 
przecierem z aceroli i dzikiej róży.

Surowe batony Quin Bite 
to zdrowa przekąska w postaci 
batonu tworzonego w niskiej 
temperaturze bez zbędnych 
dodatków. Idealna dla dzieci, 
sportowców i osób lubiących 
aktywny tryb życia. Bez glutenu.

Nachosy to ciekawa odmiana 
chrupek kukurydzianych 
w ekologicznym wydaniu. 
Naturalnie solone, najlepiej 
smakują z ulubionym sosem. 
My proponujemy nieco 
ostrzejszą wersję z sosem 
meksykańskim.

Gotowe do spożycia zupy 
krem. Wyprodukowane 
z ekologicznych warzyw 
z dodatkiem ziół. Wegańskie, 
bez dodatku sztucznych 
konserwantów i polepszaczy 
smaku. Można stosować różne 
sposoby jej podgrzewania.

-22%

-25%

-25%

-19%

-25%

8,99+8,99 = 17,98 zł 

13,99 zł
cena za szt. 6,99 zł

23,99+23,99 = 47,98 zł 

35,99 zł 
cena za szt. 17,99 zł

6,19+6,19 = 12,38 zł 

9,99 zł 
cena za szt. 4,99 zł

9,99+9,99 = 19,98 zł 

14,99 zł 
cena za szt. 7,49 zł

Mąka żytnia bio 
demeter typ 1150 
BIO
1 kg
Juchowo

Ashwaganda 
sproszkowana 
BIO
200 g
Diet Food

8,49 zł
9,99 zł

37,99 zł
45,99 zł

Mąka powstała z ziarna z certyfikowanych 
upraw biodynamicznych zmielonego 
w młynie żarnowym. Dzięki niewielkiej 
prędkości obrotowej kamienia mielącego, 
podczas procesu mielenia, odbywającego 
się niemalże bez udziału temperatury, 
zachowane zostają wszystkie wartościowe 
składniki ziarna, witaminy oraz minerały.

Korzeń ashwagandy jest od 3000 lat 
stosowany w starohinduskiej medycynie 
jako „indyjski żeń – szeń” ze względu na 
właściwości pobudzające i energetyzujące. 

Miód leśny 
BIO
400 g
Pucer

Maca korzeń w proszku  
BIO
150 g
Bio Planet

34,99 zł
41,00 zł

13,49 zł
16,49 zł

-15%
-18%

Miód leśny BIO z mazurskiej pasieki 
ekologicznej, pozyskany z szałwii 
lekarskiej, głogu, maliny, dziurawca, 
delikatności dodaje nektar z drzew 
lipy, aromat to uczestnictwo polnego 
rumianku i leśnych ziół. Smak zawdzięcza 
nektarowi z chabra. Cechuje go duży 
udział spadzi liściastej z drzew lipy i dębu. 
Korzystnie wpływa na choroby dróg 
oddechowych, przeziębienia i reguluje 
przemianę materii. Działa bakteriobójczo, 
pomaga w leczeniu chorób skóry, 
a jego długotrwałe stosowanie podnosi 
odporność i ogólną kondycję organizmu.

Ekologiczny sproszkowany korzeń maca od setek 
lat stanowi podstawowy element diety w krajach 
Ameryki Południowej. Swoje cenne właściwości 
zawdzięcza m.in. trudnym warunkom uprawy. Jest 
rośliną występującą na najwyższych partiach gór. 
Ma delikatnie słodki, korzenny smak. Charakteryzuje 
się wysoką zawartością błonnika.

Sok z owoców 
dzikiej róży 
witamina C 
BIO
250 ml
Polska Róża

17,99 zł
22,50 zł

-20%

Ekologiczny sok z owoców dzikiej róży 
to bogactwo naturalnej witaminy C. 
Owoce do produkcji soku pochodzą 
z ekologicznych plantacji na terenie 
Polski. Są zbierane ręcznie, aby wybrać 
jedynie te w pełni dojrzałe, a co za tym 
idzie, najbardziej wartościowe. Owocowa 
witamina C wzmacnia odporność, zwiększa 
wchłanianie żelaza, zmniejsza niekorzystne 
działanie stresu.

Sok z żurawiny 
BIO
750 ml 
Voelkel

33,99 zł
41,00 zł

-17%

To ekologiczny, 100% sok wyciśnięty 
z północnoamerykańskiej żurawiny. 
Idealnie nadaje się do napojów, sosów 
owocowych i do bezpośredniego 
spożycia. Ten naturalny sok to bogactwo 
bioflawonoidów, naturalnych 
antyoksydantów, które pomagają w walce 
ze szkodliwymi czynnikami środowiska 
i procesami starzenia się organizmu.

Pasztet soczewicowo-
dyniowy z czarnuszką  

BIO
200 g
Denver Food

Pyszny, ekologiczny pasztet, w którego 
skład wchodzą: soczewica czerwona, 
pestki dyni, płatki owsiane, przyprawy 
ziołowe i sól kłodawska. Gotowy do 
spożycia, można go użyć także do dań 
na ciepło.

Wafle gryczane 
niesolone  
BIO
60 g
Biominki

Duże chrupki w kształcie wafli. Doskonale 
sprawdzą się jako przekąska na spacerze 
i do szkoły dla dzieci. Można użyć ich 
jako dodatek do deseru: lodów, dżemów, 
słodkich sosów. Znakomicie sprawdzą się 
również w wersji wytrawnej do maczania 
w sosie pomidorowym lub koperkowym. 

Ekologiczne wafle kukurydziano-jaglane. 
Zdrowa przekąska bez soli i bez cukru. 
Idealna dla najmłodszych.

Herbatka 
oczyszczanie 
BIO
(25x1,5g) 37,5g
Dary Natury

Herbata odpowiada za prawidłowe 
usuwanie wody z organizmu, a brzoza, 
czarny bez oraz kłącze perzu wspierają 
funkcję wydalniczą nerek.

Wafle 
kukurydziano- 
jaglane 
BIO
62 g
Biominki
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12,99 zł

7,99 zł

4,99 zł

4,99 zł

-23%

17,50+17,50 = 35,00 zł 

26,99 zł 
cena za szt. 13,49 zł

-15%
-17%

7,39+12,59 = 19,98 zł 

14,99 zł
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Oferta dostępna w obrębie wydzielonego stoiska alkoholowego, zgodnie z art. 131 ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. nr 473 poz. 70 z 2007 r. z późniejszymi zmianami). Młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie 
sprzedajemy. Uwaga: alkohol stanowi zagrożenie dla zdrowia. Nawet niewielka ilość alkoholu szkodzi zdrowiu kobiet w ciąży oraz jest niebezpieczna dla kierowców.
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Sok z owoców 
czarnego bzu 
BIO
250 ml  
Polska Róża

15,99 zł

Ekologiczny sok 100%, tłoczony 
bezpośrednio z owoców czarnego bzu, 
produkowany bez użycia zagęszczonych 
koncentratów. Tradycyjne i sprawdzone 
metody wytwarzania soku, pozwalają 
na zachowanie w znacznym stopniu 
właściwości surowca – owoców czarnego 
bzu. Może być pity bezpośrednio lub 
stanowić dodatek do napojów i koktajli.

Chia biała – nasiona 
szałwii hiszpańskiej  
BIO
200 g
Bio Planet

11,00 zł

Ekologiczna chia biała zwana też szałwią 
hiszpańską to roślina bardzo ceniona 
za swoje nasiona, które są ciekawym 
dodatkiem do diety. Można dodawać całe 
lub zmielone nasiona do musli, jogurtów, 
sałatek oraz wypieków. Można je również 
namoczyć w wodzie lub soku i używać jako 
naturalny zagęszczacz np. do zup.

Ananas 
w kawałkach w soku 
ananasowym  
BIO
200 g
Rish

15,99 zł 15,99 zł

Ananas jest owocem o słodkim i soczystym 
miąższu. Zanurzony we własnym soku, 
bez żadnych dodatków, jest doskonałym 
daniem deserowym, a także owocowym 
składnikiem sałatek czy dań zbożowych. 

Mix owoców 
tropikalnych w soku 
ananasowym 
BIO
200 g
Rish

Mieszanka owoców tropikalnych: papaja, 
ananas, czerwony melon, mango zanurzone 
w soku ananasowym. Bez dodatku innych 
substancji słodzących. Gotowy jako 
samodzielny deser lub składnik sałatki czy 
dodatek do gotowanych zbóż. 

Wino czerwone wytrawne  
Clearly Organic 
Tempranillo  
Hiszpania 
BIO
0,75 l
Tim

Wino różowe wytrawne  
rose  
Hiszpania 
BIO
0,75 l
Camino Los Robles

32,99 zł 26,99 zł

Dobrze zbudowane, pełne i temperamentne 
wino, które ujmuje ciepłą, rubinową barwą, 
intensywnym aromatem wiśni i dojrzałych 
owoców lasu. Na podniebieniu lekko taniczne 
i długie. Doskonale smakuje podawane zarówno 
w towarzystwie przekąsek i serów, jak i potraw 
na bazie makaronów oraz czerwonych mięs.

Świeże, organiczne wino różowe, 
półwytrawne o zapachu róży. W smaku 
wyczuwalne są czerwone miękkie owoce 
maliny i truskawki, z nutą ziołową. 
Wyśmienite jako aperitif, ale także 
do lekkich dań mięsnych, sałatek, ryb, 
owoców morza.

Wino czerwone wytrawne  
Garnacha  
Hiszpania 
BIO
0,75 l
Esenzia

Wino czerwone wytrawne  
Tempranillo  
Hiszpania 
BIO
0,75 l
Esenzia

42,99 zł42,99 zł

Lekkie owocowe wino z aromatami gruszek, 
owoców pestkowych i niuansem świeżej 
szałwii. Bez dodatku siarczynów. Pasuje 
do przystawek i letniej kuchni.

Wino o czystym, bardzo owocowym 
aromacie truskawki i jeżyny oraz fioletowo-
bordowej barwie. Odmiana Tempranillo 
daje dobrze zbudowane taniny, dlatego 
jest idealna do grillowanego mięsa 
marynowanego w ziołach oraz deski serów.
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22,49 zł
24,99 zł

26,99 zł
29,99 zł

Żel pod prysznic 
Migdały i Miód
BIO
300 ml
SO’BIO

Posiada unikalną formułę bez siarczanów. 
Relaksujący, słodki zapach przenosi 
w podróż na południe Francji. Zapach 
miodu i migdałów kojarzy się z beztroskim 
dzieciństwem. Zawiera olejek z migdałów 
oraz aloes, o znanych właściwościach 
nawilżających i regenerujących. 
Po zastosowaniu skóra jest jedwabiście 
miękka i nawilżona.

Szampon z glinką 
rhassoul zwiększający 
objętość
BIO
250 ml
Urtekram

Niezwykła świeżość i objętość Twoich włosów, 
fryzura bezpieczna nawet pod czapką! Ludność 
Afryki od wieków stosowała glinę do pielęgnacji 
włosów. Dzięki zawartości glinki rhassoul z aloe 
vera, gliceryną i dużą ilością mięty, Twoje włosy 
są błyszczące, nieskazitelnie czyste, z zapachem 
unoszącym Cię na fali świeżości. Przed użyciem 
wstrząśnij.-10%

-10%

17,99 zł
19,99 zł

16,99 zł
18,99 zł

Humble Brush 
szczoteczka do zębów 
duża niebieska
The Humble Co.

Szczoteczka z rączką wykonaną z 100% 
biodegradowalnego, lecz trwałego bambusa. 
Sprawuje się tak samo dobrze jak szczoteczki 
konwencjonalne i ma porównywalną 
trwałość. Antypoślizgowa powierzchnia 
i ergonomiczny uchwyt. Włosie wykonane 
jest z włosia nylon-6, bez toksycznego BPA. 
Opakowanie z materiałów pochodzących 
z recyklingu. Rozkład przeciętnej szczoteczki 
plastikowej trwa kilkaset lat. Dobry powód, 
żeby pożegnać się z plastikiem! 
Dostępne inne rodzaje.

Pasta do zębów 
eukaliptusowa  
BIO
75 ml
Urtekram

Intensywnie odświeżający smak. Skutecznie 
czyści siłami natury. Zawiera powstałą 
miliony lat temu kredę pozyskiwaną z dna 
morza, która nadaje paście naturalny szary 
kolor. Wysoka zawartość Aloe Vera chroni 
i pielęgnuje dziąsła. Znana ze swoich 
właściwości mirra dezynfekuje jamę ustną. 
Bez fluoru. 
Dostępne inne rodzaje.

-10% -11%

8,99 zł
9,99 zł

28,79 zł
31,99 zł

Mydło Alep 1%,  
99% oliwy z oliwek
190 g
Alepia

Naturalne mydło przyjazne dla skóry 
i środowiska, uważane za najstarsze mydło 
świata. Tradycyjna receptura oparta na oliwie 
z oliwek z dodatkiem 1% oleju laurowego. 
Oliwa z oliwek odmładza i chroni skórę, 
odnawiając warstwę hydrolipidową. 
Nawilża, łagodzi podrażnienia i ujędrnia. 
Doskonałe mydło dla tych, którzy cenią 
prostotę w połączeniu z wysoką jakością. 
Najbardziej łagodne mydło z tradycyjnych 
Aleppo. Odpowiednie do twarzy, ciała 
i włosów. Do codziennej toalety dla całej 
rodziny. Wegańskie. 
Dostępne inne rodzaje.

Krem nawilżająco-
odżywczy do rąk 
z mlekiem oślim
BIO
75 ml
SO’BIO

Pieszczota dla skóry Twoich dłoni.  
Ochrona przed chłodem i szkodliwymi 
czynnikami zewnętrznymi, aby zachować 
elastyczność i gładkość. Ośle mleko ma 
właściwości regenerujące i kojące, masło 
shea odżywia, Aloe Vera intensywnie 
nawilża. Gliceryna roślinna zmiękcza 
skórę. Ten nietłusty krem błyskawicznie 
się wchłania i pozostawia dłonie 
wspaniale pachnące, jedwabiście gładkie 
i zabezpieczone, bez lepkiej warstwy.

-10%

-10%
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31,49 zł
34,99 zł

26,99 zł
29,99 zł

Skoncentrowany 
płyn do prania 
Kolor
945 ml
DermaPharm A/S

Do prania kolorowych/czarnych tkanin 
z troską o Twoje zdrowie i środowisko. 
Odpowiedni dla alergików. Nie zawiera 
substancji zapachowych, barwników, 
substancji podejrzewanych o działanie 
zaburzające gospodarkę hormonalną 
i innych zbędnych składników 
chemicznych. Skuteczny w usuwaniu 
plam nawet w niskich temperaturach. 
Bezpieczny dla niemowląt, alergików 
i wszystkich dbających o zdrowie. 
Nie zawiera alergizujących zapachów.  
Wegański.

Proszek Koncentrat 
do prania Biel
775 g
DermaPharm A/S

Do prania białych tkanin z troską 
o Twoje zdrowie i środowisko. 
Odpowiedni dla alergików. Nie 
zawiera substancji zapachowych, 
barwników, substancji podejrzewanych 
o działanie zaburzające gospodarkę 
hormonalną i innych zbędnych 
składników chemicznych. Skuteczny 
w usuwaniu plam nawet w niskich 
temperaturach. Bezpieczny dla 
niemowląt, alergików i wszystkich 
dbających o zdrowie. Nie zawiera 
alergizujących zapachów.  
Wegański.-10% -10%

12,59 zł
13,99 zł

21,59 zł
23,99 zł

Płyn do mycia 
naczyń Cytryna 
i Aloes
500 ml

Ecover

Ciesz się blaskiem czystych naczyń. 
Skutecznie myje wszystkie naczynia, 
bez agresywnych składników chemicznych. 
Skład oparty na cukrze i oleju kokosowym 
usuwa nawet zaschnięte resztki i tłuszcz. 
Składniki pochodzenia roślinnego 
i mineralnego. Biodegradowalny. 
Bezpieczny dla skóry wrażliwej.

Uniwersalny 
płyn do 
czyszczenia 
cytrynowy
1 l
Ecover

Skutecznie usuwa tłuszcz 
i brud z powierzchni twardych. 
Wszechstronne działanie.  
Nieskazitelna czystość podłóg 
i kafelków bez szkodliwych 
pozostałości. Delikatny zapach. 
Składniki pochodzenia roślinnego 
i mineralnego.

-10% -10%

44,99 zł
49,99 zł

15,99 zł
17,99 złTabletki 

do zmywarki
0,5 kg/25 szt.
Ecover

Nieskazitelnie czyste naczynia. 
Usuwają nawet zaschnięte resztki 
i tłuszcz. Biodegradowalne. 
Składniki pochodzenia 
roślinnego i mineralnego.  
Bez fosforanów.

Płyn 
do czyszczenia  
WC
750 ml
Ecover

Potrójna moc. Czyści, usuwa kamień 
i odświeża. Bezwzględny dla 
zanieczyszczeń toalety, w oparciu 
o bezpieczne składniki. Bez substancji 
podrażniających oczy i drogi 
oddechowe. Wystarczy jeden ruch 
szczotki. Składniki pochodzenia 
roślinnego i mineralnego.-10%

-11%

KOSMETYKI DOSTĘPNE W WYBRANYCH DELIKATESACH I SKLEPIE ONLINE ORGANIC24.PL



Banany  
BIO 
cena za 1 kg
IMPORT 

7,99 zł

Rozszerzamy akcję  
„STALE w niskiej CENIE” 
 o kolejne 20 produktów.  
Mamy ich już w sumie 150!  
Do ekologicznej oferty w obniżonej 
cenie dołączają od tego miesiąca m.in.: 
jabłka i marchewki, ser mozzarella, masło 
klarowane, ser żółty śmietankowy, sok 
przecierowy z pomidora oraz sok z aronii, 
syrop daktylowy, mango w kawałkach, 
wafle ryżowe, pieczywo kukurydziane, 
bulion drobiowy, puree pomidorowe i sos 
pomidorowy dla dzieci, mus ze śliwek, 
przecier mix owoców, żelki wężyki, kisiel 
truskawkowy i wiśniowy oraz powraca 
kaszka kukurydziano-ryżowa z tapioką. 
Wszystkie te produkty są zdrowsze niż 
żywność konwencjonalna, bo powstają 
w zgodzie z naturą: bez chemii rolnej, 
sztucznych konserwantów, barwników 
i polepszaczy smaku czy GMO.

Nasze ekologiczne TOP 150 w niskiej 
cenie to produkty używane w codziennym 
jadłospisie. Gwarantujemy, że jeśli będą 
Państwo korzystać z nich stale, ilość 
nienaturalnych substancji chemicznych 
w Państwa menu ulegnie znaczącej redukcji. 
Żywność taka jak dawniej to przepustka 
do zdrowia i dobrego samopoczucia.

Smacznego i na zdrowie!

STALE 
w niskiej
C E N I E

Mleko świeże 
krowie 2%  
BIO 
0,9 l
Organic  

Farma Zdrowia

4,99 zł

3,99 zł

-20%

Jogurt naturalny  
BIO 
200 g
Organic Farma Zdrowia  

linia Healthy Kids

4,99 zł

3,99 zł
-20%

-18%

Masło ekstra osełka  
BIO 
170 g
Organic  

Farma Zdrowia

10,99 zł

8,99 zł

Napój ryżowy 
BIO
1 l
Isola

8,99 zł

6,99 zł
-22%



Mąka pszenna 
luksusowa typ 
550  
BIO 
1 kg,  
Organic  

Farma  

Zdrowia

12,49 zł

6,99 zł

-44%

STALE 
w niskiej
C E N I E

STALE 
w niskiej
C E N I E

Wegańska margaryna 
roślinna do smarowania 
pieczywa 
BIO 
225 g   
Naturli

-17%

12,10 zł

9,99 zł

Płatki kukurydziane  
BIO 
250 g
Organic  

Farma Zdrowia 10,49 zł

8,99 zł

-14%

15,40 zł

12,99 zł

Napój migdałowy 
niesłodzony
BIO
1l
Ecomil

-16%

Makaron farfalle  
BIO 
500 g
Granoro 6,10 zł

4,99 zł
-18%

Kasza jaglana  
BIO 
500 g
Organic Farma  

Zdrowia 9,39 zł

5,99 zł
-36%

Ser gouda młody, 
oryginalny, holenderski  
(plastry) 
BIO 
150 g
Organic Farma  

Zdrowia

-25%

15,99 zł

11,99 zł

Tofu naturalne  
BIO 
200 g
Taifun

8,99 zł

7,49 zł
-17%

12,99 zł

10,99 zł
-15%

Ocet z jabłek (5%)
BIO 
750 l
Voelkel

Olej lniany  
BIO 
250 ml
Złoto Polskie

23,20 zł

15,99 zł
-31%

Olej kokosowy virgin  
BIO
500 ml
Organic  

Farma Zdrowia 29,90 zł

25,99 zł

-13%

Przecier pomidorowy 
passata  
BIO 
680 g
Organic Farma  

Zdrowia
9,69 zł

7,49 zł

-23%

Sok z cytryn 100%  
BIO 
250 ml
Organic Farma Zdrowia 5,89 zł

4,99 zł
-15%

Sok z pomarańczy 100%  
BIO 
750 ml
Eko Wital 12,99 zł

9,99 zł
-23%

Syrop z agawy 
jasny
BIO
250 ml 
Eko Wital 17,99 zł

13,99 zł
8,39 zł

6,99 zł

-17%

Sok z buraków 
kiszonych 
BIO 
300 ml 
Bio Food

-22%



NOWOŚĆ

Mango 
w kawałkach w soku 
ananasowym  
BIO 
200 g
Rish

17,99 zł

14,99 zł
-17%

NOWOŚĆ

Syrop daktylowy  
BIO 
350 g
Organic Farma Zdrowia

19,49 zł

14,99 zł
-23%

NOWOŚĆ

Ser mozzarella  
45% tł.  
BIO 
125 g
Bayernland

-17%

NOWOŚĆ

Ser żółty 
śmietankowy  
BIO (plastry) 
150 g
Organic  

Farma Zdrowia
10,99 zł

8,99 zł
-18%

NOWOŚĆ

Jabłka na wagę  
BIO 
Eko Wital

5,99 zł

4,99 zł
-17%

NOWOŚĆ

Marchew na wagę  
BIO 
Eko Wital

7,99 zł

6,99 zł
-13%

NOWOŚĆ

Sok z pomidora 
przecierowy 
BIO
300 ml
Vero

-14%

NOWOŚĆ

Sok z aronii  
BIO
300 ml
Vero

7,99 zł

6,49 zł
-19%

STALE 
w niskiej
C E N I E

STALE 
w niskiej
C E N I E

Daktyle 
bez pestek  
BIO 
150 g
Organic Farma Zdrowia

7,90 zł

5,99 zł
-24%

Morele 
BIO 
200 g
Organic Farma Zdrowia

9,90 zł

7,99 zł
-19%

Orzechy nerkowca  
BIO 
150 g
Organic Farma  

Zdrowia 23,50 zł

18,99 zł
-19%

Pierogi ruskie 
BIO 
400 g
Produkty Klasztorne

18,90 zł

14,99 zł
-21%

NOWOŚĆ

Masło klarowane  
BIO 
245 g
Ghee Easy 26,99 zł

19,99 zł
-26%

NOWOŚĆ

Bulion drobiowy 
w kostkach  
BIO 
66 g
Eko Wital

5,99 zł

4,99 zł
-17%

NOWOŚĆ

Wafle ryżowe 
bez soli 
BIO 
100 g
Organic  

Farma Zdrowia

-23%

NOWOŚĆ

Pieczywo chrupkie 
kukurydziane 
BIO 
100 g
Eko Wital 4,79 zł

3,99 zł
-17%

5,99 zł

4,99 zł

3,90 zł

2,99 zł

6,99 zł

5,99 zł



NOWOŚĆ

Kaszka 
kukurydziano- 
-ryżowa z tapioką 
BIO 
250 g
Mniam

15,99 zł

12,99 zł
-19%

NOWOŚĆ

Żelki (wężyki) 
bez żelatyny  
BIO 
100 g
Organic  

Farma Zdrowia  

linia Healthy Kids

12,49 zł

9,99 zł
-20%

NOWOŚĆ

Kisiel truskawkowy  
BIO
30 g
Amylon 2,59 zł

1,99 zł
-23%

NOWOŚĆ

Kisiel wiśniowy  
BIO
30 g
Amylon 2,59 zł

1,99 zł
-23%

NOWOŚĆ

Puree 
pomidorowe  
BIO 
425 g
La Selva

13,69 zł

10,99 zł
-20% -20%

NOWOŚĆ

Sos pomidorowy 
dla dzieci 
BIO 
350 g
Zwergenwiese

16,29 zł

12,99 zł

NOWOŚĆ

Przecier mix owoców 
po 6 miesiącu życia   
BIO 
90 g
Ovko

4,69 zł

3,99 zł
-15%

NOWOŚĆ

Mus ze śliwek  
stanley 
BIO 
100 g
Ecor

3,99 zł

3,39 zł
-15%

STALE 
w niskiej
C E N I E


