
             KATALOG PRODUKTÓW UPOMINKOWYCH DLA DZIECI
                           (WIĘCEJ INFORMACJI O WSPÓŁPRACY NA OSTATNIEJ STRONIE)

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdziecie zestawienie najbardziej popularnych produktów upominkowych dla dzieci – wszystkie 
produkty bez syropu glukozowo – fruktozowego, bez utwardzonych olejów roślinnych, bez sztucznych 
barwników. Wiele z nich bez cukru / bez dodatku cukru albo bez glutenu, bez laktozy czy popularnych 
alergenów. 
Z tych produktów można stworzyć m.in. paczki upominkowe / okolicznościowe dla uczniów, dzieci 
przedszkolnych i żłobkowych, dla dzieci pracowników lub wybrać któryś jako dodatek do prezentu, 
element podwieczorku lub nagrodę. 
Pod każdym opisem link do produktu na naszej stronie – kliknij aby dowiedzieć się więcej o produkcie.

Produkty zostały podzielone na kategorie:

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

Nazwa kategorii Numer 
strony

Nazwa kategorii c.d. Numer 
strony

1. Przekąski owocowe Str.   2   8. Paluszki Str. 34

2. Żelki / owocożelki Str.   5   9. Czekolady / czekoladki Str. 36

3. Lizaki Str.   9 10. Bakalie / suszone owoce Str. 40

4. Cukierki Str.  13 11. Soczki / musy Str. 42

5. Ciastka Str.  18 12. Inne Str. 45

6. Batoniki / wafelki Str.  22

7. Chrupki Str.  26
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Kostka Porcja Dobra z niespodzianką (zabawką), 
owocową lub owocowo – orzechową przekąską i 
kolorową kartą do kolekcjonowania.
Przekąska bez dodatku cukru, naturalne składniki – 
owoce / owoce i orzechy.

Pudełeczko jest kolorowe, 6 różnych wersji 
smakowych. 
Wymiar – ok. 6 x 6 x 6 cm

Cena: 4,59 zł / szt.

www.zdroweslodycze.pl/Kostka_Porcja_Dobra

Przekąska owocowa Bob Snail – kolorowe opakowanie, 
naturalne składniki (tylko owoce), brak dodatku cukru. 

Forma przekąski – ślimaczki (3 szt – 30g / 6szt – 60g) 
lub listek (stripe – 14g).

Różne smaki i gramatury. Bez glutenu.

Cena – od 2,19 zł / szt do 5,99 zł / szt.

www.zdroweslodycze.pl/Bob_Snail

1. PRZEKĄSKI OWOCOWE

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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„Batonik” / przekąska owocowa Ośmiorniczka – z owoców, 
bez dodatku cukru, bez glutenu, bez żelatyny. 16g / 20g Fruit Bowl.

Batonik można rozdzielić na kilka „rurek” – stąd nazwa.
3 smaki – do wyboru. 

Cena: 3,99 zł

www.zdroweslodycze.pl/Ośmiorniczki

„Kulki mocy” Quinoa na okrągło – Dobra Kaloria. 

Torebeczka z ok. 6 sztukami miękkich kuleczek z quinoa i 
naturalnymi dodatkami – 3 smaki do wyboru - np. kokos & malina. 
24g. Bez glutenu.

Cena: 3,99 zł

www.zdroweslodycze.pl/Quinoa_na_Okrągło

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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Przekąska owocowa w formie cienkich listków złączonych 
w niewielki batonik. Bio. Różne smaki.
Papagrin. 10g. 

Cena: 2,59 zł

www.zdroweslodycze.pl/Buri_Beri

Przekąska owocowa w formie listka – cienki batonik 
/ żelek z naturalnych składników, bez dodatku cukru. 
Porcja Dobra 14g. Be Now. 

Cena: 1,29 zł

www.zdroweslodycze.pl/Listek_Porcja_Dobra

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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2. ŻELKI / OWOCOŻELKI
Owocożelki Veri Beri – mocno owocowe paseczki bez dodatku cukru, 
bez glutenu, bez żelatyny. Naturalne składniki. 

Różne smaki do wyboru. 50g. 

Cena: 5,89 zł / szt.

www.zdroweslodycze.pl/Veri_Beri

Żelki Żyrafa – dłuugi żelek w podłużnym opakowaniu – BIO, 50g. 
Bez glutenu, bez żelatyny, zagęszczone soki owocowe. Candy Tree
Różne smaki do wyboru.

Cena: 4,89 zł

www.zdroweslodycze.pl/Żyrafa

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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Pianki owocowe lub o smaku waniliowym BIO.
Miękkie pianki Marshmallow.
100g. Biominki.

Cena: 7,15 zł 

www.zdroweslodycze.pl/Pianki_Marshmallow

Żelki misie – bez żelatyny, owocowe, Bio.
100g lub 400g. Bio Planet lub Biominki.
Dostępne również galaretki lub wężyki z cukrem z tej samej serii.

Cena: 7,09 zł (żelki Biominki 100g)
Cena: 8,15 zł (żelki Bio Planet 100g)
Cena: 7,15 zł (wężyk, galaretki Biominki 100g) 
Cena: 22,59 zł (żelki Biominki 400g)

www.zdroweslodycze.pl/Żelki_Biominki_BioPlanet

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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Żelki nitki o smaku truskawkowym bezglutenowe Bio 75g – Candy Tree. 
Bez żelatyny, z zagęszczonymi sokami owocowymi.

Cena: 9,59 zł

www.zdroweslodycze.pl/Żelki_Nitki

Żelki owocowe fasolki – różne rodzaje / smaki
(w tym wersja kwaśna). Naturalne składniki, wolne od alergenów,
bez glutenu, z witaminą C. 50g. 

Cena: 5,79 zł

www.zdroweslodycze.pl/Żelki_Yumearth

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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Owocożelki w kształcie owocków – 97% owoców.
Dwa smaki do wyboru (truskawkowe, egzotyczne).
50g. Frutaki

Cena: 6,99 zł

www.zdroweslodycze.pl/Frutaki

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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Żelki owocowo – warzywne Głodny Wilk na Tropie w małej paczuszce.
Różne smaki – naturalne lub kwaśne (dzięki dodatku soku z cytryny).
Bez dodatku cukru. 15g.

Cena: 2,99 zł

www.zdroweslodycze.pl/Głodny_Wilk_Na_Tropie
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3. LIZAKI

Okrągły, zakręcony lizaczek słodzony stewią (bez cukru), 
naturalnie barwiony. 5 różnych smaków / kolorów do wyboru.
Średnica lizaka ok 3 cm – 20g.
Każdy indywidualnie opakowany w przezroczystą folijkę. 
Dostępne sezonowe kształty (serduszko / jajeczko / laseczka).

Cena: 4,49 zł / szt.

www.zdroweslodycze.pl/Lizak_owocowy_kręcony

Lizaki bezglutenowe Bio – paczka. Candy Tree.
Mix owocowy lub jeden smak (malina / truskawka / wiśnia).
Każdy lizak w środku opakowany osobno.
6 lub 7 sztuk w zestawie. 

Cena: 9,29 zł – 9,59 zł

www.zdroweslodycze.pl/Lizaki_Candy_Tree

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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Zdrowy Lizak Starpharma – bez cukru (słodzony ksylitolem) 
z witaminami. Bez glutenu. Różne smaki do wyboru. 6g.

Cena: 1,49 zł / szt. (pojedynczy lizak)

Dostępne zestawy lizaków – 4 + 1 (6,59 zł)
Lub
3 + pierścionek z lizakiem (4,49 zł).

www.zdroweslodycze.pl/Zdrowy_Lizak

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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Lizak luzak bez cukru – słodzony stewią. 
Naturalnie barwiony.
Cola, cytryna lub malinowy. 8g – Stewiarnia. 

Cena: 1,99 zł

www.zdroweslodycze.pl/Lizak_Luzak

Lizaki owocowe lub kremowe bez cukru 
(słodzone ksylitolem) – paczka 5szt.
Naturalne barwniki i aromaty. 
Różne kształty w 1 paczce. Każdy lizak w 
środku z folijką zabezpieczającą. Aka

Cena: 6,99 zł – owocowe
           8,19 zł – kremowe

www.zdroweslodycze.pl/Lizaki_Aka

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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Paczka owocowych lub owocowych kwaśnych lizaków z 
witaminą C, bez glutenu, bez alergenów. 14 szt. w 
opakowaniu.

BIO. 85g, Yumearth.

Cena: 11,99 zł / op.

www.zdroweslodycze.pl/Lizaki_Yumearth_Paczka

Lizaki owocowe Bio na sztuki – lizaki bez glutenu i innych alergenów,
z witaminą C. 6g. Yumearth

Cena: 0,69 zł / szt.

www.zdroweslodycze.pl/Lizak_Yumearth
 

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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4. CUKIERKI

Drażetki pudrowe w pudełeczku. Bez cukru (słodzone ksylitolem). 
40g. Aka. Różne smaki (6) do wyboru – 
m.in. jabłkowe, owocowe, pinacola, pomarańczowe, miętowe,
jagodowe.

Cena: 4,69 zł

www.zdroweslodycze.pl/Ksylitolki

Krówki bez laktozy słodzone cukrem kokosowym. Bez glutenu. 
150g. Me Gusto. Różne smaki do wyboru – bananowe, kakaowe, 
kokosowe, toffi, żurawinowe.
Torebka zawiera ok. 14 cukierków.

Cena: 8,99 zł – 10,69 zł

www.zdroweslodycze.pl/Krówki

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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Mini drażetki pudrowe w pudełku jak Tic Tac.
Kolorowe, bez cukru (słodzone ksylitolem), 
smak owocowy albo miętowy do wyboru. 
Naturalne barwniki i aromaty. 14g.  Aka. 

Cena: 2,39 zł

www.zdroweslodycze.pl/Mini_Ksyli_Drażetki

Cukierki bez cukru (słodzone stewią), ręcznie robione, owocowe 
w torebeczce. Kolorowe, każdy inny, landrynki. 
Barwione wyciągami z owoców i warzyw. 100g. Stewiarnia
Dostępne również w szklanym słoiczku (inna cena).

Cena: 9,99 zł

www.zdroweslodycze.pl/Cukierki_w_Torebce

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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Cukierki owocowe bezglutenowe Bio – różne smaki i rodzaje. 75G lub 100g.
Cukierki mix smaków lub jeden smak. Twarde lub miękkie. 
Każdy cukierek zapakowany osobno.  

Cena: 9,29 – 9,39 zł

www.zdroweslodycze.pl/Cukierki_Candy_Tree

Ksyli landrynki owocowe bez cukru (słodzone ksylitolem) w torebce. 
70g. Aka
Naturalne barwniki i aromaty.
Dostępne również w plastikowych pudełeczkach 160g – owocowe lub kremowe.

Cena: 5,49 zł / torebka
         11,99 zł / pudełeczko

www.zdroweslodycze.pl/Landrynki

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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Ksyli kamyki – orzeszki arachidowe w kolorowej polewie ksylitolowej 
(bez cukru – z ksylitolem). 50g. Aka
Naturalne barwniki i aromaty.

Cena: 4,69 zł

www.zdroweslodycze.pl/Ksyli_Kamyki

Drażetki jak „tic-tac” - owocowe bez cukru, z ksylitolem.
Różne smaki, naturalne składniki. Pięć Przemian. 13g.

Cena: 2,99 zł

www.zdroweslodycze.pl/KsyliCuksy

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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Cukierki Mniamki z Witaminą C lub D3 – bez cukru (z ksylitolem),
bez glutenu, naturalne składniki. Pastylki do ssania, 
suplement diety z dobrym składem.

Cena: 8,99 zł

www.zdroweslodycze.pl/Mniamki

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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5. CIASTKA

Herbatniki Mini Zoo / Mini Jungle BIO Ania. 
Różne rodzaje – ekologiczne lub bez certyfikatu.
Bez spulchniaczy, bez oleju palmowego. 
Z cukrem trzcinowym (BIO) lub bez cukru.
Zwierzątka lub okrągłe / prostokątne.

„Zwierzątka” 100g – cena: od 2,39 do 2,79 zł
W pudełku 100g – cena: 2,79 zł

Herbatniki 50g w folii – cena: 1,29 zł

www.zdroweslodycze.pl/Herbatniki

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

18

mailto:info@zdroweslodycze.pl
https://www.zdroweslodycze.pl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=herbatniki


Amarantuski / Amarelki – ciasteczka w formie krążków z 
ekspandowanym amarantusem. Różne smaki – BIO lub bez certyfikatu. 
Bez dodatku cukru. Dobra Kaloria.

Cena: od 6,59 zł do 8.59 zł

www.zdroweslodycze.pl/Amarantuski_Amarelki

Pałeczki ptysiowe bez cukru albo dekorowane cukrem BIO 
Bez spulchniaczy. 70g. Bio Ania.
Groszek ptysiowy – bez dodatku cukru (orkiszowy / ptysiowy / owsiany) 

Cena pałeczek / groszku: 5,89 zł

www.zdroweslodycze.pl/Groszek
www.zdroweslodycze.pl/Pałeczki_ptysiowe

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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mailto:info@zdroweslodycze.pl


Ciasteczka dla dzieci w kształcie zwierzątek. 
Kokosowe lub kakaowe Mogli. Bio, 50g. Z syropem z agawy. 

Cena: 5,09 zł

www.zdroweslodycze.pl/Ciasteczka_Mogli

Duże ciastko zbożowe z cukrem kokosowym, płatkami owsianymi 
i masłem orzechowym 40g – Irenki.
Ciastko maślane dla dzieci Łanek 35g – Irenki.

Cena: 2,49 zł

www.zdroweslodycze.pl/Irenki

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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https://www.zdroweslodycze.pl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=mogli+ciasteczka
https://www.zdroweslodycze.pl/ciastka-chalwy-sezamki/1241-duze-ciastko-z-bialkiem-orzechowym-i-cukrem-kokosowym-lan-40g-irenki-5904730697057.html?search_query=lan&results=15
mailto:info@zdroweslodycze.pl


Ciasteczka cienkie jak wafelki, bez spulchniaczy,
Bez dodatku cukru, owsiane lub orkiszowe - różne smaki.
100g. Bio Ania.

Cena: 3,29 zł
Ciasteczka Fun cookies – Bio, różne smaki. Z syropem ryżowym. 120g.

Cena: 4,69 zł

www.zdroweslodycze.pl/Ciasteczka_Babci_Ani 
www.zdroweslodycze.pl/Fun_Cookies

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

21

https://www.zdroweslodycze.pl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=babci+ani
https://www.zdroweslodycze.pl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=fun+cookies
mailto:info@zdroweslodycze.pl


Ręcznie robione pierniczki, lukier barwiony naturalnymi barwnikami.
Pojedyncze ciasteczka lub zestawy – więcej w ramach oferty indywidualnej.
Większość wzorów na zamówienie.

Ceny od 8,99 zł do 29,99 zł

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

mailto:info@zdroweslodycze.pl


6. Batoniki / wafelki

Batonik owocowy / owocowo – orzechowy dla dzieci Mogli. 
Smaki – jabłkowy, kokosowy, migdałowy. Bez dodatku cukru. 25g.

Cena: 3,49 zł

www.zdroweslodycze.pl/Baton_Mogli

Batonik owocowy lub owocowo – orzechowy Dobra Kaloria. 
Bez dodatku cukru, naturalne składniki. 35g. 

Cena: od 2,49 zł

www.zdroweslodycze.pl/Baton_Dobra_Kaloria

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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https://www.zdroweslodycze.pl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=baton+mogli
https://www.zdroweslodycze.pl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=baton+dobra+kaloria
mailto:info@zdroweslodycze.pl


Brązowy ryż preparowany oblany czekoladą – 
mleczną lub ciemną (83%). Bio. Rapunzel.

Dwie gramatury.
Cena: 3,39 zł (21g)
Cena: 6,49 zł (50g)

www.zdroweslodycze.pl/Rumba

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

Wafelek z mąki pełnoziarnistej – kokosowy albo kakaowy. 
Bio Naura 30g.

Cena: 2,59 zł

www.zdroweslodycze.pl/Wafelek_Naura

24

https://www.zdroweslodycze.pl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=rumba
mailto:info@zdroweslodycze.pl
https://www.zdroweslodycze.pl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=naura+wafelek


Chałwa sezamowa o smaku waniliowym Bio.
W formie batonika. 50g. Bioveri. 

Cena: 3,59 zł

www.zdroweslodycze.pl/Chalwa

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

Wafelki orkiszowe / kukurydziane w poręcznym opakowaniu – 
w środku trzy pełnoziarniste wafelki. Bez soli, bez cukru. 18g. Envoy.

Cena: 1,30 zł

www.zdroweslodycze.pl/Ezerki_wafelki 25

https://www.zdroweslodycze.pl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=cha%C5%82wa
mailto:info@zdroweslodycze.pl
https://www.zdroweslodycze.pl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=ezerki


Batonik liofilizowany Frupp Kids – lekka przekąska owocowa bez dodatku cukrów, bez glutenu.
10g. Celiko

Cena: 2,19 zł

www.zdroweslodycze.pl/Frupp

Batonik musli z jabłkiem lub żurawiną. Bio.

Cena: 1,99 zł

www.zdroweslodycze.pl/Baton_musli

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  

26

https://www.zdroweslodycze.pl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=frupp
https://www.zdroweslodycze.pl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=baton+musli
mailto:info@zdroweslodycze.pl


7. Chrupki

Popcorn z niebieskiej kukurydzy BlueCorn. W pełni naturalny popcorn 
na oleju kokosowym i z solą himalajską. 50g. 

Dostępne też piramidki z niebieskiej kukurydzy (80g) lub gryczane.

Popcorn - cena: 4,19 zł
Piramidki z kukurydzy – cena: 5,19 zł
Piramidki gryczane: cena: 4,79 zł

www.zdroweslodycze.pl/Blue_corn

Talarki gryczane lub jaglano – kukurydziane 55g BIO. 
Bez cukru. Okrągłe wafelki do chrupania. Biominki.

Cena: 3,29 zł

www.zdroweslodycze.pl/Talarki

www.zdroweslodycze.pl/Talarki_Biominki

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  
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https://www.zdroweslodycze.pl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=blue+corn
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Chipsy jabłkowe – naturalne lub 
z sokami owocowymi. Bez dodatku cukru,
Plastry lub kostki. Niewielka przekąska,
słodka dzięki owocom.

Kostki 12g / plastry 18g.

Cena: 1,49 zł (kostki) / 2,59 zł (plasterki)

www.zdroweslodycze.pl/Crispy_Natural

Chrupki kukurydziane naturalne bez soli i bez dodatku cukru.
50g. 

Cena: 0,89 zł

www.zdroweslodycze.pl/Chrupki_kukurydziane_Ania

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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https://www.zdroweslodycze.pl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=crispy
https://www.zdroweslodycze.pl/chrupki-chipsy/678-chrupki-kukurydziane-naturalne-bez-dodatku-cukru-50-g-bio-ania-5903453001127.html?search_query=chrupki+kukurydziane&results=85
mailto:info@zdroweslodycze.pl


Ryż preparowany w kolorowej ksylitolowej polewie – bez cukru. 
Smaczny, kolorowy, owocowy. Naturalne barwniki i aromaty. Aka. 35g.

Cena: 3,79 zł

www.zdroweslodycze.pl/Ksyli_ryż

Chrupki kukurydziane, kukurydziano - gryczane lub kukurydziano – jaglane
Spirale. Bez soli i bez cukru, bez glutenu. BIO. 60g. Biominki

Cena: 2,49 zł

www.zdroweslodycze.pl/Spirale_Biominki

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  
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https://www.zdroweslodycze.pl/chrupki-chipsy/774-ryz-preparowany-ksyli-ryz-bez-cukru-35g-aka-5908228012254.html?search_query=ksyli+ryz&results=63
https://www.zdroweslodycze.pl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=spirale+biominki
mailto:info@zdroweslodycze.pl


Chrupki kukurydziane dla dzieci z dodatkiem marchewki, truskawki albo jabłka. 
Teddy lub Angelina. Bio. Cibi. Bez glutenu, bez soli, bez cukru.
Dwa gabaryty.

Cena: 3,99 zł (30g)
Cena: 7,59 zł (4 x 15g)

www.zdroweslodycze.pl/Angelina_Teddy

Eleniuszki – naturalne chipsy owocowe – owoce i warzywa liofilizowane. 
Liofilizowane produkty mają prawie tyle właściwości odżywczych co świeże. 
15g. Elena.

Cena: 6,29 zł

www.zdroweslodycze.pl/Elena

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  
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https://www.zdroweslodycze.pl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=teddy+angelina
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Chipsy bananowe słodzone lub niesłodzone Bio 150g – Bio Planet. 
Suszone plasterki bananów – naturalna przekąska.

Cena: od 5,99 zł

www.zdroweslodycze.pl/Chipsy_bananowe

Wafelki ryżowe Mniam / Am – am smakowe - marchew i jabłko.
Chrupki Mniam/ Am – am kukurydziane z warzywami / owocami.
Bez cukru, bez glutenu. Bio, 40g. 

Cena: od 3,79 zł

www.zdroweslodycze.pl/Mniam/ Am - am

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  
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https://www.zdroweslodycze.pl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=chipsy+bananowe
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Chrupki kukurydziano – jaglane w formie pałeczek. 
Bez cukru, bez soli. Bio. 70g. Vitacorn.

Cena: 2,49 zł

www.zdroweslodycze.pl/Pałeczki_Vitacorn

Okrągłe wafle kukurydziano – jaglane lub gryczane dla dzieci. 
Duże delikatne, bez soli, bez cukru. Bio. 62g. Biominki.

Cena: 3,59 zł

www.zdroweslodycze.pl/Wafle_Biominki

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl
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https://www.zdroweslodycze.pl/chrupki-chipsy/911-paleczki-jaglano-kukurydziane-bez-cukru-bez-soli-70g-vitacorn-5902165000565.html?search_query=vitacorn&results=1
https://www.zdroweslodycze.pl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=wafle+biominki
mailto:info@zdroweslodycze.pl


Chrupki dla dzieci – krokodyle z ryżu i groszku albo 
o smaku pizzy z ryżu i soczewicy bez dodatku cukru.
Bio.

Cena: 4,09 – 4,19 zł

www.zdroweslodycze.pl/Chrupki_Gokids

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

Chipsy warzywne Bio, pieczone. Bez glutenu.
Duża lub mała paczuszka. Vegee Cibi.

Cena: 2,09 zł (25g) lub 6,29 zł (85g)

www.zdroweslodycze.pl/Chipsy_warzywne 

33

https://www.zdroweslodycze.pl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=gokids
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Chrupki kukurydziane ekologiczne Rosie – bez dodatku cukru, bez soli
Bez glutenu. 30G – Cibi

Cena: 2,89 zł

www.zdroweslodycze.pl/Rosie 

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  
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https://www.zdroweslodycze.pl/chrupki-chipsy/1599-chrupki-kukurydziane-rosie-od-7-mz-bez-glutenu-bez-soli-bez-dodatku-cukru-bio-30g-cibi-8588000526284.html
mailto:info@zdroweslodycze.pl


8. Paluszki

Paluszki na zakwasie z solą himalajską
Orkiszowe, żytnie albo z mąki samopszy.
Bio. Pięć Przemian. 45G

Cena: 3,19 lub 3,99 zł

www.zdroweslodycze.pl/Paluszki_Pięć_Przemian

Paluszki Ezerki – pełnozbożowe orkiszowe lub
grahamowe. Różne dodatki (sezam, mak, przyprawy).
70g. 

Cena: 2,19 zł

www.zdroweslodycze.pl/Paluszki_Ezerki

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  
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Paluszki grissini – długie, pełnoziarniste lub z sezamem.
Ekologiczne, z oliwą z oliwek extra virgin. 125g. Baule Volante.

Cena: 3,99 zł

www.zdroweslodycze.pl/Grissini

Lekkie, delikatne pałeczki amarantusowe - 
bez glutenu, z dodatkiem kminku. Bio. 50g. EkoWital

Cena: 4,15 zł

www.zdroweslodycze.pl/Pałeczki_amarantusowe

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  
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9. Czekolady / Czekoladki

Czekolada Trapa bez cukru (ze stewią). 75g. 
Różne wersje smakowe do wyboru – mleczna, z orzechami, gorzka, biała, 
z migdałami, z chrupiącym ryżem. 

Cena: 6,19 zł

www.zdroweslodycze.pl/Trapa

Czekolada Super Krówka bez laktozy, bez glutenu, z cukrem kokosowym. 
Na mleku kokosowym, pomarańczowa albo truskawkowa.

Cena: 9,19 lub 9,29 zł

www.zdroweslodycze.pl/Czekolada_Super_Krówka

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  
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mailto:info@zdroweslodycze.pl


Pchełki czekoladowe – cukierki czekoladowe w kolorowej polewie. 
Bio. Naturalne barwniki i aromaty. 100g Biominki.

Cena: 9,99 zł

www.zdroweslodycze.pl/Pchełki_czekoladowe

Ręcznie robione czekolady z 
dodatkami – np. z  owocami liofilizowanymi. 
Różne rodzaje, smaki, kształty.
Możliwość świątecznych kształtów.

Cena: od 12,99 – 13,99 zł

www.zdroweslodycze.pl/Chocolate_Bush

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  
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https://www.zdroweslodycze.pl/cukierki/258-pchelki-czekoladowe-bio-100-g-biominki-5902448165127.html?search_query=pchelki&results=1
https://www.zdroweslodycze.pl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=chocolate+bush
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Czekoladka z orzechami laskowymi bez laktozy bez glutenu. 
50g. Bio. Super Fudgio.

Cena: 5,29 zł

www.zdroweslodycze.pl/Super_fudgio

Draże czekoladowe bez glutenu, bez laktozy.
80g. Super Fudgio. Super Krówka.

Cena: 6,99 zł

www.zdroweslodycze.pl/Draże_Super_Fudgio

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  
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https://www.zdroweslodycze.pl/czekolady-czekoladki/1407-czekolada-z-orzechami-laskowymi-bez-glutenu-bez-laktozy-bio-50g-super-fudgio-megusto-5903205740304.html?search_query=fudgio&results=4
https://www.zdroweslodycze.pl/czekolady-czekoladki/1550-draze-czekoladowe-bez-glutenu-bez-laktozy-bio-80g-super-fudgio-5903205740618.html
mailto:info@zdroweslodycze.pl


Dropsy czekoladowe – z czekolady alternatywnie mlecznej 
(bez laktozy) lub gorzkiej. Bez cukru (słodzone ksylitolem).
Aka. 35g. 

Cena: 5,89 zł

www.zdroweslodycze.pl/Ksylitolki

Czekolada mleczna / gorzka bez dodatku cukru.
Wawel 100g.

Cena: 7,49 zł

www.zdroweslodycze.pl/Wawel

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  
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10. Bakalie / suszone owoce

Bakalie bez konserwantów (niesiarkowane) 
z serii Biominki – w opakowaniach dedykowanych
dla dzieci. BIO. 

Dostępne są suszone morele, daktyle, jabłka, 
rodzynki:

Cena: od 3,89 zł do 4,59 zł

www.zdroweslodycze.pl/Biominki

Suszone owoce / orzechy w surowej czekoladzie –
 np. banany, migdały lub rodzynki. BIO 70g. Cocoa

Cena: od 5,95 zł – 11,29 zł

www.zdroweslodycze/Bakalie_w_czekoladzie_Cocoa

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  
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Prażone migdały np. z cynamonem. Bez dodatku cukru (słodzone ksylitolem).
Bez glutenu. 100g. Pięć Przemian.

Cena: 9,79 zł

www.zdroweslodycze.pl/Prażone_Migdały

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  
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11. Soczki / musy

Soczek owocowy lub owocowo – warzywny NFC w tubce.
Zakręcana tubka, sok 100%. Różne smaki. 110 ml.

Cena: 2,39 zł

www.zdroweslodycze.pl/Oryginalny_sok

Soczek lub napój z rurką BIO 200ml Hollinger.
Różne smaki. Owocowo – warzywny / owocowy. 
Bez dodatku cukru. 

Cena: 2,69 zł – 2,79 zł

www.zdroweslodycze.pl/Hollinger

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  
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Mus owocowy lub owocowo – warzywny w tubce. Bez dodatku cukru. 
Menii. 90g. 4 smaki do wyboru. 

Cena: od 1,89 do 2,09 zł

www.zdroweslodycze.pl/Menii

Mus owocowy lub owocowo – warzywny 
Bio, Natura Nuova. Bez dodatku cukru. 100G

Cena: 3,49 zł

www.zdroweslodycze.pl/Natura-nuova 

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  
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Musy / przeciery owocowe lub warzywne.
Ekologiczne, bez dodatku cukrów. 90g. Ovko

Cena: od 3,69 zł do 3,99 zł

www.zdroweslodycze.pl/Ovko

Musy i przeciery owocowe lub owocowo – warzywne 
w słoiczkach. Od 6 m.ż. Bez dodatku soli czy cukru.
Marmaluzi. 125g.

Cena: 4,69 zł

www.zdroweslodycze.pl/Marmaluzi

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  
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12. Inne

Słoiczek z naturalnym miodem – różne rodzaje, różne gramatury, zestawy.
Tu mały słoiczek 40g. Miody Polskie. 

Cena: od 3,59 zł

www.zdroweslodycze.pl/Miody_polskie

Sezamki ekologiczne, różne dodatki 27g. Naura

Cena: od 1,69 zł do 1,99 zł

www.zdroweslodycze.pl/Sezamki

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  
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Krem w tubce – czekoladowo – orzechowy / karmel z solą / biała czekolada.
Bez laktozy, bez białego cukru albo bez dodatku cukru. Bio. 50G
Super Krówka / Super Fudgio.

Cena: 2,79 zł / 4 zł

www.zdroweslodycze.pl/Super_krówka_krem

Musli dla dzieci w kubeczku – wystarczy dodać mleka, jogurtu albo 
chrupać same. 80g. OneDayMore

Cena: 4,39 zł

Ceny podane w zestawieniu są orientacyjne i mogą ulegać zmianie – aktualne ceny na stronie www.zdroweslodycze.pl

www.zdroweslodycze.pl   /  E-mail: info@zdroweslodycze.pl  /  Tel. 730-131-135  
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Te produkty to tylko część naszego asortymentu – wybraliśmy produkty, które mamy obecnie w
sprzedaży, jednak regularnie poszerzamy ofertę i sprowadzamy nowe, ciekawe produkty z
dobrym składem.

OFERUJEMY:
* atrakcyjne warunki współpracy
* doświadczenie we współpracy m.in. ze żłobkami, przedszkolami i szkołami
* dowolne ilości produktów w ustalonym terminie
* indywidualne podejście do Państwa potrzeb
* faktury VAT
* bezpłatna wysyłka przy zamówieniach hurtowych
* możliwość zorganizowania torebeczek do spakowania paczek
* dbałość o to, aby produkty z naszego sklepu nie zawierały sztucznych dodatków, syropu
glukozowo – fruktozowego, utwardzonych olejów roślinnych czy glutaminianu sodu

Na naszej stronie mamy również inne produkty, które można sprezentować – zarówno
dzieciom jak i osobom dorosłym.

Jeśli chcą Państwo być na bieżąco informowani o nowościach – prosimy o zapisanie się do naszego
newslettera – będziemy wysyłać Państwu taki katalog uzupełniony o produkty, które sprowadzimy
do sklepu.
Katalog można udostępniać innym zainteresowanym osobom.

Gdybyśmy mogli pomóc w wyborze lub w jakiejkolwiek sprawie związanej z tematem, prosimy o
Kontakt:

info@zdroweslodycze.pl
Tel. 730 – 131 – 135

Chat na stronie www.zdroweslodycze.pl
Nasz Fanpage zdroweslodycze.pl 
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