
PACZKI WIELKANOCNE
FITOMENTO 2023



Dlaczego FITOMENTO?

BEZ PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRACOWNIKÓW

PERSONALIZACJA PACZKI ORAZ STRONY WWW
DO ZAMAWIANIA PACZEK

 
WYSYŁKA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI I UE

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA WYSYŁKI I ZWRTÓWELASTYCZNA DOSTAWA DO BIURA LUB PROSTO DO
PRACOWNIKÓW - KURIER LUB PACZKOMAT INPOST

DEDYKOWANA PLATFORMA DO ZAMAWIANIA
PACZEK - W PROSTY SPOSÓB KAŻDY PRACOWNIK
MOŻE ZAMÓWIĆ PACZKĘ NA WYBRANY PRZEZ SIEBIE
ADRES LUB DO PACZKOMATU DOŚWIADCZENIE I WYSOKA JAKOŚĆ POTWIERDZONA

ZAUFANIEM I REKOMENDACJAMI KLIENTÓW

STARANNIE WYSELEKCJONOWANE PRODUKTY
PREMIUM, WYSOKIEJ JAKOŚCI, BIO, OD LOKALNYCH
PRODUCENTÓW

OZDOBNY  I EKOLOGICZNY SPOSÓB
PAKOWANIA



Wybierz jeden z naszych gotowych zestawów lub skomponuj własny.
 

Wzbogać zestaw o świąteczną świecę, kiełkownik i nasiona rzeżuchy do domowej
uprawy lub inny wybrany gadżet.

 
Spersonalizuj zestaw - dodaj kartkę z życzeniami, wybierz kolor bibuły, wstążki, dodaj

obwolutę lub naklejkę z logo na pudełko.
 

Wybierz formę dostawy - bezpośrednio do pracowników (kurier lub paczkomat InPost) lub
do biura.

Zamówienia realizujemy już od 20 paczek danego rodzaju.
 

Modyfikacje zestawów (np. wymiana produktów) dostępne są od zamówień o wartości powyżej 3000 zł netto,
czyli np. 30 paczek po 100 zł netto.

 
Zestawy z gadżetami tworzymy od wartości pojedynczej paczki 80 zł netto + koszt dostawy. Minimalna liczba

zamówienia zestawów z gadżetami to 50 boxów.
 



 Dodatki do zestawów
Zestawy powyżej 100 zł netto
Zestawy do 100 zł netto
Zestawy do 60 zł netto
Zdrowe zestawy: FIT, Wegański, bezglutenowy, BIO, Odpornościowy
Przykłady realizacji
Wysyłka i pakowanie

SPIS TREŚCI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 
 

s.5
s.9
s.14
s.20
s.26
s.29
s.35



Naturalne świece z wosku pszczelego
Wyjątkowe świece WoodWick z drewnianym knotem
wydają kojący dźwięk przypominający skwierczenie
drewna w domowym kominku. paląc się przy tym długo,
równo i czysto.

Wysokiej jakości naturalne świece sojowe Flagolie powstałe z myślą, by
podarować ludziom nie produkt, a czas, by w zabieganym życiu przekazać
im pretekst do chwili wytchnienia.

Dodaj do zestawu świecę

Naturalne świece sojowe

Nastrojowe świece Woodwick



Dodaj do zestawu kiełkownik, kiełki rzeżuchy lub inne, kartkę edukacyjną o właściwościach
kiełków sposobie ich uprawy.

Zachęć pracowników do domowej uprawy kiełków i
przedstaw im prozdrowotne właściwości tych roślinek.

Proste w uprawie - wystarczy wysypać nasionka na
kiełkownik i regularnie zmieniać wodę, a kiełki rosną w kilka
dni.

Zdrowe i smaczne i wiosenne! :)

Oprócz kiełków rzeżuchy polecamy, mieszankę kiełków na
patelnię, mieszankę regeneracyjną, mieszankę francuską.



Prezent w stylu DIY - elementy do własnoręcznego wykonania stroika wielkanocnego.

Zachęć pracowników do własnoręcznego stworzenia
stroiku, chwili relaksu, oderwania od pracy, czy wspólnej
zabawy z dziećmi.

Proponujemy różnego rodzaju ozdoby świąteczne, do
stworzenia stroiku, drewniane jajka do pomalowania.



Zestawy świąteczne z
Alkoholem

zestawy z alkoholem prezentujemy w odrębnym
katalogu

 
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt

kontakt@fitomento.com



Zestawy powyżej 100 zł netto



Herbata Czarna Lukrecja w Kwiatach Manufaktura Cieleśnica 50g (Dostępne również inne smaki)
Konfitura Morela z Lawendą Manufaktura Cieleśnica 190g (Dostępne również inne smaki)
Kawa Da Alessandro Mielona Tuba 150g Siedlecka Manufaktura Kawy
Cytrynka z malinami do herbaty w miodzie 220g Krupiec
Krupiec Czekolada biała z pistacjami i żurawiną 85g (Dostępne również inne smaki)
Trufle pistacjowe w słoiczku Baumgart Kaffee 75g, (Dostępne również inne smaki)
Sok granat 100 % NFC 250 ml Bio One (Dostępne również inne smaki)
Zając z czekolady z dodatkami 100g Baumgart Kaffee (Dostępne również inne smaki)
Miód z maliną 220g Spiżarnia Smaku
Konfitura Truskawka z cynamonem z dodatkiem cukru 295 g Bio One (Dostępne również inne smaki)
Orzechy nerkowca w mlecznej czekoladzie z chilli 100g Doti
Orzechy laskowe w mlecznej czekoladzie z kawą 100g Doti

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne
ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Zestaw Wielkanocny różowy 1 Zestaw Wielkanocny czarny 1

Kawa Baumgart Kaffee Ziarnista lub mielona 200g COFFEIN/ITALIAN
Herbata liściasta Czarna Rwanda Baumgart Kaffee (Dostępne również inne smaki)
Miód z kakao 220g Spiżarnia Smaku
Sok jagoda 100% NFC 250 ml Bio One (Dostępne również inne smaki)
Syrop czarny bez 330 ml Bio One (Dostępne również inne smaki)
Krupiec Płatki róży/ orzechy włoskie / jagody/ truskawki w miodzie 220g
Konfitura z ananasa/borówki amerykańskiej/czarnej porzeczki/brzoskwiń/kiwi/mango/papai ~ Spichlerz ~ 300g
Konfitura Jagodowa 295g Bio One (Dostępne również inne smaki)
Czekolada pitna gorzka 70% 200g Manufaktura CHOCOLATE BUSH (Dostępne również inne smaki)
Migdały w czekoladzie ciemnej z cynamonem 50g Manufaktura czekolady Chocolate Bush
Pisanka czekolada ciemna wiśnia, jabłko, żurawina 100g Manufaktura Czekolady Chocolate Bush (Dostępne również inne
smaki)

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne
wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

https://www.fitomento.com/przekaski-do-biura
https://www.fitomento.com/przekaski-do-biura


Zestaw Wielkanocny żółty 1
Zestaw Wielkanocny czarny 2

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne
ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Herbata liściasta Pogoda Ducha Baumgart Kaffee 60g Zielona herbata z nagietkiem, morelą, jabłkiem i malinami
(Dostępne również inne smaki)
Krupiec Krem z mango na miodzie 195g
Miód z pomarańczą 220g Spiżarnia Smaku
Pomarańcze w syropie z cynamonem ~ Spichlerz ~ 260 g
Konfitura Morela 295 g Bio One (Dostępne również inne smaki)
Konfitura Pomarańczowa w słoiczku Bio One 295g (Dostępne również inne smaki)
Syrop Imbir z wit. C 300 ml Bio One (Dostępne również inne smaki)
Śliwki w czekoladzie w ozdobnym świątecznym opakowaniu 100g
Zając z białej czekolady 70,4% z mandarynką, chabrem i płatkami róży M. Pelczar 95g (Dostępne również inne smaki)
Warszawski Łakoć - Ciastka z wanilią i czekoladą 150g
Czekolada Baumgart Kaffee 130g Biała, mandarynka, pistacja, jeżyna (Dostępne również inne smaki)
Banany w czekoladzie BIO 100g Doti Polskiej Rodzinnej Firmy

Kawa Baumgart Kaffee Ziarnista lub mielona 200g COFFEIN/ITALIAN
Herbata Czarna Mięta Pieprzowa ze Stewią Manufaktura Cieleśnica 60g (Dostępne również inne smaki)
Miód z kakao 220g Spiżarnia Smaku
Syrop Wiśnia z Kardamonem Manufaktura Cieleśnica 230ml (Dostępne również inne smaki)
Krupiec Płatki róży/ orzechy włoskie / jagody/ truskawki w miodzie 220g
Konfitura z ananasa/borówki amerykańskiej/czarnej porzeczki/brzoskwiń/kiwi/mango/papai ~ Spichlerz ~ 300g
Konfitura Czarny Bez z Jabłkiem Manufaktura Cieleśnica 190g (Dostępne również inne smaki)
Czekolada pitna gorzka 70% 200g Manufaktura CHOCOLATE BUSH (Dostępne również inne smaki)
Zając z gorzkiej czekolady 70,4% z orzechami i malinami M. Pelczar 95g (Dostępne również inne smaki)
Migdały w czekoladzie ciemnej z cynamonem 50g Manufaktura czekolady Chocolate Bush

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne
ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

https://www.fitomento.com/przekaski-do-biura
https://www.fitomento.com/przekaski-do-biura


Zestaw Wielkanocny zielony 1
Zestaw Wielkanocny żółty 1a

Kawa Baumgart Kaffee Ziarnista lub mielona 200g COFFEIN/ITALIAN
Herbata liściasta Harmonia Baumgart Kaffee 60g Zielona z kwiatem jaśminu, słonecznika, ze
skórką pomarańczy i liofilizowanym grejpfrutem (Dostępne również inne smaki)
Trufle pistacjowe w słoiczku Baumgart Kaffee 75g, (Dostępne również inne smaki)
Orzechy w miodzie 220g Spiżarnia Smaku
Kombucha BIO Probiotyk Energia Shot 100ml VIGO
MOODMASH Ginger & Green Tea Prawdziwie parzone herbaty 250ml
Pisanka z czekolady z dodatkami 100g Baumgart Kaffee (Dostępne również inne smaki)
Warszawski Łakoć - Ciastka z wanilią i czekoladą 150g
Czekolada Baumgart Kaffee 130g Deserowa: miks orzechów (Dostępne również inne smaki)
Banany w mlecznej czekoladzie Doti 50g
Migdały w mlecznej czekoladzie Doti 50g

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej, kolorowa
bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet - zapytaj
nas o szczegóły.

Herbata liściasta Pogoda Ducha Baumgart Kaffee 60g Zielona herbata z nagietkiem,
morelą, jabłkiem i malinami (Dostępne również inne smaki)
Krupiec Krem z mango na miodzie 195g
Miód z pomarańczą 220g Spiżarnia Smaku
Pomarańcze w syropie z cynamonem ~ Spichlerz ~ 260 g
Konfitura Morela 295 g Bio One (Dostępne również inne smaki)
Śliwki w czekoladzie w ozdobnym świątecznym opakowaniu 100g

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej, kolorowa
bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka satynową
wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet - zapytaj
nas o szczegóły.

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

https://www.fitomento.com/przekaski-do-biura
https://www.fitomento.com/przekaski-do-biura


Zestaw Wielkanocny różowy 2 Zestaw Wielkanocny zielony 2

Trufle pistacjowe w słoiczku Baumgart Kaffee 75g, (Dostępne również inne smaki)
Herbatka Dary Natury EKO 60g
Cytrynka z malinami do herbaty w miodzie 220g Krupiec
Miód z maliną 220g Spiżarnia Smaku
Sok granat 100 % NFC 250 ml Bio One (Dostępne również inne smaki)
Pisanka czekolada mleczna truskawka+banan+ malina 100g Manufaktura Czekolady Chocolate Bush
(Dostępne również inne smaki)

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej, kolorowa
bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka satynową
wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet - zapytaj
nas o szczegóły.

Kawa Baumgart Kaffee Ziarnista lub mielona 200g COFFEIN/ITALIAN
Herbata liściasta Harmonia Baumgart Kaffee 60g Zielona z kwiatem jaśminu, słonecznika, ze
skórką pomarańczy i liofilizowanym grejpfrutem (Dostępne również inne smaki)
Trufle pistacjowe w słoiczku Baumgart Kaffee 75g, (Dostępne również inne smaki)
Pisanka czekolada mleczna z żurawiną i pistacjami 100g Manufaktura Czekolady Chocolate Bush
(Dostępne również inne smaki)
Banany w mlecznej czekoladzie Doti 50g
Orzechy w miodzie 220g Spiżarnia Smaku

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej, kolorowa
bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet - zapytaj
nas o szczegóły.

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

https://www.fitomento.com/przekaski-do-biura
https://www.fitomento.com/przekaski-do-biura


Zestawy 60 - 100 zł netto



Zestaw Wielkanocny żółty 3
Zestaw Wielkanocny żółty 2

Kawa Da Alessandro Mielona Tuba 150g Siedlecka Manufaktura Kawy
Syrop Imbir z wit. C 300 ml Bio One (Dostępne również inne smaki)
Miód z pomarańczą 220g Spiżarnia Smaku
Konfitura Morela 295 g Bio One (Dostępne również inne smaki)
Zając z białej czekolady 70,4% z mandarynką, chabrem i płatkami róży M. Pelczar 95g (Dostępne
również inne smaki)

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej,
kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka
satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet -
zapytaj nas o szczegóły.

Czekolada Baumgart Kaffee 130g Biała, mandarynka, pistacja, jeżyna (Dostępne również inne
smaki)
Herbata liściasta Pogoda Ducha Baumgart Kaffee 60g Zielona herbata z nagietkiem, morelą,
jabłkiem i malinami (Dostępne również inne smaki)
Syrop Imbir z wit. C 300 ml Bio One (Dostępne również inne smaki)
Miód z pomarańczą 220g Spiżarnia Smaku
Konfitura Morela 295 g Bio One (Dostępne również inne smaki)

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej,
kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka
satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet -
zapytaj nas o szczegóły.

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

https://www.fitomento.com/przekaski-do-biura
https://www.fitomento.com/przekaski-do-biura


Zestaw Wielkanocny różowy 4 Zestaw Wielkanocny żółty 3b

Kawa Da Alessandro Mielona Tuba 150g Siedlecka Manufaktura Kawy
Sok granat 100 % NFC 250 ml Bio One (Dostępne również inne smaki)
Konfitura Truskawka z cynamonem z dodatkiem cukru 295 g Bio One (Dostępne również inne
smaki)
Pisanka czekolada mleczna truskawka+banan+ malina 100g Manufaktura Czekolady Chocolate
Bush (Dostępne również inne smaki)
Orzechy nerkowca w mlecznej czekoladzie z chilli 100g Doti

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej, kolorowa
bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet - zapytaj
nas o szczegóły.

Kawa Da Alessandro Mielona Tuba 150g Siedlecka Manufaktura Kawy
Syrop Imbir z wit. C 300 ml Bio One (Dostępne również inne smaki)
Miód z pomarańczą 220g Spiżarnia Smaku
Konfitura Morela 295 g Bio One (Dostępne również inne smaki)
Mini pisanka czekolada mleczna wiśnia, pistacja 20g Manufaktura Czekolady Chocolate Bush
(Dostępne również inne smaki)

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej, kolorowa
bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet - zapytaj
nas o szczegóły.

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

https://www.fitomento.com/przekaski-do-biura
https://www.fitomento.com/przekaski-do-biura


Zestaw Wielkanocny żółty 4

Zestaw Wielkanocny żółty 4b

Zestaw Wielkanocny różowy 3

Herbata liściasta Pogoda Ducha Baumgart Kaffee 60g Zielona herbata z
nagietkiem, morelą, jabłkiem i malinami         (Dostępne również inne smaki)
Konfitura Morela 295 g Bio One (Dostępne również inne smaki)
Pomarańcze w syropie z cynamonem ~ Spichlerz ~ 260 g
Śliwki w czekoladzie w ozdobnym świątecznym opakowaniu 100g

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Herbata liściasta Pogoda Ducha Baumgart Kaffee 60g Zielona herbata z
nagietkiem, morelą, jabłkiem i malinami (Dostępne również inne smaki)
Miód z pomarańczą 220g Spiżarnia Smaku
Krupiec Krem z mango na miodzie 195g
Czekolada biała z żurawiną 85g Manufaktura CHOCOLATE BUSH (Dostępne
również inne smaki)

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Herbata liściasta Baumgart Kaffee 60g (Dostępne różne smaki)
Syrop malina kwiat lipy z aronią 330 ml Bio One (dostępne inne smaki)
Konfitura Truskawka z cynamonem z dodatkiem cukru 295 g Bio One (Dostępne
również inne smaki)
Wiśnie w czekoladzie Doti 50g
Pisanka czekolada mleczna truskawka+banan+ malina 100g Manufaktura
Czekolady Chocolate Bush (Dostępne również inne smaki)

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

Zapytaj nas o cenę>
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Zestaw Wielkanocny brązowy 1

Zestaw Wielkanocny różowy 5

Zestaw Wielkanocny żółty 2b

Kawa Baumgart Kaffee Ziarnista lub mielona 200g COFFEIN/ITALIAN
Orzechy w miodzie 220g Spiżarnia Smaku
Pisanka czekolada mleczna z żurawiną i pistacjami 100g Manufaktura Czekolady
Chocolate Bush (Dostępne również inne smaki)
Warszawski Łakoć - Ciastka z wanilią i czekoladą 150g

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej,
kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie
pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet
- zapytaj nas o szczegóły.

Herbatka Dary Natury EKO 60g
Miód z maliną 220g Spiżarnia Smaku
Konfitura Truskawka z cynamonem z dodatkiem cukru 295 g Bio One
(Dostępne również inne smaki)
Pisanka czekolada mleczna truskawka+banan+ malina 100g Manufaktura
Czekolady Chocolate Bush (Dostępne również inne smaki)

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną
drzewną, obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino,
Twój gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Mini pisanka czekolada mleczna wiśnia, pistacja 20g Manufaktura Czekolady
Chocolate Bush (Dostępne również inne smaki)
Herbatka Wiosenna EKO 50g Dary Natury
Syrop Imbir z wit. C 300 ml Bio One (Dostępne również inne smaki)
Miód z pomarańczą 220g Spiżarnia Smaku
Konfitura Morela 295 g Bio One (Dostępne również inne smaki)

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

Zapytaj nas o cenę>
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Zestaw Wielkanocny zielony 4

Herbata liściasta Harmonia Baumgart Kaffee 60g Zielona z kwiatem jaśminu, słonecznika, ze
skórką pomarańczy i liofilizowanym grejpfrutem (Dostępne również inne smaki)
Trufle pistacjowe w słoiczku Baumgart Kaffee 75g, (Dostępne również inne smaki)
Pisanka z czekolady z dodatkami 100g Baumgart Kaffee (Dostępne również inne smaki)

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne
ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

https://www.fitomento.com/przekaski-do-biura


Zestawy do 60 zł netto



Zestaw Wielkanocny żółty 5b

Zestaw Wielkanocny żółty 4c

Zestaw Wielkanocny żółty 5f

Kawa Da Alessandro Mielona Tuba 150g Siedlecka Manufaktura Kawy
Miód z pomarańczą 220g Spiżarnia Smaku
Pisanka czekolada mleczna truskawka+banan+ malina 100g Manufaktura
Czekolady Chocolate Bush (Dostępne również inne smaki)

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Herbatka Wiosenna EKO 50g Dary Natury
Miód z pomarańczą 220g Spiżarnia Smaku
Syrop Imbir z wit. C 300 ml Bio One (Dostępne również inne smaki)
Mini pisanka czekolada mleczna wiśnia, pistacja 20g Manufaktura Czekolady
Chocolate Bush (Dostępne również inne smaki)

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Herbatka Wiosenna EKO 50g Dary Natury
Miód z pomarańczą 220g Spiżarnia Smaku
Śliwki w czekoladzie w ozdobnym świątecznym opakowaniu 100g

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

Zapytaj nas o cenę>
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Zestaw Wielkanocny żółty 5i

Zestaw Wielkanocny zielony 3b

Zestaw Wielkanocny zielony 5

Miód z pomarańczą 220g Spiżarnia Smaku
Konfitura Morela 295 g Bio One (Dostępne również inne smaki)
Krupiec Czekolada biała z pistacjami i żurawiną 85g (Dostępne również inne smaki)

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Herbatka Wiosenna EKO 50g Dary Natury
Orzechy w miodzie 220g Spiżarnia Smaku
Mini pisanka czekolada mleczna wiśnia, pistacja 20g Manufaktura Czekolady
Chocolate Bush (Dostępne również inne smaki)
Warszawski Łakoć - Ciastka z wanilią i czekoladą 150g

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Herbata zielona liściasta EKO Dary Natury 25x1,5g
Orzechy w miodzie 220g Spiżarnia Smaku
Pisanka czekolada mleczna z żurawiną i pistacjami 100g Manufaktura
Czekolady Chocolate Bush (Dostępne również inne smaki)

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595
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Zestaw Wielkanocny różowy 6

Zestaw Wielkanocny żółty 5

Zestaw Wielkanocny żółty 5d

EKO Herbata Różana 15x3g DARY NATURY
Miód z maliną 220g Spiżarnia Smaku
Wiśnie w czekoladzie Doti 50g
Mini pisanka czekolada ciemna z żurawiną 20g Manufaktura Czekolady
Chocolate Bush (Dostępne również inne smaki)

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Herbata liściasta Pogoda Ducha Baumgart Kaffee 60g Zielona herbata z
nagietkiem, morelą, jabłkiem i malinami (Dostępne również inne smaki)
Syrop Imbir z wit. C 300 ml Bio One (Dostępne również inne smaki)
Pisanka czekolada mleczna truskawka+banan+ malina 100g Manufaktura
Czekolady Chocolate Bush (Dostępne również inne smaki)

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Miód z pomarańczą 220g Spiżarnia Smaku
Konfitura Morela 295 g Bio One (Dostępne również inne smaki)
Pisanka czekolada mleczna truskawka+banan+ malina 100g Manufaktura
Czekolady Chocolate Bush (Dostępne również inne smaki)

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

Zapytaj nas o cenę>
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Zestaw Wielkanocny żółty 5e

Zestaw Wielkanocny różowy 8

Zestaw Wielkanocny różowy 7

Czekolada pitna gorzka 70% z wiśniami 200g Manufaktura czekolady
Chocolate Bush (Dostępne również inne smaki)
Konfitura Wiśnia 295 g Bio One (Dostępne również inne smaki)
Mini pisanka czekolada mleczna wiśnia, pistacja 20g Manufaktura Czekolady
Chocolate Bush (Dostępne również inne smaki)

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły. Herbatka Dary Natury EKO 60g

Miód z maliną 220g Spiżarnia Smaku
Mini pisanka czekolada ciemna z żurawiną 20g Manufaktura Czekolady
Chocolate Bush (Dostępne również inne smaki)

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Herbata liściasta Baumgart Kaffee 60g (Dostępne różne smaki)
Konfitura Truskawka z cynamonem z dodatkiem cukru 295 g Bio One
(Dostępne również inne smaki)
Wiśnie w czekoladzie Doti 50g

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595
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Zestaw Wielkanocny zielony 6 Zestaw Wielkanocny żółty 5j

Herbatka Wiosenna EKO 50g Dary Natury
Orzechy w miodzie 220g Spiżarnia Smaku
Naturalna ręcznie robiona Wielkanocna Świeca z wosku pszczelego w
kształcie jajka 6 cm wysokości. Świece z wosku pszczelego wyróżniają się
ciepłym światłem i wyjątkowym aromatem - połączenie miodu i propolisu.
Działają kojąco i relaksująco, wprowadzając nastrój ciepła i spokoju. -
neutralizują zapach dymu tytoniowego, oczyszczają powietrze łagodząc
dolegliwości dróg oddechowych.

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Herbatka Wiosenna EKO 50g Dary Natury
Konfitura Morela 295 g Bio One (Dostępne również inne smaki)
Mini pisanka czekolada mleczna wiśnia, pistacja 20g Manufaktura Czekolady
Chocolate Bush (Dostępne również inne smaki)

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej,
kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka
satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet -
zapytaj nas o szczegóły.

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595
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Zestaw FIT
Zestaw Wegański i Bezglutenowy
Zestaw BIO - produkty z certyfikatem produkcji ekologicznej
Boxy Różności ze zdrowymi przekąskami

Zdrowe Zestawy:



Zestaw FIT 2

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne
ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Kombucha BIO Probiotyk Energia Shot 100ml VIGO
Sok jabłko-gruszka 300 ml Naura
Sok jabłko-marchew 300 ml Naura
Konfitura Czarna porzeczka bez dodatku cukru 195 g Bio One
Miód z pomarańczą 220g Spiżarnia Smaku
Kulki proteinowe z migdałami bez cukru 63 g Feel fit
Praliny proteinowe z masłem orzechowym 66 g Feel FIT
Migdały w czekoladzie ciemnej z cynamonem 50g Manufaktura czekolady Chocolate Bush
Orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej 50g Manufaktura czekolady Chocolate Bush
Prażone migdały z solą himalajską 100 g - Pięć Przemian VEGE
Warszawski Łakoć - Ciastka z wanilią i czekoladą 150g
Zdrowe ciastka jaglane z daktylami/figami bezglutenowe 175 g
Ciasteczka-kulki Kakao&Nuta pomarańczy bez cukru 65 g
Banany suszone bez dodatku cukru 200 g - Pięć Przemian VEGE
Zestaw sześciu mini batoników o smaku Szarlotki Dobra Kaloria

Zestaw FIT 1

Kombucha BIO Probiotyk Energia Shot 100ml VIGO
Sok jabłko-gruszka/marchew 300 ml Naura
Konfitura Czarna porzeczka bez dodatku cukru 195 g Bio One
Praliny proteinowe z masłem orzechowym 66 g Feel FIT
Migdały w czekoladzie ciemnej z cynamonem 50g Manufaktura czekolady Chocolate Bush
Prażone migdały z solą himalajską 100 g - Pięć Przemian VEGE
Warszawski Łakoć - Ciastka z wanilią i czekoladą 150g
Ciasteczka-kulki Kakao&Nuta pomarańczy bez cukru 65 g
Kulki Śniadanie owsiane - gorzka czekolada Dobra Kaloria
Zestaw sześciu mini batoników o smaku Szarlotki/ernika/Tarta malinowa Dobra Kaloria

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej, kolorowa bibuła,
ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet - zapytaj nas o
szczegóły.

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595
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Zestaw FIT 3

Kombucha BIO Probiotyk Energia Shot 100ml VIGO
Sok jabłko-gruszka/marchew 300 ml Naura
Praliny proteinowe z masłem orzechowym 66 g Feel FIT
Migdały w czekoladzie ciemnej z cynamonem 50g Manufaktura czekolady Chocolate Bush
Prażone migdały z solą himalajską 100 g - Pięć Przemian VEGE
Warszawski Łakoć - Ciastka z wanilią i czekoladą 150g
Kulki Śniadanie owsiane -  Dobra Kaloria

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne
ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595
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Zestaw Odporność 1

Herbatka Różana EKO - herbatka w piramidkach 15x3g Dary Natury
Herbatka Witaminka EKO 25x2,5g Dary Natury
Miód z maliną 220g Spiżarnia Smaku
Bio One SHOT IMMUNITY POWER XXL (wiśnia+imbir+kurkuma) 250 ml
Bio One IMBIR Z CYTRYNĄ syrop o obn. zaw. cukru - 250ml
Konfitura Malina 295 g Bio One
Konfitura Czarny bez 295 g Bio One
Sok granat 100 % NFC 250 ml Bio One
Imbir kłącze w papierowym kartoniku 30g Dary Natury
BIO DOTI Orzechy nerkowca w czekoladzie 50g (Polska Rodzinna Manufaktura)
Prażone migdały z solą himalajską 100 g - Pięć Przemian VEGE

Zestaw Odporność 2

Herbatka Różana EKO - herbatka w piramidkach 15x3g Dary Natury
Miód z maliną 220g Spiżarnia Smaku
Bio One SHOT IMMUNITY POWER XXL (wiśnia+imbir+kurkuma) 250 ml
Bio One IMBIR Z CYTRYNĄ syrop o obn. zaw. cukru - 250ml
Konfitura Malina 295 g Bio One
Imbir kłącze w papierowym kartoniku 30g Dary Natury
Prażone migdały z solą himalajską 100 g - Pięć Przemian VEGE
Migdały w czekoladzie ciemnej z cynamonem 50g Manufaktura czekolady Chocolate Bush
Słodzone Miodem ciastko z ziarnami "Ziarna Życia" 

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej,
kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka
satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet -
zapytaj nas o szczegóły.

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej, kolorowa bibuła,
ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet - zapytaj nas o
szczegóły.

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595
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Zestaw Odporność 3
Zestaw Odporność 4

Herbatka Różana EKO - herbatka w piramidkach 15x3g Dary Natury
Shot na odpornośćEnergy Vitamin C 100ml Wellss
Konfitura Malina 295 g Bio One
Słodzone Miodem ciastko z ziarnami "Ziarna Życia" 
Mieszanka bakalii: Orzechy Brazylijskie, Rodzynki LUB Pistacje surowe nieprażone, niesolone + żurawina 40g
Owocowy Listek Jabłkowo-jeżynowa przekąska 16 g

Herbatka Różana EKO - herbatka w piramidkach 15x3g Dary Natury
Miód z maliną 220g Spiżarnia Smaku
Bio One SHOT IMMUNITY POWER XXL (wiśnia+imbir+kurkuma) 250 ml
Konfitura Malina 295 g Bio One
Imbir kłącze w papierowym kartoniku 30g Dary Natury
Słodzone Miodem ciastko z ziarnami "Ziarna Życia" 
Mieszanka bakalii: Orzechy Brazylijskie, Rodzynki LUB Pistacje surowe nieprażone, niesolone + żurawina 40g

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej, kolorowa
bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet - zapytaj nas o
szczegóły.

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej, kolorowa
bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój gadżet - zapytaj nas o
szczegóły.

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595
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Box Różności 1 Box Różności 2

Ozdobne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury karbowanej,
kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną, obwiązanie
pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Chrupki kukurydziane Dinozaury o smaku serowym BIO 15g
Chipsy warzywne bezglut. BIO 25 g Vegee
Paluszki grahamowe z sezamem 70 g Prosto Group
Kulki Śniadaniowe owsiane - gorzka czekolada Dobra Kaloria 40g
Praliny proteinowe z masłem orzechowym 66 g Feel FIT
Kulki proteinowe z migdałami bez cukru 63 g Feel fit
Pistacje surowe nieprażone niesolone i Żurawina 40 g (zapakowane w papierowym opakowaniu)
Orzechy Brazylijskie i Rodzynki 40g (zapakowane w papierowym opakowaniu)
Ciastko bezglutenowe owsiane z czekoladą i wanilią
Ciastko orzechowe z małpką 40g
Ciastka jaglane z orzechami i chia bezglutenowe 120 g
Baton orzechowy migdał nerkowiec Dobra Kaloria
Mini batoniki z nerkowców o smaku Tarta malinowa Dobra Kaloria
Baton Dobra Kaloria z Kokosem i Pomarańczą
Zdrowe Kulki Ziomki ananas & kokos Dobra Kaloria

Chrupki kukurydziane Dinozaury o smaku serowym BIO 15g
Chipsy warzywne bezglut. BIO 25 g Vegee
Paluszki grahamowe z sezamem 70 g Prosto Group
Kulki Śniadaniowe owsiane - gorzka czekolada Dobra Kaloria 40g
Feel Fit Kulki kokosowe z migdałem 27g
Feel Fit Kulki orzechowe 33 g
Mieszanka Bakalii Żurawina i orzechy ziemne 40g (zapakowane w papierowym opakowaniu)
Ciastko orzechowe z małpką 40g
Ciasteczko Brownie bez dodatku cukru, wegańskie, bezglutenowe 50 g Frank&Oli
Baton orzechowy migdał nerkowiec Dobra Kaloria
Baton Dobra Kaloria z Kokosem i Pomarańczą
Słodzone miodem ciastko z ziarnami FIT 60g
Ciastka jaglane z orzechami i chia bezglutenowe 120 g

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595
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Box Różności 3

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Chrupki kukurydziane Dinozaury o smaku serowym BIO 15g
Paluszki grahamowe z sezamem 70 g Prosto Group
Kulki Śniadaniowe owsiane - gorzka czekolada Dobra Kaloria 40g
Feel Fit Kulki kokosowe z migdałem 27g
Pistacje surowe nieprażone niesolone i Żurawina 40 g (zapakowane w papierowym opakowaniu)
Ciastko bezglutenowe owsiane z czekoladą i wanilią
Ciastko orzechowe z małpką 40g
Ciasteczko Brownie bez dodatku cukru, wegańskie, bezglutenowe 50 g Frank&Oli
Baton Dobra Kaloria z Kokosem i Pomarańczą
Szwajcarska Czekoladka Pemium RED z pomarańczami i migdałami bez dodatku cukru 26 g
Sezamki z kokosem BIO 27 g Bio Naura

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

https://www.fitomento.com/przekaski-do-biura


Zestaw EKOLOGICZNY BIO

Herbata Czarna Korzenna EKO Dary Natury 25x2g
BIO Konfitura Czarna porzeczka bez dodatku cukru 215 g Bio One
BIO Konfitura Wiśnia bez dodatku cukru 215 g Bio One
BIO SHOT Immune-Odporność (imbir&acerola) Bio One
BIO Syrop Rokitnik - syrop o obniżonej zawartości cukru 250 ml Bio One 250ml (dostępne smaki:
Imbir, wiśnia i imbir, truskawka i imbir)
BIO DOTI Migdały w czekoladzie 50g (Polska Rodzinna Manufaktura)
BIO DOTI Orzechy nerkowca w czekoladzie 50g (Polska Rodzinna Manufaktura)
Ciastka owsiane z figami BIO 150 g Irenki

Zestaw Bezglutenowy, Wegański

Kombucha BIO Probiotyk Energia Shot 100ml VIGO
Krem Migdałowy KETO Baton Warszawski 190g
Syrop malina z dziką różą o obniżonej zawartości cukru 250ml BioOne
Sok granat 100 % NFC 250 ml Bio One
BIO DOTI Orzechy nerkowca w czekoladzie 50g (Polska Rodzinna Manufaktura)
Prażone migdały z solą himalajską 100 g - Pięć Przemian VEGE
Warszawski Łakoć - Ciastka z wanilią i czekoladą 150g
Piramidki VEGGIE, bezglutenowe, wegańskie 25g
Ciasteczka jaglane z marchewką i pomarańczą 100 g Foods by Ann

Zestaw z produktami z certyfikatem produkcji ekologicznej

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595

Zapytaj nas o cenę>
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Zestaw Kosmetyczny 1

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Sorbet do Rąk Soczysty Arbuz Nacomi
Śmietanka do Ciała Mandarynki Antycelulitowa Nacomi
Jogurt do Ciała Soczysty Arbuz Nacomi
Mgiełka do twarzy borówka Nacomi
Puder do kąpieli - Pomarańczowy sorbet Nacomi
Masło do ust panna cotta 15ml Nacomi
Peeling - Odświeżająca Mrożona Kawa 125 g Nacomi
Galaretka - Miodowe Gofry Nacomi
Żel pod prysznic  Nacomi
Peeling naturalny do rąk 125g Nacomi
Masło greckie lato 100ml Nacomi

Zestaw Kosmetyczny 2

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Sorbet do Rąk Soczysty Arbuz Nacomi
Śmietanka do Ciała Mandarynki Antycelulitowa Nacomi
Mgiełka do twarzy borówka Nacomi
Puder do kąpieli - Pomarańczowy sorbet Nacomi
Peeling - Odświeżająca Mrożona Kawa 125 g Nacomi
Galaretka - Miodowe Gofry Nacomi
Peeling naturalny do rąk 125g Nacomi

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595
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Zestaw Kosmetyczny 3

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Sorbet do Rąk Soczysty Arbuz Nacomi
Śmietanka do Ciała Mandarynki Antycelulitowa Nacomi
Mgiełka do twarzy borówka Nacomi
Puder do kąpieli - Pomarańczowy sorbet Nacomi
Peeling  do rąk 125 g Nacomi

Zestaw Kosmetyczny 4

Ozdobne świąteczne opakowanie - pudełko fasonowe z ozdobnej tektury
karbowanej, kolorowa bibuła, ozdobne ekologiczne wypełnienie wełną drzewną,
obwiązanie pudełka satynową wstążką.
Dodaj do zestawu: kartkę z życzeniami, świecę, kosmetyk, wino, Twój
gadżet - zapytaj nas o szczegóły.

Sorbet do Rąk Soczysty Arbuz Nacomi
Mgiełka do twarzy borówka Nacomi
Peeling  do ciała 125 g Nacomi

Zapytaj nas o cenę>
kontakt@fitomento.com
604 077 809, 662 465 595
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Przykłady realizacji



Przykłady realizacji



Przykłady realizacji



Poznaj nasze pozostałe zdrowe paczki dla
pracowników i kontrahentów

- zapytaj nas o katalogi



Poznaj nasze pozostałe zdrowe paczki dla
pracowników i kontrahentów

- zapytaj nas o katalogi



Credit Agricole Bank Polska S.A.

ING Bank Śląski SA

Asseco Poland S.A.

Asseco Data Systems S.A.

Credit Agricole Bank Polska S.A.

ING Business Shared Services B.V. Sp. z o.o.

Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

Diehl Controls Polska Sp. z o.o.

Mettler-Toledo Sp. z o.o.

UNILEVER POLSKA S.A.

Comarch Polska S.A.

CIECH S.A.

Energa-Operator SA.

FIS Technology Services Poland Sp. z o.o.

AVANSSUR SA Spółka Akcyjna Oddział II w

Polsce

Enea Operator SA

ADM Poland Sp. z o.o.

Eko-Okna S.A.

4soft SA

TEKA POLSKA Sp. z o.o.

Yara Poland Sp. z o.o.

Apptension Sp. z o.o.

Appjobs Sweden AB

Paypal Sp. z o.o.

Medicover sp. z o. o.

WeWork Poland Sp. z o.o.

TikTok Information Technologies UK Limit

Getresponse Sp. z o.o.

Ailleron S.A.

CBRE Sp. z o.o.

360 Code Lab Sp. z o.o.

Admind Sp. z o.o. Sp. k.

Codewise Sp. z o.o. Sp. k.

Cognifide Polska Lab Sp. z o.o.

VikingCo Sp. z o.o.

Thyssenkrupp Materials Poland S.A.

RSW Investments Sp. z o. o.

SIA 4Finance IT Sp. z o.o. 

PSI Pharma Support Poland Sp. z o.o.

Griffin Real Estate Sp. z o.o.

Cherrypick Games S.A.

Time Tax Polska Sp. z o.o. Sp.k.

Elastic Cloud Solutions Sp. z o.o.

Naturaily Sp. z o.o

Mobica Limited Sp. z o. o.

Rohde-Schwarz Osterreich Sp. z o.o.

Sodexo Polska Sp. z o.o.

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

OVH Sp. z o.o.

Sii Sp. z o.o.

 

Netguru SA.

Packhelp S.A.

7R SA.

Volkswagen Financial Services

ACNielsen Polska Sp. z o.o.

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

Currency One SA

Asseta S.A.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

ServiceCo S.A.

Bolix S.A.

Grupa Topex Sp. z o.o.

Gigaset Communications Polska Sp. z o.o.

Dystrybucja Gamedia.pl Sp. z o.o.

Evojam Sp. z o.o.

Banqware Sp. z o.o.

Montagu Private Equity Sp. z o.o.

Instapage Poland Sp. z o.o.

Unibail Rodamco Sp. z o.o.

Vanitystyle Sp. z o.o.

NOMTEK Sp. z o.o.

Syncron Poland sp. z o.o.

Performante Sp. z o.o.

Hycom S.A. 

Planet Partners Sp. z o.o.

Setapp Sp. z o.o.

Time2work Sp. z o.o.

Gamedust Sp. z o.o.

OakFusion Sp. z o.o.

Vivid Games S.A.

Mobi People Sp. z o. o.

Dataedo Sp. z o.o.

DBMS Sp. z o.o.

Multilog Sp. z o.o. Sp. k.

ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.

Perform Content Poland Sp. z o.o.

Opera Software International

Asari Sp. z o.o.

Gamesture Sp. z o.o. 

Survicate Sp. z o.o.

Ecom Sp. z o.o.

Tooploox Sp. z o.o.

Fandom Poland Sp. z o.o.

Shoplo Sp. z o.o.

STTAS Europe Sp. z o.o.

Star Poland Sp. z o.o.

Sumo Logic Poland Sp. z o.o.

Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o.

FARA Polska Sp. z o.o.

Grupa Pracuj Sp. z o.o.

 

 

Zaufali nam między innymi:

"Jako firma sportowa kładziemy nacisk na zdrowy tryb życia, więc zastanawialiśmy się, jak połączyć paczki na Wielkanoc z
zasadami naszej firmy i... wtedy trafiliśmy na stronę Fitomento! :)

Profesjonalna obsługa, szybka i bezproblemowa realizacja zamówień, świetne jakościowo produkty oraz zadowolenie
naszych pracowników - to jest to, na czym nam zależało i co zapewniło nam Fitomento.

Bardzo dziękujemy i serdecznie polecamy!"
Spokey Sp. z o.o.

 

"W tym szczególnym okresie, gdy każdy z nas pracuje z domu, aby podziękować Pracownikom za kończący się rok i umilić
oczekiwanie na Święta Bożego Narodzenia, zdecydowaliśmy się na współpracę z FITOMENTO. Indywidualnie dobrane
przekąski, pięknie zapakowany box i błyskawiczna przesyłka były strzałem w dziesiątkę! FITOMENTO to najwyższy
standard, wysoka jakość oferowanych produktów  i elastyczne podejście do klienta. A najszczerszą i najlepszą
rekomendacją niech będą zachwyty Pracowników po otrzymaniu przesyłki. POLECAM !!! "
Monika Stępień ASARI Sp. z o.o.

"Zastanawialiśmy się nad świątecznym upominkiem dla naszych pracowników.
Box Fitomento to był strzał w dziesiątkę! Pracownicy bardzo się ucieszyli ze zdrowych przekąsek, które w bardzo
gustownym opakowaniu dotarły bezpośrednio w ich ręce. Ofertowanie i cała organizacja przebiegły sprawnie i w

przyjemnej atmosferze. Polecam Fitomento jako dobrego partnera w przygotowywaniu zdrowych upominków." 
Katarzyna, Jungheinrich Polska Sp. z o.o.  

 

"Zamówienie zdrowych przekąsek jako prezent świąteczny dla pracowników było strzałem w dziesiątkę. Produkty są
pyszne i zdrowe.

Dajemy ogromnego plusa również za organizację i bezproblemową komunikację!
Wszystkie paczki dotarły na czas a sama ich realizacja, od złożenia zamówienia po projekt kartki świątecznej, wydruk i

dostawę - szybko 
i sprawnie, dzięki czemu zdążyliśmy z paczkami mimo późnego złożenia zamówienia ! :)." 

OAKFUSION Sp. z o.o.      

"Bardzo dziękuję za szybkie i sprawne zorganizowanie wszystkiego, co było mi potrzebne, aby uprzyjemnić pracownikom
zorganizowany przez firmę Be Well Week.
Fantastyczna współpraca, zróżnicowana oferta, wszystko dostarczone na czas, zadowoleni pracownicy. Czego chcieć więcej.
Gorąco polecam !!! "
                                                                                                       CBRE

Więcej rekomendacji> https://www.fitomento.com/opinie

"Profesjonalizm i wysoka jakość to wizytówka firmy Fitomento. Jestem mile zaskoczona zarówno realizacją zamówienia,
jakością produktów jak i obsługą klienta na każdym etapie współpracy. Szczególnie doceniam kontakt z Panią Magdą,
która zadbała o każdy szczegół. Przesyłki dotarły na czas zapakowane zarówno w sposób bezpieczny jak i ekologiczny.
Serdecznie polecam i z pewnością skorzystam ponownie w przyszłości. Życzę samych dalszych sukcesów dla całego
Zespołu Fitomento 😊"
Angelika Żujko, Asseco Poland S.A

Rekomendacje:



Elastyczna dostawa
paczek

Prosta wysyłka bez przekazywania danych osobowych - posiadamy dedykowaną platformę
online do zamawiania paczek przez pracowników, z wykorzystaniem indywidualnych kodów.

Paczki możemy wysłać w Twoim imieniu
bezpośrednio do każdego pracownika
kurierem lub do Paczkomatów InPost.
Możemy również dostarczyć wszystkie paczki
do biura. 
Koszt dostawy doliczany jest dodatkowo.

Prosta wysyłka do pracowników
bez przekazywania danych
osobowych

Jak pakujemy?

Prezenty pakujemy ładnie, starannie, przy
jednoczesnym zachowaniu dbałości 
o ekologię.

Ozdobne ekologiczne pudełko fasonowe z ozdobnej
tektury karbowanej.

Wnętrze pudełka wykładamy Kolorową bibułką.

Pudełko obwiązujemy elegancką satynową
kolorową wstążką.

Wykorzystujemy ozdobne ekologiczne
wypełnienie - wełna drzewna/sizzle pack
(kolorowy i naturalny) i/lub ekologiczny papier
zabezpieczający
Do zabezpieczania szklanych elementów
używamy ekologicznych materiałów.
Do wysyłki kurierskiej paczki dodatkowo
zabezpieczamy ekologicznymi materiałami. 



Personalizacja
zestawu
Wiemy, że kiedy wysyłacie pracownikom firmową paczkę, często zależy Wam na jej
personalizacji.
Personalizacja niewątpliwie wzbogaca prezent i zapewnia lepsze wrażenie wywołane u
obdarowywanych :)
Poniżej przedstawiamy Wam łatwe sposoby na personalizację paczki dla pracowników.

Prezentowane w katalogu zestawy możemy zmodyfikować dostosować do budżetu
oraz Twoich preferencji co do zawartości paczek. Możemy zamienić wybrane produkty
lub stworzyć zestaw z konkretnie wybranych przez Ciebie produktów.

Możliwość modyfikacji zestawów

Oprócz produktów prezentowanych w niniejszym katalogu oferujemy szeroki
wybór alternatywnych produktów, które możemy umieścić w naszych paczkach.

Produkty Alternatywne

Dodaj własny Gadżet

Chcesz dodać własny gadżet lub produkt do zestawu? Jak najbardziej możemy to
zrobić. :) 

W przypadku wysyłki paczek za pośrednictwem naszej platformy online
umożliwiamy personalizację dedykowanej dla Ciebie podstrony.

Personalizacja strony www

GRAFIKA

TWOJA

GRAFIKA

TW
OJA

Personalizacja
opakowania

Sprawdzonym sposobem na
personalizację paczki jest naklejka z
logo na pudełku lub obwoluta.
Spersonalizuj prezent dodając naklejkę z
grafiką i/lub logo Twojej firmy lub obwolutę
na pudełku. Obwoluty dostępne od 100
sztuk.

Bilecik dołączony do zestawu daje możliwość
zarówno personalizacji, jak i przekazania
wiadomości/życzeń obdarowanym.
Prześlij pracownikom życzenia dodając do paczki
eleganckie i stylowe kartki z życzeniami i logo Twojej
firmy. 

Umożliwiamy obrandowanie wybranych
produktów Twoim logo: W formie papierowej
banderolki (owijki), np. na czekoladzie lub eko
zawieszki przypiętej do produktu.

Naklejki/Obwoluty z Logo na
pudełko

Kartki z życzeniami

Obrandowanie wybranych
produktów Twoim Logo



Zastrzegamy możliwość zmiany cen po upływie 14 dni od momentu otrzymania oferty.
Zastrzegamy prawo do zmiany składu zestawów w wyjątkowych sytuacjach – np. w przypadku

problemu z dostępnością komponentów. 
Taka zamiana będzie konsultowana i akceptowana przez klienta. 

Materiały i zdjęcia w katalogu mają charakter poglądowy i mogą się nieznacznie różnić od
zestawów finalnych.

Więcej możliwości

Zdrowe Przekąski do biura

Paczki dla pracowników 
- na Home Office i do Biura

Oprócz zaprezentowanych w niniejszym katalogu propozycji paczek Świątecznych
tworzymy również zdrowe paczki dla pracowników zdalnych, na Home Office, np.
paczki odpornościowe, Boxy Różności ze zdrowymi przekąskami do pracy, Fruity
Boxy, Drink&Snack Boxy, Paczki Orzechowe i wiele innych, w tym paczki okazjonalne, np.
na Walentynki, Tłusty Czwartek, Wielkanocne, Jubileuszowe i inne. 
W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt :)

Oprócz indywidualnych paczek dla pracowników zdalnych, na Home Office, realizujemy
również dostawy przekąsek do biura, jako regularne zaopatrzenie biura lub na
wydarzenie prozdrowotne w firmie.

Skontaktuj się z nami

kontakt@fitomento.com

+48 604 077 809
+48 662 465 595


