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...co takhle letos darovat opravdovou radost...

s věnováním a logem vaší společnosti ?

nákupem podpoříte zaměstnávání osob s handicapem.
nabídku lze zakoupit i v režimu náhradního plnění.

naše balíčky lze kombinovat i s jinými dárkovými předměty... dle vašeho přání !

dárkový balíček "KOUPEL SNŮ" - 299 Kč
koupelová sůl 900g - levandule /
orient / sladký sen
hygienický gel na ruce
Šumivá bombička do koupele okurka

Množstevní slevy
cena

dárkový balíček "PRO RADOST" - 179 Kč
hygienický gel na ruce - CITRON
mýdlo solné okurkové

Množstevní slevy
cena

sleva

počet

od 10 000 Kč

5%

od 56 ks

od 20 000 Kč

10 %

od 112 ks

od 30 000 Kč

15 %

od 168 ks

sleva

počet

od 10 000 Kč

5%

od 34 ks

od 20 000 Kč

10 %

od 67 ks

od 30 000 Kč

15 %

od 100 ks

dárkový koš "POVINNÁ VÝBAVA" - 1899 Kč
hasicí sprej hasselem 470ml
+ letáček s popisem produktu
šumivá bombička do koupele okurka
bílé víno - 750 ml
2x luxusní zrnková káva - 50g
lahodné hrušky na červeném víně
Množstevní slevy
cena

dárkový koš "SMYSLŮ MÁMENÍ" - 1099 Kč
koupelová sůl 900g
solná pemza
šumivá bombička do koupele okurka
šlehané bambucké máslo
luxusní bílé víno - 750 ml
2x luxusní zrnková káva - 50g
lahodné hrušky na červeném víně
Množstevní slevy
cena

sleva

počet

od 10 000 Kč

5%

od 10 ks

od 20 000 Kč

10 %

od 18 ks

od 30 000 Kč

15 %

od 28 ks

sleva

počet

od 10 000 Kč

5%

od 6 ks

od 20 000 Kč

10 %

od 10 ks

od 30 000 Kč

15 %

od 16 ks

dárkový Kufřík "SLANÁ LÁZEŇ" - 599 Kč
2x Koupelpvá sůl 500g - levandule /
orient
šumivá bombička do koupele - okurka
šlehané bambucké máslo - okurka
solná pemza
Množstevní slevy
cena

dárkový Kufřík "KÁVA A HASIČÁK" - 1399 Kč
hasicí sprej hasselem 470ml
+ letáček s popisem produktu
luxusní zrnková káva - 50g
šumivá bombička do koupele okurka
Množstevní slevy
cena

sleva

počet

od 10 000 Kč

5%

od 8 ks

od 20 000 Kč

10 %

od 15 ks

od 30 000 Kč

15 %

od 22 ks

sleva

počet

od 10 000 Kč

5%

od 17 ks

od 20 000 Kč

10 %

od 34 ks

od 30 000 Kč

15 %

od 50 ks

HASICÍ SPREJ HASSELEM - 1199 KČ
+ letáček s popisem produktu
praktický dárek pro muže i ženy
lehký, skladný, snadno přenosný
ideální s sebou do auta
Množstevní slevy
počet

sleva %

ušetříte

od 10 ks

10 %

10 ks / 1 199 Kč

od 20 ks

20 %

20 ks / 4 796 Kč

od 30 ks

30 %

30 ks / 10 791 Kč

Popis produktu - proč je Hasselem tak skvělý?
Speciální prostředek pro hašení požárů v automobilech, garážích,
domáctnostech a kancelářích.
Díky multifunkčnímu využití a klasifikaci hasiva typu A, B, D, F se jedná
o velmi unikátní výrobek, který navíc splňuje nejvyšší třídu ochrany životního prostředí.
Možno použít při hašení požárů elektrického zařízení
do 1000V ze vzdálenosti 1 m.
Chladící, izolační a nekorodující prostředek.
Nemrznoucí do -17°C.
Nejvyšší třída ochrany životního prostředí.
Doba použitelnosti je 10 let

O PRODUKTECH BY EDITH
Vysoce kvalitní koupelové soli značky ByEdith z naší
nabídky jsou vyrobeny z jedinečné Senegalské soli.
Ta je díky svému unikátnímu složení a vysokému
podílu minerálů velmi blahodárná pro naši pokožku
a napomáhá ke snížení svalového napětí a
stresu.
Úchvatné vůně bylinek a svěžího ovoce
jsou jen třešničkou na dortu.
Stimuluje a léčí...
Koupelová sůl ByEdith z jezera Retba (Růžové jezero v
Senegalu)
působí velmi příznivě při regeneraci pokožky,
dodává jí hebkost, pružnost a vláčnost.
Díky svému složení, které je naprosto odlišné od běžných solí
(mořských, alpských i vřídelních), má výborné výsledky
při podpoře léčby kožních onemocnění jako je akné, ekzém,
lupénka i plíseň, ale také proti otokům nebo celulitidě.
Koupel v soli by Edith pomáhá ke snížení svalového
napětí a stresu. Působí proti křečím a bolestem
v kloubech a svalech i při revmatických potížích.

Tento popis produktů je také součástí každého balíčku.
Dárkové balíčky pro Vás zhotovují naši OZP zaměstnanci.
Nákupem přímo podporujete rozvoj pracovních pozic pro osoby s handicapem, děkujeme.

