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ORDER DLA PSIJACIELA!
CENA:

7,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 7 DNI
Producent: Psiegryzki

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
TWÓJ NAPIS NA KAŻDYM CIASTKU MAM URODZINY
PSIJACIEL OD SERCA ZGODNIE Z UZGODNIENIEM NA
MAILA

OPIS PRZEDMIOTU
Potrzebujesz uczcić szczególną okazję?

Super! Ja też czasem nie mogę się oprzeć i wręczam nagrodę specjalną.
Ot tak, albo za szczególną zasługę, albo dlatego, że obchodzimy urodziny lub rocznicę adopcji.

Ordery mojego wypieku były również wręczane na EURO DOG SHOW w Warszawie - zwycięzcom w poszczególnych
kategoriach.
Pojawiły się jako nagroda specjalna również na zawodach z Dogtrekkingu <3
Mogą mieć dziurkę, dzięki czemu można będzie je powiesić np na choince ( zaznacz w uwagach do zamówienia!)

To tylko 2 składniki w obłędnie i intensywnie pachnących rybką serduchu!

Mąka z ciecierzycy oraz calutkie sardynki - aż 50% w składzie!

Tak!
A dzięki powolnemu wypiekaniu w niskiej temperaturze udaje się zachować w nich bogactwo składników odżywczych.

Rozpieszczać można zdrowo - przetestuj je!

Wymiar każdego medalu to ok 10cm, waga nie mniej jak 30g ( raczej pod 35 ;) ale pamiętaj, że wszystko robię ręcznie,
więc jeden wyjdzie ciutkę cięższy, drugi lżejszy, jednak wszystkie równie ładne)

Możesz wybrać z gotowych wzorów lub zaproponować swój napis - skontaktuj się ze mną przed zamówieniem, by dograć
szczegóły.

Oczywiście - jak wszystkie psiegryzki - te ciasteczka również są wypiekane dopiero po zamówieniu, tak więc otrzymujesz
zawsze świeżutki i zdrowo napakowany produkt!

Standardowo każdy medal jest oddzielnie zapakowany w sztywną, przezroczystą saszetkę.

Możesz wybrać w opcjach pakowanie na prezent, wówczas do opakowania zostanie dołączona sympatyczna kokarda w
zwierzęcy motyw ( przejrzyj galerię)

1. Z uwagi na charakter produktu i to, że jest to produkt bez konserwantów, zależy mi na tym by dotarł do Państwa
w jak najkrótszym okresie od wypieku. Dlatego wszystkie wysyłki realizuję jedynie od poniedziałku do
czwartku.
W szczególe:
-zamówienia złożone i opłacone od pon do wtorku włącznie realizowane są w środę i wysyłane w czwartek.
-zamówienia złożone i opłacone od środy do piątku włącznie realizowane są w sobotę i wysyłane w
poniedziałek.
-zamówienia złożone i opłacone w weekend (sobota, niedziela) realizowane są w poniedziałek i wysyłane
we wtorek.
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