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PRZYSMAKI SZKOLENIOWE DLA
PSA - PSIEGRYZKI 100G
CENA:

15,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 7 DNI
Producent: Psiegryzki

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
MOŻE CHCESZ WIĘKSZĄ PACZKĘ? PACZKA 1000G
PACZKA 100G PACZKA 250G PACZKA 500G

OPIS PRZEDMIOTU
Ciasteczka na bazie wątróbki indyczej

Idealne do rozpieszczania!
Idealne do trenowania!
Stworzone do nagradzania!

Do wyrobu używam jedynie produktów dopuszczonych do spożycia przez ludzi a same PsieGryzki

powstają w warunkach higienicznych lepszych, niż te panujące w niejednej kuchni odwiedzanej przez
Magdę Gessler ;)
Nie ma pośredników, nie ma żadnego opóźniacza między nami.
Ja wypiekam i ode mnie Ty dostajesz.

W serii Manufaktura Zdrowych Ciastek stawiam na naturalne, organiczne składniki w poręcznej
formie.
Dlatego Wątróbkowe love to ciasteczka stworzone tylko z dwóch składników:

wątróbka indycza nabywana prosto od lokalnych gospodarzy - ponad 80% składu
bio tapioka

i nic więcej!

Żadnych wypełniaczy, mąki, jajek, tłuszczów roślinnych, stabilizatorów, glukozy, jajek, barwników ani
konserwantów!

Dlatego te ciasteczka to idealne rozwiązanie w przypadku nadwrażliwości pokarmowej.
Dlatego też sprawdzą się idealnie, gdy obawiasz się nadwagi i jej konsekwencji.
Dlatego warto je mieć w kieszeni, kiedy jesteś w trakcie szkolenia i zużywasz całe mnóstwo przekąsek
treningowych.

Cały sekret tych ciasteczek polega na wypracowanej metodzie powolngo wypiekania, dzięki której te
małe, ręcznie formowane paszteciki nie rozwalają się, nie kleją, nie plamią rąk i mogą CI towarzyszyć
na spacerze czy w trakcie szkolenia.

A dzięki temu, że używam tylko składników wysokiej jakości, PsieGryzki to smaczki, na widok i zapach
których również Twój pies oszaleje z radości.

Ciasteczka dostępne są w 4 rozmiarach:
XS - kosteczka 0,7x0,7cm
S - kosteczka 0,7x1,5cm
M - kosteczka 1,5x1,5cm
L - kostka 2x2cm

Możesz nabyć PsieGryzki również w paczce MIX
Oznacza to, że w paczce znajdzie się proporcjonalna wagowo porcja PsieGryzek każdego
rozmiaru.
Idealne rozwiązanie, jeśli nie wiesz, jaki rozmiar będzie dla Ciebie idealny.

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.

dowiedz się więcej o składzie i przechowywaniu
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