
OFERTA
produktów  

rękodzielniczych

serwetki       wyroby z lnu 
wyroby z drewna       miody 

kosmetyki naturalne       ikony 
rękawice furmańskie



SERWETKI
koronkarstwo wykonane na drutach, 

kordonek 100% bawełna

120×37 biała – 203,00 PLN 

135×30 biała – 153,00 PLN 

średnica 23 cm biała – 25,00 PLN 

OPAL
średnica 130 cm écru – 303,00 PLN 



SERWETKI
koronkarstwo wykonane na drutach, 

kordonek 100% bawełna

KASJANA
średnica 65 cm écru – 153,00 PLN 

HENIA DUŻA
średnica 47 cm biała – 58,00 PLN 

KASZTAN
średnica 43 cm écru – 43,00 PLN 

ŁADNA
średnica 32 cm écru – 33,00 PLN 



WYROBY Z LNU

Jajko małe ok. 9 cm – 53,00 PLN 
wełna

Jajko średnie ok. 10 cm – 68,00 PLN
wełna

Jajko duże ok. 12 cm – 103,00 PLN
wełna

Biżuteria eko, duże medale 
szer. ok. 9 cm, wys. ok. 12 cm 
len, glina, wełna
88,00 PLN

Biżuteria eko, mniejsze medale 
len, glina, wełna
53,00 PLN

Czapki 88,00 PLN 
wełna

– czerwona polar
– szara polar 
– czarna wełna



WYROBY Z DREWNA

średnica 9 cm, wysokość 9 cm
świeca z brzozy
11,00 PLN

kółko krzyżyk, średnica ok. 15 cm 
pionki średnicy 3,5 cm 
plaster brzozy i małe krążki brzozy
15,00 PLN

ozdoba na drzwi / ścianę 39×24
53,00 PLN

ozdoba łezka 27×24 
z drzewa wiśni i malowane szyszki 
sosny i modrzewia
53,00 PLN



WYROBY Z DREWNA

wianek, średnica ok. 15 cm 
wianki z różnymi dodatkami 
szyszek, gałązek do dekoracji 
na drzwi lub domu
19,00 PLN

wianek z sianem, średnica ok. 15 cm 
wianki z różnymi dodatkami 
szyszek, gałązek do dekoracji 
na drzwi lub domu
19,00 PLN

kwiaty w wazonie z mchem 
wysokość ok. 35 cm 
średnica podstawki ok. 14 cm
flakon z brzozy, 
kwiaty z plasterków śliwy
43,00 PLN

pojemnik na serwetki i wizytówkę 
średnica podstawki ok. 14 cm 
wysokość ok. 8 cm
13,00 PLN



WYROBY Z DREWNA

okrągła miska 
średnica ok. 18 cm 
miska toczona z drzewa jesion
33,00 PLN

deska rybka 50×16 
grubość ok. 1,5 cm 
z drzewa jesion
43,00 PLN

deska z wgłębieniem 7×32 
grubość ok. 4 cm
53,00 PLN

deska kwadrat z wgłębieniem 
z rączką 15×30, grubość ok. 4 cm
53,00 PLN



WYROBY Z DREWNA

deska podłużna z wgłębieniem 
z rączką 11×39, grubość ok. 4,5 cm 
z drzewa wiśni i malowane szyszki 
sosny i modrzewia
53,00 PLN

deska SMACZNEGO 28×22 
grubość ok. 3 cm 
z drewna jesion
43,00 PLN

deska NAJLEPSZY KUCHARZ 
30×26, grubość 3 cm 
z drewna jesion
63,00 PLN

deska 39×17 
grubość ok. 1 cm 
z drzewa jabłoni
43,00 PLN



MIODY

Miód nektarowo-spadziowy 
68,00 PLN

Miód kruszynowy – 58,00 PLN 

Miód wielokwiatowy – 53,00 PLN

Miód rzepakowy – 53,00 PLN

Miód faceliowy – 58,00 PLN



MIODY

Miód akacjowy – 58,00 PLN

Miód gryczany – 58,00 PLN

Miód nawłociowy – 58,00 PLN

Miód lipowy – 58,00 PLN



KOSMETYKI NATURALNE

Dezodorant w kremie 
z grejpfrutem i mandarynką
60 ml – 33,00 PLN

Krem do biustu
120 ml – 47,99 PLN

Krem konopny
60 ml – 38,99 PLN



KOSMETYKI NATURALNE

Masło do ciała 
cynamonowo-goździkowe
180 ml – 45,00 PLN

Olej z pestek malin
30 ml – 25,00 PLN

Pudry do kąpieli: 
– magnolia 
– czekolada z wanilią 
– róża
300 g – 32,00 PLN



KOSMETYKI NATURALNE

Sole do kąpieli: 
– bławatkowo-nagietkowa 
– lawendowa
800 g – 35,00 PLN

Sole do kąpieli: 
– jaśminowa 
– różana
800 g – 35,00 PLN

Sól do stóp
800 g – 38,00 PLN



KOSMETYKI NATURALNE

Masło do ciała z kasztanowcem
180 ml – 45,00 PLN

Dezodorant w kremie 
z olejem konopnym
60 ml – 33,00 PLN

Kwas hialuronowy
30 ml – 24,00 PLN



KOSMETYKI NATURALNE

Serum do paznokci
18 ml – 28,00 PLN

Olej z maruli
30 ml – 30,00 PLN

Olejek do opalania
100 ml – 54,00 PLN



KOSMETYKI NATURALNE

Olejek do masażu
100 ml – 37,99 PLN

Peeling: 
– do ciała (bergamota, róża, paczula) 
– kawowy z drzewem sandałowym
180 ml – 43,00 PLN

Peeling: 
– pomarańczowy 
– różany
180 ml – 43,00 PLN



IKONY

Archanioł Gabriel 17×20
83,00 PLN

Jezus Pantokrator 20×25
123,00 PLN

Matka Boża z Dzieciątkiem 15×20
73,00 PLN



IKONY

św. Jakub 20×25
123,00 PLN

św. Józef 20×25
123,00 PLN

św. Rodzina 20×25
123,00 PLN



RĘKAWICE FURMAŃSKIE
tkane na przestrzennej formie. 

100% wełna, 203 PLN



Oferujemy Państwu zestaw prezentowy skomponowany z serwetek wykonanych metodą 
na drutach, maskotki – pszczoły wykonanej na szydełku, miodu 1100 g (różne do wyboru), 

plasterka drewna oraz drewnianego magnesu na lodówkę z logo „Miodnego Szlaku”. 
To wszystko zapakowane w elegancką torbę prezentową z logo „Miodnego Szlaku”.

Cena zestawu 120 zł. 
Istnieje możliwość indywidualnego skomponowania prezentu w różnych wariantach cenowych.

Polecamy: 
miody, świece z wosku, serwetki na drutach, naturalne kosmetyki, wyroby z drewna i wiele 
innych, których całą paletę posiadamy w swojej ofercie dzięki osobom z Miodnego Szlaku.

Zapraszamy do kontaktu 
tel. 537 236 572 

e-mail: biuro@pozdrowiedonatury.pl


