
Oferta organicznych, naturalnych produktów 

Coco Love | biofitart 
DIČ: CZ684217866 

 
 

1. Lista produktów  
 

• Zestaw śniadaniowy „One Love“ (26 zł) 
130g musli box szklany słoik + 250ml świeże mleko kokosowe szklana butelka 
Składniki musli box: bio suszone: banany, jabłka, daktyle, orzechy brazylisjkie, płatki owsiane, świeże wiórki kokosowe  
Składniki mleko kokosowe: 75% kokos, 25% filtrowana woda 
Alergeny: mogą orzechy brazylisjkie 
Bez laktozy, bez glutenu | termin ważności produktów – do 6ciu dni 

• Zestaw śniadaniowy „Be FR3E“ (50zł) 
3x 130g musli box szklany słoik + 3x 250ml świeże mleko kokosowe szklana butelka 
Składniki musli box: bio suszone: banany, jabłka, daktyle, orzechy brazylisjkie, płatki owsiane, świeże wiórki kokosowe  
Składniki mleko kokosowe: 75% kokos, 25% filtrowana woda 
Alergeny: mogą orzechy brazylisjkie 
Bez laktozy, bez glutenu | termin ważności produktów – do 6ciu dni 

• Musli Box (14zł) 
400ml szklany słoik/135g 
Składniki musli box: bio suszone: banany, jabłka, daktyle. Orzechy brazylisjkie, płatki owsiane, świeże wiórki kokosowe 
Alergeny: mogą orzechy brazylisjkie 
Bez laktozy, bez glutenu | termin ważności produktów – do 6ciu dni 

• Świeże mleko kokosowe (16zł) 
1l szklana butelka 
Składniki: 75% kokos, 25% filtrowana woda 
Alergeny:  nie zawiera 
Bez laktozy | termin ważności produktów – do 6ciu dni 

• Świeże masło migdałowe na bazie oleju kokosowego (100g: 14zł  200g: 26zł) 
200g szklany słoik 
Slozeni: bio migdały całe niesolone, olej kokosowy nierafinowany tłoczony na zimno 
Alergeny:  moga migdały  
Bez laktozy, bez glutenu | termin ważności produktów – do 30stu dni 

• Świeże masło orzechowe na bazie oleju kokosowego (100g: 10zł 200g: 20zł) 
200g szklany słoik 
Składniki: bio prazone orzechy ziemnie niesolone, olej kokosowy nierafinowany tłoczony na zimno 
Alergeny:  mogą orzechy ziemne 
Bez laktozy, bez glutenu | termin ważności produktów – do 30stu dni 

• Ocet kokosowy (42zł) 
250ml szklana butelka 
Składniki: 100% kokosowa woda i naturalne probiotyki 
Alergeny:  nie zawiera 
termin ważności produktów – do 1 roku 

 

 
 

 
 
 
 


