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Zestaw nr 1
Do wyboru zestaw składający się z:
• miód akacjowy 400 g, świeczka z wosku 

pszczelego 20 g, herbata Łyk szczęścia 50 g
• miód akacjowy 400 g, świeczka z wosku 

pszczelego 20 g, herbata  Babie Lato 50 g
• miód akacjowy 400 g, ekologiczna kawa z 

korzenia cykorii
• miód akacjowy 400 g, ekologiczna herbatka 

świąteczna

Całośd zapakowana w pudełko 
kartonowe. Do wyboru obwoluty 
we wzorach: niebieska z gwiazdką, 
złota z piernikiem, zielona z 
choinką lub czerwona z reniferem. 
Wymiary zestawu: 20x20x10 cm

Cena zestawu: 70 zł



Zestaw nr 2

Całośd zapakowana w pudełko 
kartonowe z okienkiem w kształcie 
choinki przewiązane elegancką 
czerwoną kokardą.
Wymiary zestawu:
37x21x10cm

Cena zestawu: 90 zł

Zestaw składa się z:
• miód wielokwiatowy z jagodą kamczacką 

liofilizowaną 400 g
• miód wielokwiatowy z pożytków 

leśnych 400 g
• herbatka ekologiczna na Dzieo Dobry 

25x1,5 g



Zestaw nr 3

Całośd zapakowana w pudełko 
kartonowe przewiązane elegancką 
czerwoną kokardą.
Wymiary zestawu:
33x24x9 cm

Cena zestawu: 100 zł

Zestaw składa się z:
• miód wielokwiatowy z jagodą kamczacką 

liofilizowaną 400 g
• liofilizowaną jagodę kamczacką 
• Czarny czosnek 100 g
• świeczka z wosku pszczelego 20 g



Zestaw nr 4

Całośd zapakowana w drewnianą 
skrzyneczkę z uchwytem. 
Możliwośd wygrawerowania 
dowolnego napisu i logotypu.  

Wymiary zestawu:
13x20x11 cm

Cena zestawu: 100 zł

Zestaw składa się z:
• miód nektarowo-spadziowy 1,2 kg



Zestaw nr 5

Całośd zapakowana w pudełko 
kartonowe z okienkiem w kształcie 
serca przewiązane elegancką 
czerwoną kokardą.
Wymiary zestawu:
37x21x10cm

Cena zestawu: 105 zł

Zestaw składa się z:
• miód wielokwiatowy 400 g
• miód rzepakowy 400 g
• Czekolada ciemna z żurawiną 100g



Zestaw nr 6

Całośd zapakowana w pudełko 
kartonowe przewiązane elegancką 
czerwoną kokardą.
Wymiary zestawu:
33x15x10 cm

Cena zestawu: 110 zł

Zestaw składa się z:
• miód wielokwiatowy z liofilizowaną 

jagodą kamczacką 400 g
• miód lipowy 400 g
• Syrop z pędów czarnego bzu



Zestaw nr 7

Całośd zapakowana w pudełko 
kartonowe z okienkiem w kształcie 
serca przewiązane elegancką 
czerwoną kokardą.
Wymiary zestawu:
32x31x10 cm

Cena zestawu: 110zł

Zestaw składa się z:
• miód lipowy 1,2 kg
• herbatka na patyku – Love tea eko (2 szt.)
• świeczka z wosku pszczelego 20 g



Zestaw nr 8

Całośd zapakowana w pudełko 
kartonowe z okienkiem w kształcie 
serca przewiązane elegancką 
czerwoną kokardą.
Wymiary zestawu:
32x31x10 cm

Cena zestawu: 115 zł

Zestaw składa się z:
• miód wielokwiatowy z pożytków leśnych 400 g
• miód wielokwiatowy 140 g
• świeczka z wosku pszczelego 20 g
• herbatka ekologiczna na Dzieo Dobry 25x1,5 g
• syrop z jagody kamczackiej z miodem 500 ml



Zestaw nr 9

Całośd zapakowana w drewnianą 
skrzyneczkę z uchwytem. 
Możliwośd wygrawerowania 
dowolnego napisu i logotypu.  

Wymiary zestawu:
25x8x15 cm

Cena zestawu: 130 zł

Zestaw składa się z:
• miód nawłociowy 400 g
• miód wielokwiatowy z maliną 400 g
• miód rzepakowy 400 g



Zestaw nr 10

Do wyboru:
• miód 400 g ubrany w materiał 

jutowy przewiązany kokardką 
z rafii.

• Miód 400 g bez ubrania

Etykieta zawierająca 
personalizację tj. logotyp firmy i 
dowolne życzenia świąteczne 
bądź naklejka z logotypem i 
życzeniami na nakrętce.

Cena 1 szt.:  miód z ubraniem    40 zł
miód bez ubrania   36zł

Przy zamówieniu powyżej 100 szt. Rabat
Zapraszamy do kontaktu po więcej szczegółów.



Zestaw nr 11

• miód 140 g ubrany w materiał 
jutowy przewiązany kokardką 
z rafii.

Etykieta zawierająca 
personalizację tj. logotyp firmy i 
dowolne życzenia świąteczne.

Cena 1 szt.: 17 zł

Przy zamówieniu powyżej 100 szt. Rabat
Zapraszamy do kontaktu po więcej szczegółów.



Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie, jesteśmy 
Pasieką, która stawia na pełną personalizację zestawów prezentowych 
tak, aby były w pełni wyjątkowe. Skontaktuj się z nami, a sprawimy, że 
Twój zestaw świąteczny będzie oryginalny w każdym detalu i 
dostosowany do Twoich potrzeb.

Wszystkie nasze zestawy są ręcznie pakowane z wyjątkową dbałością 
o każdy szczegół.  Zestawy zawierają produkty najwyższej jakości, są to 
niespotykane nigdzie indziej kompozycje produktów. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, proponujemy 
możliwośd dowolnej modyfikacji składników zestawu.

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów
kontakt@miodyztradycjami.pl
www.miodyztradycjami.pl
Jakub tel. 607103550
Klaudia tel. 790461919

mailto:kontakt@miodyztradycjami.pl
http://www.miodyztradycjami.pl/




Wesołych Świąt!
życzy rodzina Tuszyoskich


