
Fraîcheur 
2019

Oliwa z oliwek 
z Hiszpanii

Niezmieszana & 
niefiltrowana

Więcej informacji na temat produktów znajdziesz 
na stronie www.bioplanete.com/pl lub na stronie 
dystrybutora www.bioplanet.pl

gourmetOleje do twórczego  
mieszania smaków w kuchni

Dystrybutor: 

www.bioplanet.pl FR-BIO-01

Oferta 
limitowana

. . , . . PLN



BIO PLANÈTE Fraîcheur 2019 to oliwa z pierwszych tegorocznych zbiorów.
Jest tradycyjnie wyciskana tylko z wybranych zielonych oliwek. Produkcja  
świeżej i wyrazistej oliwy o charakterystycznym zapachu skoszonej trawy i intensywnych, 
owocowo-zielonych nutach smakowych wymaga dużego doświadczenia i wyczucia. Dlatego 
ponownie zdecydowaliśmy się na hiszpańską firmę rodzinną »El vicario«. W tej znajdującej 
się u podnóży Sierra de los Filabres firmie czwarte pokolenie właścicieli wytwarza 
wysokojakościowe oliwy.

Nasza czysta gatunkowo oliwa  

Fraîcheur 2019 jest uzyskiwana ze  

szczególnie aromatycznych oliwek  

Arbequina. Jeszcze zielone oliwki są starannie 

zbierane, krótko potem  

delikatnie wyciskane, a oliwa jest  

butelkowana bez filtrowania.

Rozkoszuj się świeżym, owocowo- 

zielonym smakiem oliwy Fraîcheur 2019, dodając 

ją do sałatek, warzyw, smażonego mięsa, grillo-

wanej ryby oraz sera koziego  

i owczego. Inne oryginalne przepisy  

można znaleźć na stronie: 

www.bioplanete.com/pl

Nasza tradycyjna  
wysokiej jakości oliwa.

Zamów nasz  
ekspozytor do 
perfekcyjnej 
prezentacji  
produktu

Zalety:
Od hiszpańskiej  
firmy rodzinnej

»El vicario«

Czysta gatun-
kowo, limitowana, 

sezonowa

Wspaniały 
pomysł 

na prezent

Z pierwszych 
zbiorów, świeża 
i niefiltrowana

Wiecej informacji o naszych produktach znajdziesz na stronie internetowej www.bioplanete.com/pl
lub skontaktuj sie z naszym dystrybutorem w Polsce, firma Bio Planet S.A., www.bioplanet.pl

BIO PLANÈTE, Huilerie F. J. Moog SAS Route de Limoux | 11150 Bram | Francja
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  Nazwa artykułu                                             Ilość 

OLIWA Z OLIWEK EXTRA VIRGIN FRAICHEUR BIO 500 ML                            Jednostka sprzedażowa 
Kod EAN: 3_445020_221634    1 szt. (6 szt. w opakowaniu zbiorczym)

Zamówienia będą zbierane do 30.09.2019 i będą dwie możliwości  
z poniższymi rabatami:

1)     7 opakowań zbiorczych oliwy + ekspozytor produktowy gratis (10 % rabatu) 
Wymiary ekspozytora: 112 x 42,5 x 44,5 cm (wys./ szer./ gł.).  
Wysokość całkowita z nasadką: 157,5 cm.

2) Minimum 1 opakowanie zbiorcze oliwy (5 % rabatu)

Produkt dostępny od listopada*

Prosimy o składanie zamówień przez platformę Bio Planet S. A.

*Do wyczerpania zapasów i według dostępności w hurtowni

Rabat: 
do 30.09.2019 r.


