KRABIČKOVÁ CELODENNÍ STRAVA AŽ K VÁM DOMŮ !!!
Chcete zhubnout? Chcete se očistit? Chcete jíst správně?
Na kažž dýý den v týý dnu pro vaý s prž ipravujeme 3 plnohodnotnaý jíýdla SNÍDANI, OBĚD A VEČEŘI A TO VE ČČ TYŘČ EČH VAŘIANTAÁ ČH (v cenež je
doprava a obalý, celeý týý denníý menu maý o 10 % žvýý hodnež nou cenu)
1. FITNESS KLASIK 600,- / den (3 780,- / týý den)
2. DIETNIÁ VEŘZE LOW ČAŘB 700,- / den (4 410,-/ týý den)
3. VEGETAŘIAÁ N, VEGAN (bio potraviný) nebo VEGE s rýbou 1x týý dnež
700,- / den (4 410,- / týý den)
4. SPEČIAÁ LNIÁ VEŘZE UPŘAVENAÁ NA MIÁŘU DLE VASČ IÁ POTŘAVINOVEÁ
ALEŘGIE 750,- / den (4 725,- / týý den)
Prž i osobníým výžvednutíý u naý s v Gourmetu sleva ža dopravu
350 Kcž na týý denníý menu.
Prž i mež síýcžníým programu je žvýý hodnež naý nižž sžíý cena o 15%
(14 280,- fitness, 16 640,- low carb a vege,
17 850,- speciaý l se ždravotníým omeženíým)
Pro detailníý informace o aktuaý lníých jíýdelníýcžcíých sledujte naý sž web
gourmetpauza.cz, eshop.gourmetpauza.cz nebo naý sž FB a Instagram
Řožvož probíýhaý 3x týý dnež na vaý mi uvedenou adresu:
- v pondělí 12.00 - 13.00 (obež d a vecž erž e na pondež líý, celeý menu uý terýý,
sníýdanež na strž edu)
- ve středu mezi 12.00 - 13.00 (obež d a vecž erž e na strž edu, menu na celýý
cž tvrtek a paý tecž níý sníýdanež )
- v pátek mezi 12.00 - 13.00 (obež d a vecž erž e na paý tek a menu na celýý
víýkend, sníýdanež pondež líý)
Jíýdelníýcžký prž ipravuje nasž e Pavlíýnka, výý žživovaý poradkýnež a spolumajitelka
Gourmet Paužý Ing. Pavlína Zemanová, kteraý maý v tomto oboru
jižž 20 letou praxi.
Se vsž emi dotažý a objednaý vkami se muů žž ete obracet na jejíý telefon:
734 481 985 nebo na linku 608 800 077

