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Zdrowe
Desery

Bez 
 Cukru

Witaj w świecie deserów bez cukru:)

Nazywam się Katarzyna Ziomek zajmuję się Coachingiem
Zdrowia, wspomaganiem zdrowia naturalnymi metodami.
Zapewniam Cię, że tak samo jak Ty kocham słodycze. 
W tej kwestii nic się nie zmieniło, no może po za jednym
drobnym szczegółem, że teraz są to zdrowe desery bez
cukru.

Byłam w tym samym miejscu co Ty i zastanawiałam się 
co mogę zrobić aby zdrowiej się odżywiać.

Postanowiłam zacząć od ograniczenia spożywania cukru
 w moim życiu. Początki nie należały do najłatwiejszych
 ale dzięki konsekwencji działania - udało się!

Mnie się udało to Tobie również się to uda osiągnąć. 
Zatem zapraszam Cię do zdrowego świata słodyczy:)

O mnie



Zielone smoothie
Granita truskawkowo-pomarańczowa
Wiosenny detox
Ciasto z fasoli
Koktajl lawendowo-jagodowy
Lizaki cytrusowo - kokosowe
Smoothie miętowo - czekoladowe
Smoothie z dyni
Smoothie owocowe
Chia kokosowa z jabłkami i daktylami
Smoothiie egzotyczne
Smoothie imbirowo - gruszkowe
Praliny orientalne
Chocolate cherries
Dzikie tropikalne smoothie
Chia kokosowa ze śliwkami
Sałatka
Czekoladki miętowe
Gorąca czekolada kokosowa
Chia kokosowa z musem truskawkowym
Trufle malinowe
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Spis przepisów
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Łatwy i przyjemny sposób, aby zaprosić warzywa, 
do zielonego koktajlu. Ten zdrowy napój jest pyszny
i zawiera silne właściwości oczyszczające dzięki
olejkowi z dzikiej pomarańczy.

Składniki:
2 szklanki jarmużu 
2 szklanki mrożonych jagód
1 duża marchewka, banan lub ananas do smaku
2–3 szklanki wody
1 kropla olejku z dzikiej pomarańczy

Przygotowanie:     
Zblenduj wszystkie składniki na wysokich obrotach,
aż będą gładkie. 
Dla dodatkowej słodyczy dodaj odrobinę stewii.

1. Zielone
Smoothie



Składniki:

1 szklanka wody
¼ szklanki syropu klonowego
¼ szklanki świeżego wyciśniętego soku
pomarańczowego
4 krople olejku z dzikiej pomarańczy
1/2 kg obranych i pokrojonych truskawek

2. Granita
Truskawkowo-
Pomarańczowa
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Przygotowanie:
 
W średnim garnku połącz syrop klonowy i wodę.
Gotuj na średnim ogniu, od czasu do czasu 
mieszając, aż syrop się rozpuści. 
Ochłodzić do temperatury pokojowej.     
Zblenduj powstały syrop, sok pomarańczowy, 
olejek z dzikiej pomarańczy i truskawki.     
Wlej przecier truskawkowo-pomarańczowy do
szklanej miseczki 9x13. 
Umieść w zamrażarce na 30 minut.     

Granita
Truskawkowo
Pomarańczowa
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Przygotowanie:     
Po 30 minutach wyjmij miseczkę z zamrażarki. Zdrap
mieszaninę widelcem, aby rozbić wszelkie kryształki,
które zaczęły się formować. Ponownie włóż do
zamrażarki.     
Powtarzaj co 25–30 minut przez około trzy godziny, 
aż granita zamrozi się w łuszczące kryształy. 
Przykryć i zamrozić.

Wskazówka: spróbuj dodać jeden z tych
opcjonalnych dodatków: ćwiartki pomarańczy, świeże
truskawki, liście bazylii.

Granita
Truskawkowo
Pomarańczowa
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Detox z tą mieszanką soków z olejkiem kolendry, silnym
środkiem detoksykującym.  Możesz również wypróbować ten
przepis z olejkiem z nasion selera, który poprawia trawienie.

Składniki:
3 liście jarmużu
2 łodygi selera
1 limonka
1 jabłko
1 ogórek
1 kropla olejku kolendry lub olejku z nasion selera

Przygotowanie:
W sokowirówce wyciśnij składniki a następnie dodaj wybrany
olejek eteryczny.

3. Wiosenny
Detox
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4. Ciasto z
Fasoli
Ciasto z czarnej fasoli to pyszne i pożywne  czekoladowe
brownie. Być może denerwujesz się pieczeniem czarnej
fasoli, ale nie bądź taki - ma bardzo łagodny smak i jest
niezwykle bogata w białko. 

www.katarzynaziomek.pl

Składniki:
1 puszka czarnej fasoli, osuszona i opłukana
2 duże jajka
¼ szklanki kakao 
⅔ szklanki miodu (jeśli go potrzebujesz)
⅓ szklanki oleju kokosowego
½ łyżeczki proszku do pieczenia
Szczypta soli
2–4 krople olejku miętowego
¾ szklanki pokruszonej czekolady



Przygotowanie:
Rozgrzej piekarnik do 175° C.     
Fasolę zblenduj na gładką masę. Fasolę i resztę
składników wymieszaj w misce dodając 1/2 szklanki
czekolady.
Ciasto wlej do natłuszczonej formy o wymiarach 
20 x 20 cm i posyp resztą pokruszonej  czekolady.   
  
Piecz 30–35 minut. 

Ciasto z Fasoli
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„Widziałam przepis na chleb lawendowo-jagodowo-
bananowy, ale nie chciałam czekać godziny, by spróbować
wszystkich tych wspaniałych smaków, więc wstrząsnęłam!” 

Składniki:
1 szklanka lodów waniliowych z mlekiem kokosowym
½ banan
¼ szklanki jagód lub borówek amerykańskich
½ łyżeczki miodu (jeśli potrzebujesz)
2 szklanki pełnotłustego mleka kokosowego
Posyp cynamonem
4–6 kropli olejku lawendowego lub cytrynowego

Przygotowanie:     
Zmiksuj blenderem wszystkie składniki razem, aż będą
gładkie.  Podawaj w wysokich szklankach.

Wskazówka: 
zamrozić owoce, aby uzyskać gęstszą konsystencję. 

5. Koktajl 
lawendowo-jagodowy



Te lizaki  to zabawny i chłodny przepis, który można
przygotować z rodziną w każdy gorący letni dzień.

Składniki:

1 puszka pełnotłustego mleka kokosowego
1 szklanka soku pomarańczowego
⅓ szklanki (lub do smaku) agawy 
1–2 krople olejku z trawy cytrynowej

6. Lizaki  (lody)
cytrusowo-kokosowe
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Przygotowanie:     

Wymieszaj mleko kokosowe, agawę i olejek limonkowy.     
Wlać mieszaninę do foremki na lizaki, dzieląc
równomiernie.     
Umieść w zamrażarce na 10 minut, a następnie polej sokiem
pomarańczowym.     
Zamrażaj ponownie przez 30 minut.     
Włóż patyczki do lizaków. 
Kontynuuj zamrażanie aż do jędrności.

Lizaki  (lody)
cytrusowo-kokosowe
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Zaplanuj swój fantastyczny dzień😉

Rozpocznij od smoothie – jest najlepsze – to lekka (ale wciąż
pyszna) wersja lodów miętowo-czekoladowych!

Składniki:
Zgodnie z załączonym obrazkiem:)

Przygotowanie:

Dodaj wszystkie składniki bez olejku z mięty pieprzowej 
i czekolady.
Zblenduj do uzyskania gładkiej konsystencji.
Dodaj olejek z mięty pieprzowej. 
Przelej do wysokiej szklanki i udekoruj wiórkami 
czekoladowymi i świeżą miętą pieprzową.

7. Smoothie 
Miętowo – Czekoladowe



Zakochaj się w smakach jesieni dzięki tej pysznej przekąsce z
dodatkiem olejku On Guard .

Składniki:
1 szklanka mleka migdałowego (lub innego mleka)
½ szklanki puree z dyni
½ szklanki jogurtu waniliowego
2 mrożone banany
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
1 łyżeczka przyprawy korzennej do ciasta lub
2-3 krople olejku On Guard®  
1 szklanka lodu

Przygotowanie:     
Połącz wszystkie składniki w blenderze i miksuj, aż będzie
gładkie.  W razie potrzeby dodaj bitą śmietanę i posyp
cynamonem. 

Wskazówka: w przypadku przepisu wegańskiego zastąp
mleko i jogurt puszką mleka kokosowego.

 8. Smoothie z Dyni



Ten przepis na orzeźwiający koktajl z olejkiem z nasion selera pełen
zdrowych składników,  stanowi doskonały sposób na rozpoczęcie
dnia lub może zapewnić zdrową przekąskę, gdy nadejdzie głód.
Gotowy w kilka minut, na pewno zechcesz dodać ten prosty, 
zdrowy koktajl do swojego menu. 

Składniki: 
2 krople olejku z nasion selera 
1 mrożony banan (pokrojony w plastry do łatwego zmiksowania) 
1 szklanka (200 g) czerwonego jabłka
1 szklanka (240 ml) wody 
1 szklanka (200 g) mrożonych truskawek
1 szklanka (200 g) mrożonych malin 

Przygotowanie:  
Umieść wszystkie składniki w blenderze i mieszaj, aż będą gładkie. 

Olejek z nasion selera ma  mocny, słodko-korzenny aromat.

9. Smoothie Owocowe



Ten przepis zagości u Ciebie na dłużej. Pełen zdrowych składników
to jesienny deser na długie wieczory. Podawaj z  jabłkami na
ciepło:)

Składniki: 
2 łyżki nasion chia (namocz  w  mleku   kokosowym   ok. 3h)
1/2 puszki mleka kokosowego 
1  szt. jabłko
4  szt.  daktyli
mielony cynamon - kto ile  lubi (ja dużo:))
odrobinę wody
1  łyżka masła orzechowego

Przygotowanie:
Pokrój  jabłko w cienkie paseczki, daktyle w plasterki. Na patelnię
wlej odrobinę  wody   i  umieść owoce. Daj im kilka minut aby
zmiękły, dodaj  cynamon,   masło  orzechowe i na  samym końcu
kropelkę olejku Wild Orange  lub On Guard. 

10. Chia kokosowa 
Z  Jabłkami i Daktylami
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To przepis na szybkie  zdrowe śniadanie. 
Przepis stanowi doskonały sposób na rozpoczęcie dnia lub może
zapewnić zdrową przekąskę, gdy nadejdzie głód. Łatwy do
przygotowania, na pewno zechcesz dodać to proste, zdrowe
smoothie   do swojego dziennego rytuału.  

Składniki: 
1/2 puszki mleka kokosowego 
1  szt banana
1 plasterek ananasa
1 garść mango
2 krople olejku z trawy cytrynowej

Przygotowanie:
Zblenduj  wszystkie składniki na  samym końcu dodaj 2 kropelki
olejku Lemongrass  (trawa  cytrynowa).

11. Smoothie
Egzotyczne
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To Zielone Smoothie Imbirowo-Gruszkowe przenosi
zielone napoje na zupełnie nowy poziom smaku. Jest
pełen ważnych składników odżywczych, błonnika i
minerałów, aby utrzymać ciało w stanie nasyconym i
prawidłowo funkcjonującym. Ten przepis jest tak
łatwy i smaczny - będziesz regularnie pragnąć
Zielonego Smoothie Imbirowo-Gruszkowego.

12. Smoothie
zielone imbirowo-
gruszkowe



Składniki:

1 czubaty kubek świeżego szpinaku
1 czubaty kubek pokrojonej w kostkę mrożonej gruszki
½ szklanki zwykłego beztłuszczowego jogurtu greckiego
1 łyżka masła migdałowego
1 szklanka niesłodzonego mleka migdałowego lub mleka
do wyboru
1 łyżeczka miodu (jeśli potrzebujesz)
½ łyżeczki ekstraktu waniliowego
1 kropla olejku imbirowego

Przygotowanie:
Pokrój świeże gruszki i zamrażaj przez godzinę.  Umieść
wszystkie składniki w blenderze i miksuj, aż będą
kremowe i gładkie.

Smoothie zielone
imbirowo-
gruszkowe



Praliny są delikatne, soczyste i rozpływają się w ustach. 
Masz ochotę na jeszcze i jeszcze i jeszcze......

Składniki: 
paczka daktyli, 
5 łyżek płatków owsianych, 
masło orzechowe, 
3-4 łyżeczki kakao,
1-2 kropelki olejku eterycznego z trawy cytrynowej,
wiórki kokosowe.

Przygotowanie:
Namocz daktyle przez 1/2 h w wodzie. Po tym czasie wyjmij je z
wody i zblenduj. Jeśli będą zbyt suche, dodaj odrobinę wody z
ich moczenia. Dodaj płatki owsiane, masło orzechowe, kakao i
na sam koniec olejek z trawy cytrynowej. Masa powinna być
dosyć gęsta. Wstaw do lodówki na 1 h. Po tym czasie wyjmij z
lodówki, uformuj kulki i obtocz je w kakao lub wiórkach
kokosowych.

13. Praliny Vege
Orientalne
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To przepis na zdrowy deser , który  skradnie Twoje serce. 
Przepis idealny na ciepłe, letnie dni aby z rozkoszą rozpocząć
weekend po całym tygodniu pracy. Intensywnie czekoladowo -
wiśniowy z orientalną nutą trawy cytrynowej.. Łatwy do
przygotowania, na stałe zagości w Twoim menu.  

Składniki: 
1 szklanka namoczonych orzechów nerkowca 
2 łyżki kakao (zależy jak bardzo intensywny smak chcecie uzyskać)
kilka kostek pokruszonej gorzkiej czekolady (opcjonalnie)
1/2 kg wiśni bez pestek
2 krople olejku z trawy cytrynowej
do dekoracji: płatki migdałów, orzechy nerkowca, czekolada

Przygotowanie: 
Namocz orzechy nerkowca, odcedź i zblenduj z kakao. Wiśnie
zblenduj i na  samym końcu dodaj kropelkę olejku Lemongrass 
 (trawa  cytrynowa).  Na dno naczynia włóż zblendowane orzechy z
kakao a na nie masę wiśniową. Ozdób kawałkami pokruszonej
czekolady, orzechami nerkowca i płatkami migdałowymi. (Polecam
schłodzić deser przed podaniem).

14. Chocolate
cherries



To przepis na zdrowe śniadanie w formie smoothie lub możesz
podać jako miskę bowl z owocami i granolą.

Składniki: 
1 szklanka soku ananasowego 
1 szklanka mrożonego mango
1 szklanka mrożonego awokado
5 kropli olejku z dzikiej pomarańczy (Wild Orange)

Przygotowanie:
Zblenduj wszystkie składniki i przelej do ulubionego naczynia:)

15. Dzikie Tropikalne
Smoothie



Ten przepis powstał na spotkanie pasjonatek zdrowych deserów.
Właściwie za nim został podany to już go nie było:)

Składniki: 
2 łyżki nasion chia (namocz  w  mleku   kokosowym   ok. 3 h)
1/2 puszki mleka kokosowego 
1  kg śliwek najlepiej dużych
1-2 kropelki olejku Lemongrass (trawa cytrynowa)
do dekoracji: płatki kokosowe, mięta.

Przygotowanie: 
Pokrój śliwki na połówki usuwając pestki. Na patelnię wlej
odrobinę  wody   i  umieść owoce. Daj im kilka minut, aby puściły
sos ale żeby nie zbyt się rozpadły. Na  końcu dodaj 1-2 kropelki
olejku Lemongrass (trawa cytrynowa). Do szklaneczki włóż mleko
kokosowe z chia a następnie śliwki. Całość posyp wiórkami
kokosowymi i udekoruj miętą. 

16. Chia kokosowa 
ze Śliwkami



Umyj kilka liści sałaty. Z jednego zrób salaterkę (jak na
zdjęciu). Włóż do niej pokrojone truskawki, porwane 2 liście
sałaty. Zetrzyj parmezan i posyp nim sałatkę.
Wciśnij sok z cytryny, dodaj do niego 1 kropelkę olejku z trawy
cytrynowej, dodaj oliwę. Wymieszaj składniki i polej  sosem
sałatkę.

W czasie gorącego lata masz ochotę na coś słodkiego, ale
lekkiego i odświeżającego. Voila!

Sałatka składniki:
0,5 kg słodkich truskawek,
kilka liści sałaty lodowej,
niewielki kawałek parmezanu
Sos do sałatki:
1/2 cytryny,
4 łyżki oliwa,
1-2 kropelki olejku z trawy cytrynowej.

Przygotowanie: 
1.

2.

17. Sałatka z
truskawkami z nutą
orientalną



Rozpuść czekoladę razem z olejem kokosowym w kuchence
mikrofalowej.  
Dodaj kilka kropli olejku miętowego (na początek dodawaj
wykałaczką, ponieważ olejek ma intensywny smak).
Wylej rozpuszczoną czekoladę na papier do pieczenia i
rozprowadź ją na równą warstwę.. 
Zmiażdż migdały i posyp nimi warstwę czekolady. 
Wstaw do lodówki, aby zastygła. Połam na kawałki i delektuj
się jej smakiem.

Na te chwile, kiedy chcesz słodkiego i prostego przysmaku.. Są
idealną małą przekąską, wymagają tylko czterech składników i
można je przygotować w pośpiechu..

Składniki: 
1 szklanka kawałków ciemnej czekolady
1 łyżeczka oleju kokosowego
½ szklanki migdałów (lub innych orzechów według uznania)
1-2 kropelki olejku miętowego

Przygotowanie:
1.

2.

3.

4.
5.

18. Czekoladki miętowe  



Jeśli nigdy nie próbowałaś robić gorącej czekolady z mlekiem
kokosowym, teraz jest na to czas. Mleko kokosowe przenosi
gorącą czekoladę na wyższy poziom, czyniąc go najbardziej
kremowym napojem bez laktozy, jakiego kiedykolwiek będziesz
miała przyjemność degustować.

Składniki: 
1 szklanka mleka kokosowego
2–3 łyżki niesłodzonego kakao lub ulubionej mieszanki kakaowej.
1–2 wykałaczki Olejku z kory cynamonowej
2–3 łyżki agawy (opcjonalnie)

Przygotowanie:
Do garnka wlej  mleko kokosowe. Ogrzej do żądanej
temperatury. Jeśli użyjesz mleka
 z puszki, będzie to bardziej kremowa gorąca czekolada.
Gdy będzie ciepła, dodaj kakao w proszku.
Zanurz wykałaczkę w buteleczce z olejkiem i wymieszaj
wykałaczką w mieszance.

19. Gorąca czekolada
kokosowa 



Ten przepis na zdrowy deser zagości u Ciebie na dłużej. Można go
przygotowywać z dowolnymi owocami.

Składniki: 
2 łyżki nasion chia (namocz w mleku kokosowym ok. 3 h)
1/2 puszki mleka kokosowego 
0,5 kg słodkich truskawek
1-2 kropelki olejku Lemongrass (trawa cytrynowa)
do dekoracji: truskawki, mięta.

Przygotowanie: 
1.Pokrój truskawki na połówki usuwając szypułki. Włóż kilka
truskawek do salaterki, przykryj je mlekiem kokosowym z chia.
2. Zostaw kilka truskawek do dekoracji, resztę zblenduj i dodaj 1
kropelkę olejku z trawy cytrynowej. Mus nałóż do salaterki.
Udekoruj truskawkami. Całość posyp wiórkami kokosowymi i
udekoruj miętą. 

20. Chia kokosowa 
z musem truskawkowym



Masz ochotę na coś słodkiego, ale chcesz coś naturalnego?
Zanurz się w tych czekoladowych truflach malinowych. 
Na jednej się nie skończy......

Składniki: 
125 gramów gorzkiej czekolady (65 procent kakao)
4 łyżki mleka migdałowego
1 łyżeczka oleju kokosowego, 
2 łyżki syropu klonowego (jeśli potrzebujesz odrobinę słodyczy)
½ łyżeczki ekstraktu migdałowego
1 kropla olejku z dzikiej pomarańczy lub olejku z cynamonu
Liofilizowane maliny (lub liofilizowany proszek malinowy)

21. Trufle malinowe



Połącz mleko migdałowe, olej kokosowy, syrop klonowy i
ekstrakt z migdałów w małym garnuszku na małym ogniu.
Mieszaj do połączenia się składników.
Połam czekoladę na mniejsze kawałki do szklanej miski do
miksowania i wlej na czekoladę gorące składniki. Mieszaj,    
 aż masa będzie gładka, a następnie dodaj olejek Wild
Orange do smaku.
Umieść swoją mieszaninę w lodówce i pozwól jej ostygnąć
przez 3 godziny lub do momentu, aż mieszanina będzie
wystarczająco twarda, aby zachować kształt.
Za pomocą łyżki uformuj czekoladę w kulki. Obtocz je w
rozwałkowanych zmiażdżonych suszonych malinach. 
Wstaw z powrotem do lodówki na kolejne 30 minut, a
następnie wyjmij i delektuj się.

Przygotowanie:
1.

2.

3.

4.

5.

Trufle malinowe
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Zdrowe
Desery

Bez 
 Cukru

Olejki
eteryczne
Olejki, które zaproponowałam do przedstawionych deserów
dodają im wyjątkowy smak i jednocześnie wspomagają nasz
organizm w dążeniu do ograniczenia spożywania cukru w
naszym życiu oraz wspomagają procesy przemiany materii co
 w dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynie na nasz organizm.

Olejek z Lawendy
Ma niepowtarzalny aromat. Działa uspokajająco i relaksująco na
układ nerwowy. Pomaga oczyścić drogi oddechowe. Pobudza
układ odpornościowy do walki z drobnoustrojami
chorobotwórczymi, zwiększa wydzielanie soku żołądkowego oraz
wytwarzanie żółci.

P.S. Działa kojąco na oparzenia dlatego też powinien się znaleźć
w każdej kuchni.

Olejek z Trawy Cytrynowej
Pomaga obniżyć poziom cholesterolu, pozytywnie wpływa na
wrzody żołądka. Wspomaga również zdrowie skóry. 
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Olejek z Dzikiej Pomarańczy
Wpływa detoksykująco na organizm. Dzięki zawartości d-
limonenu wspomaga drenaż limfatyczny. oraz wspomaga
oczyścić wątrobę z substancji chemicznych. Świetnie wspomaga
trawienie. Jego gorzki charakter wspomaga stan pęcherzyka
żółciowego. Fantastycznie wzmacnia układ odpornościowy.

Olejek z Cynamonu
Pomaga w regulacji poziomu glukozy we krwi. Jest fantastyczny
dla osób z cukrzycą. Pomaga powstrzymać łaknienie na cukier
oraz zrównoważyć poziom cukru we krwi, co w dłuższej
perspektywie pomoże w utracie wagi pomaga zmniejszyć to
nasze pragnienie na cukier.

Olejek z Grejfruta
Jest ulubionym olejkiem wspomagającym trawienie. Aktywuje
enzymy, które pomagają organizmowi rozkładać tłuszcz. Skórka
z grejfruta posiada bardzo wysoki poziom d-limonenu, który
pomaga wspierać metabolizm oraz oczyszcza i dokonuje
drenażu gruczołów limfatycznych. To olejek numer jeden w
spalaniu tłuszczu i odchudzaniu. Zmniejsza apetyt na cukier i
głód węglowodanowy. Poprawia poziom cukru we krwi.

Olejek z Mięty Pieprzowej
Wspomaga układ trawienny. Dzięki zawartości związku
zwanego mentolem działa przeciwbólowo na organizm,
zmniejsza stan zapalny w organizmie. Pomaga podnieść
poziom energii i koncentracji. Wspomaga łagodzenie zespołu
jelita drażliwego., otwiera i oczyszcza drogi oddechowe przy
przeziębieniu, astmie lub alergiach. Pomaga lepiej oddychać.

Olejek z Imbiru
Zmniejsza łaknienie cukru i pomaga zmniejszyć stan zapalny
w organizmie.  Jest  to bardzo ważne aby go zmniejszyć jeśli
chciałabyś schudnąć. Olejek ten wspomaga trawienie oraz
wchłanianie składników odżywczych.



Koktajl 
lawendowo-jagodowy

Smoothie 
Miętowo – Czekoladowe

    

Lizaki 
cytrusowo-kokosowe
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Olejki Eteryczne Użyte w Przepisach



Smoothie
owocowe

Gorąca 
czekolada kokosowa

    

Chia kokosowa
z jałkami i daktylami
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Olejki Eteryczne Użyte w Przepisach



Zapamiętaj, że.....

Olejki eteryczne są naturalnie
silne i mocne ze względu na
ich wysoką koncentrację
pozyskiwane są
bezpośrednio ze swojego
naturalnego środowiska.
Idealnie nadają smak
potrawom.

Nadają
aromatu

100% olejki eteryczne doTerra  
są olejkami najwyższej 
 jakości z certyfikatem CPTG
(trzypoziomowe badanie
jakości dowodzące ich
czystości i mocy olejków).  Ich
łatwe zastosowanie w kuchni
wspomaga dobre zdrowie
całego organizmu.

Bezpieczne 

i naturalne

Ekstrakty z roślin używane
są do aromatyzowania
potraw.  Jeśli to możliwe
dodawaj olejek na sam
koniec przyrządzania
potrawy, ponieważ olejek
jest substancją lotną. Są
łatwe do przechowywania
i dostępne w kuchni cały
rok.

Wygodne



Jeśli temat Cię zainteresował i chciałabyś /
chciałbyś zakupić  olejki aby doskonalić 
swój kulinarny kunszt to zapraszam Cię 

do kontaktu ze mną:

 - powiem Ci jak uzyskać najlepszą cenę na
zakup olejków (zanim złożysz zamówienie)

- zaproszę Cię na webinar, na którym opowiem
Ci jeszcze o innych możliwościach zastosowania

tych samych olejków

- aby odbyć konsultację i dowiedzieć się, w jaki
sposób i do czego jeszcze możemy używać olejki

eteryczne lub zadać nurtujące Cię pytania:) 
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Kupon Na Rabat 25% na Zakup Olejków Eterycznych 

* Rabat nie  łączy się z innymi rabatami
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Kontakt

Katarzyna Ziomek

kontakt@katarzynaziomek.pl

+48 603 093 196

Coaching Zdrowia - 

Olejki Eteryczne I Kosmetyki Naturalne 

Gotowanie Z Olejkami Eterycznymi


