


Hitri pregled možnih izdelkov
za v darilni tulec, katerega sestavite

po svojem okusu.

Izgled darilnega pakiranja,
kamor vstavljate poljubne izdelke.

(Cena vključuje videno 5 delno darilno 
pakiranje in delo aranžiranja.) 

3 EUR



Zlati Ghee darilna vrečka
in tulec z zlato mašno.

Darilni tulec z zlato mašno. Možno 
vstaviti od 1 do 4 izdelke iz kategorije 

Mini ali kozmetika paket.



Možnost darilne škatle za naročila 
kozarčkov večjega volumna 

ali večjega števila enot.
(polnilo naravna žagovina)
 in zlata pentlja na škatli)

Naravna žagovina kot polnilo v 
darilnem tulcu ali škatli.

Opisni list-Zlati Ghee filozofija 
o sodelovanju z naravo, 

za bolj celostno razumevanje 
prejetega darila.



GheeLUX 18 čajnih svečk, ročna izdelava, 
čebelji vosek in Zlati Ghee.

(vrečka ali škatla)

Možnost darilne škatle za naročila 
kozarčkov večjega volumna 

ali večjega števila enot.
(polnilo naravna žagovina)
 in zlata pentlja na škatli)

Zlati Ghee izdelki za sestavljanje 
darilnih paketov

15 EUR



Ghee Deodorant naravni 
(v tulec ali vrečko)

13 EUR

22 EUR

Zlati Ghee krema
(v tulec ali vrečko)



MeGhee kozje kuhano maslo, večje
(vrečka ali škatla)

Mini MeGhee kozji
(tulec)

13 EUR

4 EUR



Mini LeGhee lešnikov namaz
(tulec)

4 EUR

7 EUR

LeGhee lešnikov sladki 
namaz, večji

(vrečka ali škatla)



Mini LeGhee lešnikov namaz
(tulec)

Mini SeGhee sezamov slani namaz
(tulec)

SeGhee sezamov slani namaz, večji
(vrečka ali škatla)

4,5 EUR

7 EUR



Zlati Ghee mali
(vrečka ali škatla)

Mini BeGhee ovčji
(tulec)

10 EUR

13 EUR

Zlati Ghee veliki
(vrečka ali škatla)



BerryGhee jagodni
(v tulec ali vrečko)

Mini BeGhee ovčji
(tulec)

6 EUR

4 EUR



3 EUR

Mini Zlati Ghee
(tulec)

Orehov nožek za mazanje,
ročno delo

(tulec, vrečka ali škatla)

3 EUR



Sestavite svoj darilni paket

Predstavljeni izdelki niso občutljivi na temperaturna nihanja.

Izdelki so Demeter in Eko certificirani ter 100% ročno izdelani 
in pakirani.

Več o poslanstvu in drugih izdelkih najdete na 
www.golden-ghee.com ter YouTubu. 

Za vprašanja in količinske popuste smo dosegljivi na
info@ghee.si ali telefon: 040 542 364.

Ustvarjati hrano je vrlinsko delo, 
hraniti ljudi pa častno opravilo.

Zlati Ghee - Esenca narave.


