
Regulamin  Konkursu sprzedaży premiowej „Rajska Wyspa” dla marek House of Asia, Quality 

Food oraz Kara zwany dalej „Regulaminem” 

 

[Organizator] 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu i Fundatorem Nagród dla marek House of Asia, Quality Food oraz 

Kara zwanego dalej Konkursem, jest firma  De Care Group Spółka z o.o. i wspólnicy Sp. 

Komandytowa, z siedzibą w Pieńkowie 147 A, 05-152 Czosnów, 05-152 Czosnów, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 

0000431445 NIP 1180032372 (dalej „Organizator”). Fundator jest wydającym nagrodę̨ w 

rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  

2. Konkurs dotyczy zakupów dokonywanych w  sklepach sprzedaży detalicznej oraz w 

sklepach internetowych B2C na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs nie jest 

administrowany, sponsorowany ani wspierany przez prowadzących sklepy sprzedaży 

detalicznej sklepach sprzedaży detalicznej oraz w sklepach internetowych B2C i podmioty 

te  nie ponoszą odpowiedzialności za realizację Konkursu. 

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009  o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2094, z 2021 r. poz. 802, 815.) 

4. Organizator oświadcza, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie przez 

Organizatora w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z rozporządzeniem PE i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”); 

5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

6. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna: 

a) na stronach internetowych: www.decare.pl  

b) w siedzibie Organizatora 

[Konkurs] 

§ 2 

1. Konkurs trwa od 01.07.2022 r. (od 00:00:00)  do 31.07.2022r. (do godz. 23:59:59). 

2. W Konkursie może brać udział tylko osoba, która  

a) Dokona zakupu w sklepach sprzedaży detalicznej lub w sklepach internetowych B2C na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej produktów marki House of Asia, Quality Food lub Kara  

(„Produkty Konkursowe”), biorących udział w promocji. Lista produktów została 

http://www.decare.pl/


zamieszczona w załączniku NR 1 „Produkty Konkursowe”. Zakupy powinny zostać 

udokumentowane fakturą VAT lub paragonem.  

b) dokona rejestracji swojego udziału w Konkursie na stronie www.decare.pl zakładka rajska-

wyspa z jednoczesną  rejestracją osoby z podaniem adresu e-mail i  dokonanego zakupu 

poprzez załączenie skanu paragonu lub faktury zakupuw formacie PDF z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

c) udzieli na stronie www.decare.pl/rajska-wyspa odpowiedzi na pytanie „Jakie jest 

najbardziej egzotyczne danie, którego chciałbyś spróbować i dlaczego?” (Zadania 

Konkursowe) 

3. Udział w Konkursie polega na spełnieniu wszystkich elementów § 2 ust. 2, a więc w 

przypadku niewykonania jednego z tych elementów  powoduje, iż Uczestnik nie spełnia 

wymogu zgłoszenia udziału w Konkursie 

4. Uczestnik może dokonać nieskończenie wielu zgłoszeń do Konkursu, jednakże przy 

przyznawaniu nagród Uczestnik może uzyskać tylko jedną nagrodę, a Komisja nagrodzi 

tylko jedną odpowiedź tego Uczestnika. 

5. Nagrodami w  Konkursie są: 

10 (dziesięć) Voucherów o wartości 299 euro każdy na Rodzinny pobyt w ośrodku 

TROPICAL ISLAND pod Berlinem Voucher  nie obejmuje kosztów  wyżywienia oraz dojazd, 

które obciążają  Uczestnika 

 

6. Spośród przesłanych odpowiedzi na pytanie konkursowe 3 osobowa Komisja powołana 

przez Organizatora  dokona wyboru odpowiedzi najbardziej kreatywnych  oraz unikalnych  

i po stwierdzeniu przez Uczestnika wszystkich wymogów Konkursu, wyłoni 10 laureatów 

konkursu., których autorzy zostaną nagrodzenie  nagrodami. Komisja dokona 

rozstrzygnięcia Konkursu w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Laureaci 

Konkursu (zdobywcy nagród) zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu Komisji w 

wiadomości e- mailowej .  

7. Nagroda zostaną przekazanepoprzez przesłanie Laureatomza pośrednictwem poczty 

elektronicznej wiadomości. Na wezwanie Organizatora Uczestnik zobowiązany jest 

przekazać Organizatorowi drogą elektroniczną prawidłowy adres na jaki mają zostać 

przesłanedane kontaktowe celem dokonania ustaleń co do realizacji nagrody, a 

niewskazanie adresu  w terminie 7 dni od daty przekazania Laureatowi nagrody informacji 

o jej przyznaniu  spowoduje przepadek tej nagrody na rzecz Organizatora. Nagrody 

zostaną wysłane na adres Laureata w terminie 20 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. 

8. W przypadku przekazania błędnego adresu na jaki ma być przesłana nagroda lub trudności 

z odbiorem nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu, Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za brak przekazania nagrody i  roszczenia  Uczestnika z tytułu 

otrzymania przyznanej nagrody wygasają. 

9. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane także  na stronie www.decare.pl najpóźniej do 

dnia 15.08.2022 r. 
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[Warunki uczestnictwa w Konkursie] 

§ 3 

1. Udział w  Konkursie może wziąć tylko osoba pełnoletnia, posiadających obywatelstwo 

polskie, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełni warunki określone 

w niniejszym regulaminie. Osoby niepełnoletnie będą mogły uczestniczyć w Konkursie 

tylko pod warunkiem przedłożenia Organizatorowi pisemnej zgody przedstawiciela 

ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie, (zwani dalej razem: „Uczestnikami" lub 

osobno: „Uczestnikiem"). 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, innych 

podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie 

najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora i Partnera Konkursu (tj. 

małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia 

oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu). 

3. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagania techniczne systemu teleinformatycznego 

Organizatora wymagają od Uczestników dostępu do sieci Internet oraz wykorzystania 

przeglądarek internetowych (Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Chrome). 

4. Udział w konkursie i udostępnienie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne 

oraz nie łączy  się z żadnymi opłatami ze strony uczestnika. 

5. Tylko  Uczestnicy spełniający opisane powyżej warunki uczestnictwa , mogą przystąpić do 

Konkursu. 

6. Organizator Konkursu  nie zwraca kosztu zgłoszenia do Konkursu.  

7. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana niniejszym Regulaminem  

8. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na umieszczanie nagrodzonego 

zgłoszenia konkursowego oraz niezbędnych danych na Stronie Konkursowej, celem 

poinformowania innych Uczestników o wynikach Konkursu.  

9. W przypadku działania Uczestnika niezgodnego z niniejszym Regulaminem, lub które 

uzyskały negatywną opinię w wyniku weryfikacji opartej o ograniczenia, o których mowa 

w § 2pkt. 2, Organizator ma prawo w każdym momencie do: 

a) natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego 

wykonania Zadania Konkursowego; 

b) Pominięcie Uczestnika w procesie rozdysponowania nagród. 

 

 

 

 

 

 

 



[Dane osobowe] 

§ 4 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej „Dane Osobowe”), jest 

Organizator. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”.. 

Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej. 

2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika w celach z 

związanych z organizacją Konkursu, w tym m.in. w celu ustalenia zwycięzców i wydania 

nagród (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO), a także w celach związanych z 

realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie 

ewentualnych reklamacji Uczestników i cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach 

dotyczących roszczeń związanych z Konkursem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). Dane zwycięzców będą także przetwarzane w celu wykonania obowiązków 

podatkowych w zakresie potrącenia i opłacenia stosownego podatku od nagrody w 

Konkursie (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora, 

operatorzy pocztowi świadczący dla Organizatora usługi pocztowe i przewozowe (w 

zakresie niezbędnym do dostarczenia przesyłki), którym w drodze umowy powierzono 

przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla 

Organizatora oraz ich upoważnieni pracownicy. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko 

ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na 

wykonywane zadania i świadczone usługi. Pracownicy Organizatora przechodzą 

szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z 

wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy 

szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są 

zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem 

osobom nieuprawnionym.  

4. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres od  1 lipca 2022 do 31 

sierpnia   2022. roku.  

5. Podanie Danych Osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której 

dane dotyczą jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w 

Konkursie i odebrania przyznanej nagrody lub wyróżnienia/ 

6. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: 

a) imię i nazwisko,  

b) adres poczty elektronicznej, 

c) adres zamieszkania, 

d) numer telefonu i inne dane niezbędne do przekazania nagrody. 

7. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw: 



a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat 

ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich 

sprostowania (art. 15 i 16 RODO), 

b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach 

wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego 

danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy 

zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce 

on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne 

dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony 

roszczeń),  

c) prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, 

co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, które 

odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego 

z prawa do wycofania zgody, 

d) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia 

zapomnianym”), 

e) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od 

Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do 

innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych 

dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i mających postać elektroniczną, dla 

których podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika. 

f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego 

Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy 

dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie 

usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO). 

8. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw 

przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując 

korespondencję na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej powołanego 

Inspektora Ochrony Danych (kontakt@decare.pl). Osoba, która złożyła wniosek lub 

żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z 

przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na 

kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej 

tożsamości. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych 

Osobowych przez Administratora.  

9. Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania 
 
 
 
 
 



[Zasady przyznawania i odbioru nagród] 

§ 5 
 

1. W terminie 7 dni roboczych po upływie terminu trwania  Konkursu, na podstawie danych z 

systemu informatycznego decare.pl, zostaną wyłonieni Laureaci Konkursu. 

2. Organizator Konkursu powołuje Komisję składającą się z trzech osób w skład której 

wchodzić będą osoby wyznaczone  przez Zarząd Organizatora ustalające i zatwierdzające 

wyniki Konkursu dokonujące oceny wykonania Zadania Konkursowego  oraz weryfikujące 

spełnienie przez Laureatów wymogów Regulaminu. 

3.  Wynik konkursu zostanie ogłoszony na Stronie https://decare.pl/O przyznaniu Nagrody  

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną oraz elektroniczną lub 

pocztową w terminie 5 dni roboczych od daty ustalenia wyników. Zwycięzca powinien 

potwierdzić przyjęcie  przyznanej Nagrody w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji 

o wygranej. Brak dokonania przez Uczestnika potwierdzenia w ww. terminie powoduje 

utratę prawa do jej otrzymania i w takim przypadku Nagroda zostanie przyznana  

kolejnemu Uczestnikowi, który uzyskał kolejny pod względem oceny wynik. W przypadku 

niepotwierdzenia przyjęcia nagrody przez kolejnego Uczestnika procedura wyłonienia 

zwycięzcy wskazana w zdaniu poprzednim zostanie powtórzona. W razie 

niepotwierdzenia przyjęcia nagrody przez trzeciego Uczestnika Nagroda staje się 

własnością  Organizatora. 

4. .Za Nagrodę nie przysługuje zwycięzcy ekwiwalent pieniężny ani żadna inna forma 

rekompensaty. Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia 

któregokolwiek postanowienia Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu naruszenia 

Regulaminu po przekazaniu  Nagrody, Uczestnik otrzyma informację o jej anulowaniu. 

5.  Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa 

do 1do nagrody. 

 [Prawa autorskie] 

§6 

1. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo 

do korzystania bez wynagrodzenia, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez 

Uczestnika w ramach Konkursu realizacji Zadania Konkursowego, będących utworami w 

rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu. Organizator, zastrzega, że z chwilą 

ogłoszenia informacji o wygranej, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i 

prawa zależne do nagrodzonych realizacji Zadań  Konkursowych stanowiących utwór, na 

wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Laureatom, w tym: 

wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też 

ilościowych, a w szczególności obejmuje rozpowszechniania utworu w sieci Internet na 

poniższych portalach i stronach: 

• https://ww.decare.pl/ 

• https://www.facebook.com/decarepl/ 

• https://www.facebook.com/DeCarePrzysmakiSwiata/ 
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• https://www.instagram.com/decare/ 

• https://www.tiktok.com/@decaregroup 

• https://www.instagram.com/qualityfoodpl/ 

• https://houseofasia.pl/ 

• https://www.facebook.com/houseofasiapl 

• https://www.instagram.com/houseofasiapl/ 

 

2. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i 

nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych realizacji Zadań 

Konkursowych i oświadcza, że nadesłane Organizatorowi odpowiedzi  konkursowe nie 

naruszają autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.  

3. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z 

materiałami przekazanymi Organizatorowi, Uczestnik zwolni Organizatora od 

wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i 

osobiste do opublikowanej realizacji Zadania Konkursowego przenoszone, na 

Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały w pełni i 

wyłącznie Uczestnikowi. w dacie Zgłoszenia Konkursowego i  dacie wydania nagrody. 

4. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Laureatów 

nagródprawo do upublicznienia lub nieupublicznienia według własnego wyboru imienia 

i miejscowości zamieszkania Uczestnika na wymienionych w pkt.1polach eksploatacji. 

 

[Procedura reklamacyjna] 

§ 7 

1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane 

listem poleconym na adres Organizatora w trakcie trwania Konkursu lub po jego 

zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego 

rozstrzygnięcia, czyli publikacji ostatniego Laureata na stronie www.decare.pl 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla 

oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data stempla pocztowego. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.   

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich 

otrzymania.  Wszelkie reklamacje dotyczące  Konkursu zgłoszone po upływie terminu 

określonego w ust.1 nie będą rozpatrywane. 

5. Uczestnik Konkursu składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora 

za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od 

daty rozpatrzenia reklamacji.  

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 

https://www.instagram.com/decare/
http://www.decare.pl/


 

[Zmiana regulaminu konkursu] 

§ 8 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu w każdym 

czasie w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia trwania Konkursu bez 

podania przyczyn. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu 

Konkursu w każdym czasie w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia 

trwania Konkursu bez podania przyczyn.  

2. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą 

naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków 

Konkursu W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie 

Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na Stronach Konkursowych oraz w 

siedzibie Organizatora. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu 

opublikowania. 

[Postanowienia Końcowe] 

§ 6 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

www.decare.pl Na żądanie Uczestnika Regulamin będzie wysłany pocztą pod warunkiem 

przesłania na adres Organizatora zaadresowanej koperty ze znaczkiem o wartości 

umożliwiającej wysłanie zwykłego listu, z dopiskiem: „Regulamin  konkursu sprzedaży 

premiowej„Rajska Wyspa” dla marek House of Asia, Quality Food oraz Kara z 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

„Produkty Konkursowe” 

 

EAN 
Nazwa artykułu 

 

5901752700918 HAT CAT LIŚCIE LIMONKI KAFFIR CAŁE 25G 

5902898823486 HAT CAT SOS SRIRACHA CZERWONA 855 G 

5901752701465 HAT LIŚCIE LIMONKI KAFFIR CAŁE 10G 

5901752705258 HAT LIŚCIE LIMONKI KAFFIR CIĘTE 5G 

5901752709461 HAT MAKARON RYŻOWY 10 MM 200G 

5901752700406 HAT MAKARON RYŻOWY 5 MM 200G 

5901752709447 HAT MAKARON RYŻOWY 7 MM 200G 

5902898822144 HAT MAKARON RYŻOWY BRĄZOWY 250G 

5902898822120 HAT MAKARON RYŻOWY CZARNY 250G 

5902898822137 HAT MAKARON RYŻOWY CZERWONY 250G 

5901752706163 HAT MAKARON VERMICELLI Z FASOLI MUNG 80G 

5901752706200 HAT MLECZKO KOKOSOWE 12-14% 400ML 

5901752701243 HAT MLECZKO KOKOSOWE 165ML 

5901752703667 HAT CUKIER KOKOSOWY BIO 200G 

5908219994828 HAT MLECZKO KOKOSOWE 5-7% 400ML 

5901752703438 HAT MĄKA KOKOSOWA BIO 285G 

5901752703452 HAT MLECZKO KOKOSOWE BIO 17-19% UHT 400ML 

5901752707467 HAT MLECZKO KOKOSOWE BIO 5-7% 400ML 

5901752703445 HAT MLECZKO KOKOSOWE PREMIUM BIO 20-22% UHT 400ML 

5902898827156 HAT PAD THAI COOKING BOX 

5907603458069 HAT PAPIER RYŻOWY 100G OKRĄGŁY 

5902898825053 HAT PASTA CURRY CZERWONA 113G 

5902898827835 HAT PASTA CURRY CZERWONA 50G 

5902898825084 HAT PASTA CURRY MASSAMAN 113G 

5902898827859 HAT PASTA CURRY MASSAMAN 50G 

5902898825060 HAT PASTA CURRY ZIELONA 113G 

5902898827873 HAT PASTA CURRY ZIELONA 50G 

5902898825077 HAT PASTA CURRY ŻÓŁTA 113G 

5902898825091 HAT PASTA PAD THAI 113G 

5902898825107 HAT PASTA TOM KHA 113G 

5902898825114 HAT PASTA TOM YUM 113G 

5902898824827 HAT PASTA Z CHILI 120G 

5902898824780 HAT PASTA Z CZOSNKU 120G 

5902898824803 HAT PASTA Z IMBIRU 120G 

5902898824766 HAT PASTA Z IMBIRU, CZOSNKU I CHILI 120G 

5902898829099 HAT PASTA Z KOLENDRY 50G 

5902898829075 HAT PASTA Z TAMARYNDY 50G 

5902898820911 HAT PRZYPRAWA KUCHNI TAJSKIEJ 20G 

5902898821468 HAT SOK Z LIMONKI 250ML 

5902898827897 HAT SOS PAD THAI 72G 

5901752703940 HAT SOS RYBNY 200ML 

5902898823523 HAT SOS RYBNY 700ML 

5902898822656 HAT SOS SRIRACHA CZERWONA 280G 

5902898823318 HAT SOS SRIRACHA ZIELONA 265G 



5902898823325 HAT SOS SRIRACHA ZÓŁTA 265G 

5902898829051 HAT TRAWA CYTRYNOWA PASTA 50G 

8997212610405 KR KREM KOKOSOWY 23-25% BIO 200ML 

8886303211006 KR KREM KOKOSOWY 23-26% UHT 1000ML 

8886303210207 KR KREM KOKOSOWY 23-26% UHT 200ML 

8886303210061 KR KREM KOKOSOWY 24-26% UHT 65ML 

8997212610412 KR MLECZKO KOKOSOWE 16-18% BIO 200ML 

8886303241003 KR MLECZKO KOKOSOWE 16-19% UHT 1000ML 

8886303210542 KR MLECZKO KOKOSOWE 16-19% UHT 400ML 

8997212611181 KR MLECZKO KOKOSOWE LIGHT 11% UHT 200ML 

5901752700420 QF AGAR AGAR 25G 

5904358550314 QF BANANA BLOSSOM 540G 

5901752709164 QF CAT PULPA Z MANGO 100% 3,1KG 

5902898824292 QF JACKFRUIT ZIELONY KROJONY 565G 

5902898829303 QF JACKFRUIT ZIELONY SZARPANY 565G 

5902898824308 QF JACKFRUIT ŻÓŁTY KROJONY 565G 

5904358550062 QF KREM KOKOSOWY DO UBIJANIA 400ML 

5904358550048 QF MLECZKO KOKOSOWE SKONDENSOWANE 200ML 

5901752703711 QF PULPA Z MANGO 450G TT 

5901752702479 QF PULPA Z MANGO 850G 

5901752706224 QF PULPA Z MARAKUI 170G 

5902898822670 QF PULPA Z MARAKUI 565G 

5902898824537 QF SÓL HIMALAJSKA KALA NAMAK DROBNOZMIELONA JODOWANA  200G 

5901752701960 QF TAHINI PREMIUM 300G 

5902898828924 QF WODA KOKOSOWA Z KOFEINĄ 320ML 

5901752702738 QF PULPA Z GUAWY 450G 

5902898828191 QF PULPA Z PAPAI 450G 

5901752709140 QF PULPA Z BANANA 450G     

5902898823363 HAT SOS CHILLI SŁODKI  145G 

5904358551304 QF QUINOA BIAŁA 250G 

5902898827439 QF SÓL HIMALAJSKA KALA NAMAK DROBNOZMIELONA JODOWANA 50G 

5904358551267 QF TAPIOKA PERŁY 370G 

 

 

 

 


