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Potwierdzenie wydania produktu Nutrifresh

DATA I PODPIS KASJERA NUMER SKLEPU

ZASADY AKCJI

już od 

1gr

1. Akcja UWOLNIJ ŚWIEŻOŚĆ polega na wydawaniu 
Klientom znaczków za dokonanie jednorazowych 
zakupów za kwotę min. 30 zł lub jej wielokrotność 
(30 zł = 1  znaczek, 60 zł = 2 znaczki itd.) i/lub 
zakup produktów oferowanych w specjalnej promocji 
pod nazwą „+znaczek”. 2.  Organizatorem Akcji 
UWOLNIJ ŚWIEŻOŚĆ jest Stokrotka sp. z o.o. 
z  siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 
Lublin. 3. Przekazując kasjerowi 1 Kartę 
Kolekcjonerską wypełnioną 15, 20, 30, 35, 40, 45, 
50 lub 55 znaczkami w trakcie trwania akcji, Klient 
nabywa prawo do zakupu 1 produktu marki 
Nutrifresh w cenie promocyjnej już od 1 grosza. 
4.  Aby nabyć Produkt Promocyjny w cenie 
promocyjnej, należy wydać kasjerowi w okresie 
trwania akcji Kartę Kolekcjonerską z naklejoną na 
nią odpowiednią liczbą znaczków oraz zapłacić 
promocyjną cenę produktu. Organizator zatrzymuje 
okazane Karty Kolekcjonerskie. Wymagana liczba 
znaczków musi znajdować się na Karcie. Zniszczone 
lub uszkodzone znaczki i Karty Kolekcjonerskie nie 
będą przyjmowane. Znaczki ani Karty Kolekcjonerskie 
z naklejonymi znaczkami nie podlegają wymianie na 
gotówkę. 5. Akcja trwa od 18.03.2021 r. do 
wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do 
18.08.2021 r. Znaczki wydawane są do 4.08.2021 r. 
6. Z promocji wyłączone są napoje alkoholowe  
(z wyjątkiem piwa), wyroby tytoniowe, papierosy 
elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty 
tytoniowe; preparaty do początkowego żywienia 
niemowląt, produkty lecznicze, płatności 
dokonywane w kasach w ramach programu „Moje 
Rachunki” oraz usługi wypłaty gotówki, doładowania 
telefoniczne pre-paid, startery telefoniczne pre-paid. 
7. Pełny regulamin dostępny jest na stronie 
internetowej www.stokrotka.pl, w  sklepach sieci 
Stokrotka objętych akcją oraz w  siedzibie 
Organizatora. 8. Produkty Nutrifresh są również 
dostępne w sklepach sieci Stokrotka objętych akcją, 
bez konieczności zbierania znaczków, w  cenach 
regularnych od 19,99 zł do 79,99 zł. Dodatkowy 
produkt, tj. blender, dostępny jest w  cenie 
promocyjnej bez konieczności zbierania znaczków.

Akcja trwa od 18.03.2021 r. do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do 18.08.2021 r.  
Znaczki wydawane są do 4.08.2021 r. Szczegóły na www.stokrotka.pl
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Celem marki jest ułatwienie 
konsumentom zdrowego 
i świeżego odżywiania na co 
dzień, a jej nazwa jest tego 
dokładnym odzwierciedleniem 
(ang. nutrition – odżywianie 
oraz fresh – świeżość).
Produkty Nutrifresh wypełniają 
misję firmy, pomagają 
konsumentom zadbać 
o zdrowe odżywianie, oferując 
im bardzo innowacyjne 
i praktyczne akcesoria 
kuchenne.
Kolekcja zawiera 
wielofunkcyjne produkty 
umożliwiające zarówno 
przygotowywanie, 
przechowywanie, 
jak i spożywanie posiłków 
poza domem. Dzięki 
Nutrifresh zdrowe i świeże 
gotowanie staje się znacznie 
prostsze!

 świeżość 
na co dzień, na dłużej! Uwolnij

świez· ść
z 
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25 26 27 28

TUTAJ WKLEJAJ ZNACZKI

29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55

Wygodny uchwyt
Wielofunkcyjność dzięki modułowej konstrukcji
Zachowanie temperatury dzięki podwójnej ściance

Prawie zerowe tarcie dzięki unikalnej konstrukcji ostrza
Pewniejsze cięcie dzięki dwustronnemu ząbkowaniu
Możliwość krojenia najtwardszych przedmiotów dzięki wyjątkowej jakości stali

••  Dokładne rozdrobnienie warzyw 
i owoców dzięki poczwórnemu, 
ekstrakcyjnemu ostrzu

••  Skuteczne mielenie nasion i ziaren za 
pomocą podwójnego ostrza frezującego

••  Praktyczna pokrywka, dzięki której 
pojemnik zmienia się w butelkę do picia

Uniwersalny w użyciu dzięki 
dodatkowemu wkładowi
Pozwala przechowywać 
oddzielnie składniki przekąsek

Szczelne zamknięcie dzięki 4 zatrzaskom
Jest chłodny w dotyku po wyjęciu z mikrofali oraz dłużej 
zachowuje ciepło dzięki podwójnym ściankom

Regulowana pojemność dzięki rolowanemu zamknięciu
Trzymanie temperatury dzięki wewnętrznej warstwie 
termoizolacyjnej

Szybkie porcjowanie dzięki wygodnym separatorom
Więcej smaku z oddzielnym pojemnikiem na dressing
Dłuższa świeżość dzięki odłączanemu pojemnikowi na lód

Hermetyczne zamknięcie z pokrywką  
i odpowietrznikiem mikrofalowym
Wygodny w użyciu dzięki 
ergonomicznemu uchwytowi na kciuk
Jest chłodny w dotyku po wyjęciu 
z mikrofali oraz dłużej zachowuje 
ciepło dzięki podwójnym ściankom

Przyjazne naturze rozwiązanie 
zastępujące sztućce jednorazowe
Sprawdzają się w każdych warunkach 
dzięki kompaktowym rozmiarom
Higieniczne w użyciu dzięki 
silikonowemu etui

Pojemnik dzielony 
700 ml

Zestaw sztućców 3 el. 
+ etui

Pojemnik na zupę 560 ml 
z funkcją cool touch

Nóż kuchenny 15 cm Nóż kuchenny 19 cm Torba 5 l

Blender

Butelka termiczna 2 w 1 
500 ml

Lunch box 800 ml 
z funkcją cool touch

Pojemnik na sałatkę 1,5 l 
z wkładem chłodzącym

za
 15 

ZNACZKÓW + 1 gr

Cena regularna 19,99 zł

za
 20 

ZNACZKÓW + 1 gr

Cena regularna 24,99 zł

za
 30 

ZNACZKÓW + 1 gr

Cena regularna 29,99 zł

za
 30 

ZNACZKÓW + 1 gr

Cena regularna 29,99 zł

za
 30 

ZNACZKÓW + 1 gr

Cena regularna 29,99 zł

za
 40 

ZNACZKÓW + 1 gr

Cena regularna 49,99 zł

za
 50 

ZNACZKÓW + 1,99 zł

Cena regularna 69,99 zł

za
 55 

ZNACZKÓW + 2,99 zł

Cena regularna 79,99 zł

za
 45 

ZNACZKÓW + 1 gr

Cena regularna 59,99 zł

za
 35 

ZNACZKÓW + 1 gr

Cena regularna 39,99 zł

69,99 zł 
Cena promocyjna

Cena regularna 169,99 zł

Nóż kuchenny 10 cm

Produkt 
promocyjny 
bez znaczków

Pojemniki i sztućce


