
Ryhmämme myy
harvinaisia herkkumixejä 
edulliseen hintaan! Näitä ei kaupoista löydy!
Tilaathan nyt, kun sinulla 
on mahdollisuus, samalla 
tuet ryhmäämme. Kiitos!

Ryhmä Myyjä

Varainhankinnan tarkoitus Viimeinen tilauspäivä

Tilaajan nimi / osoite / puhelin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Myyty yhteensä:

Great Kids Oy  |  puhelin + 358 40 177 1213  |  www.greatkids.fi  |  info@greatkids.fi

Sweet Dreams
Sweet Dreams

Tukea
ryhmälle

40 %



1. All- In- One   15 €
Jättipussi sis. 15 kpl makeita ja kirpeitä metrilakuja:
mustikkakierre, tutti fruttikierre, sukulaku, sitruunalaku-
kierre, toffee, appelsiini, suklaa, banaani, mansikka, kirpeä
cola, kirpeä vadelma, kirpeä omena, noitapilli, vadelma-
noitapilli ja päärynä-noitapilli. Hienossa metallinhohto
sinisessä pussissa! Noin 750g.

2. Sweet & Fruity  10 €
Hopeinen pussi sis. 10 kpl suosituimpia metrilakuja:
mustikkakierre, tuttifruttikierre, sukulaku, sitruunalaku-
kierre,  suklaa, omena, appelsiini, mansikka, toffee ja
banaani. Kaikki metrilakupussimme ovat kuumasaumattuja
tyylikkäitä pusseja. Noin 500 g.

3. Salt & Sour  10 €
Musta pussi sis. 10 kpl kirpeitä ja salmiakki metrilakuja:
noitapilli, vadelma-noitapilli, päärynä-noitapilli, salmiakki,
kirpeät lakutäyte cola, omena, vadelma ja mansikka, super
kirpeät väritäyte mansikka ja omena. Noin 500 g.

8. Marmeladimix 550 g    7 €
Ihanan pehmeitä ja makoisia kotimaisia marmeladeja!
Makuina keltainen sitruuna, punainen mansikka, vihreä
päärynä, lila mustaherukka ja oranssi appelsiini. Lasten ja
aikuisten suosikki! Etenkin joulun ajan herkutteluun.
Saattaa sisältää maitoa.

6. Fudgemix 500 g     10 €
Fudge on pehmeää toffeeta ja doypack pussista löytyy
neljä herkullisinta makua mukavan kokoisina suupaloina:
punamusta vadelma-lakritsa, toffee, kaakaosuklaa ja musta
lakritsa.

4. Just Black    10 €
Uutuus sekoitus! Musta pussi sis. 10 kpl vain mustia metri-
lakuja! Perinteistä makeaa mustaa lakua, sukulakua sekä
Makulakun lakupäällysteisiä uutuuksia; sitruunatäytelakua,
appelsiinitäytelakua ja mansikkatäytelakua. Kutakin 2 kpl.
Noin 500 g.

9. Jouluinen karamellimix  250 g   10 € 
Kotimaisia käsintehtyjä talvikaramelleja, herkullinen 
jouluinen maku! Omena- kaneli ja piparkakku. Suloisia 
sydämen muotoisia makeisia. 
Osta omaan joulupöytään tai lahjaksi.

10. Svenskjävlar 250 g 10 €
Maailman. Suolaisin. Lakritsi. 
Lakritsin ja salmiakin täydellinen liitto. Uskallatko kokeilla?
Jo lakun ulkonäkö saa veden herahtamaan kielelle!
Kamalan hyvää! Valmistettu sulavimmasta lakritsi- ja salmi-
akki-kreemistä, jota ympäröi ohut kerros salmiakkia.
Kokonaisuus on kääritty vielä hurjaan määrään salmiakki-
suolajauhetta. 250 g purkki.

7. Salmiakkimix 250 g    10 €
Päältä kirpeitä, pieniä ja kovia aidon salmiakin makuisia karkkeja!
7 mahtavaa makua; salmiakin kavereina mango, vadelma,
sitruuna, veriappelsiini, karhunvatukka, passion ja persikka.
Glykyrritsiinitöntä salmiakkia = ei sisällä lakritsikasvin raaka-
aineita (sopii raskaana oleville eikä kohota verenpainetta).
Ps. kaupassa 100 g pussi YHTÄ makua maksaa n. 5-6 €.
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5. Toffeemix n. 550g  10 €
Hyvänmakuisia yksittäispakattuja toffeekaramelleja. Alkuun
kovahkoja ja mukavan imeskeltäviä pehmeten suussa
meheviksi.
10 mahtavaa makua: suklaa, salmiakki, metsämansikka,
mustikka, vadelma-salmiakki, sitruuna, minttu-suklaa,
appelsiini, fizzy ja päärynä.
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