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SPOŠTOVANI!

Pred vami je Botanikov katalog daril 2018, v katerega smo zlili 
svoje znanje in strast, ki jih pooseblja blagovna znamka Botanik, 
katere ključna sestavina je odlično sodelovanje človeka in narave.
V butičnem podjetju Botanik za najvišjo kakovost izdelkov skrbi
mo z natančno in ročno obdelavo zemlje, ki se nadaljuje z ročnim 
nabiranjem, skrbnim sušenjem ter pakiranjem zelišč. Vsa zelišča 

pridelamo sami, na lastni zeliščni njivi ali jih naberemo v 
neokrnjeni naravi zelene Prlekije.

 
Verjamemo, da bodo naša 100% naravna in ekološka darila prava 
izbira za vsakogar, ki zna ceniti trdo delo in znanje, združeno v iz

delkih vrhunske kakovosti izključno slovenskega porekla.
 

Za vaše najbližje, prijatelje ali poslovne partnerje. Ker si zaslužijo 
le najboljše!

 
Vaš BOTANIK www.botanik.si

 

 



Čudovito darilo, ki bo vašim najdražjim, prijateljem 
in poslovnim partnerjem pričaralo harmonijo 

pristnih domačih arom in okusov, ki v prazničnih 
dneh ne smejo manjkati v nobenem domu. Ni lepšega 

kot odgnati mraz z domačim zeliščnim čajem 
oslajenim z medom lokalnega čebelarja. Harmonijo 

okusov dopolnjujejo slastni domači piškoti ter 
zeliščni liker, zvarjen iz 33 zelišč nabranih v

 neokrnjeni naravi Prlekije.
 

Paket vsebuje:
 

Liker 33 zelišč BOTANIK
EKO zeliščni čaj BOTANIK

Domače piškote s kmetije Žerjav
100% cvetlični med slovenskega porekla

 
Cena: 18,50 EUR

MAKSI BOTANIKOV PAKET SLOVENSKIH 

NARAVNIH IN EKO IZDELKOV
 



Darilni paket je sestavljen iz izdelkov, ki bodo prišli 
prav ob različnih priložnostih. 

Lepo darilo zapakirano  v unikatno naravno 
embalažo, primerno za vsakogar, ki zna ceniti 

trdo delo pridnih slovenskih rok, prelito v izdelke 
vrhunske slovenske kakovosti.

 
Paket vsebuje:

 
Liker 33 zelišč BOTANIK

EKO zeliščni čaj BOTANIK
100% naravno milo BOTANIK

 
Cena: 18,90 EUR

SREDNJI BOTANIKOV PAKET SLOVENSKIH 

NARAVNIH IN EKO IZDELKOV
 



S klasičnim paketom 3 v 1 boste zadovoljili 
najraznovrstnejše okuse. Aromatičen BOTANIKOV 

zeliščni čaj si bodo obdarovanci lahko še dodatno 
posladkali s 100% naravnim medom slovenskega 

porekla. K toplemu napitku pa se najlepše priležejo 
hrustljavi piškoti iz doma pridelanih sestavin, po 

receptu lokalne gospodinje. Ljudi, ki vam v 
življenju nekaj pomenijo, boste s tem darilom 

popeljali v svet pristnih slovenskih okusov in arom. 
 

Paket vsebuje:
 

EKO zeliščni čaj BOTANIK
Domače piškote s kmetije Žerjav

100% cvetlični med slovenskega porekla
 

Cena: 8,50 EUR
 
 
 

BOTANIKOV PAKET ZA OBDAROVANJE OB 

RAZLIČNIH PRILOŽNOSTIH
 



Ljubitelji domačih žganic in likerjev bodo nad tem 
paketom naravnost navdušeni. Pelinovo žganje in 

orehovec sta tradicionalna alkoholna napitka, ki ne 
bi smela manjkati v domačem baru nobenega 

pravega žganjeljubca. Za popolno harmonijo pa kot 
pika na i poskrbi še vrhunski 

Botanikov Liker 33 zelišč, pripravljen po lastni 
recepturi, ki zahteva mesece skrbnega nabiranja in 
dodajanja zelišč. Osnova za pripravo naših žganj in 

likerjev je dobri stari prleški tropinovec, ki s svojim 
nevtralnim okusom poskrbi, da aroma in okus zelišč 

resnično prideta do izraza. 
 

Paket vsebuje:
 

Liker 33 zelišč BOTANIK
Pelinovo žganje BOTANIK

Orehovec BOTANIK
 

Cena: 23,90 EUR

BOTANIKOV PAKET ZELIŠČNIH ŽGANJ
 



Ubranost Botanikovih ekoloških in ročno pridelanih 
zelišč vkomponirana v tri napitke. Svežina sirupa, 

opojna aroma čaja in zdravilna moč likerja  čudovito
 predstavijo prleško neokrnjeno naravo v vsej njeni 

mogočnosti.  
 

Paket vsebuje:
 

EKO zeliščni čaj "Za srečo"
Liker 33 zelišč

BOTANIK sirup za osvežilne napitke
 

Cena: 18,90 EUR

BOTANIKOV PAKET ZELIŠČNIH NAPITKOV
 



Slastne domače dobrote bodo zagotovo razveselile 
vse sladokusce in ljubitelje pristnih domačih sladkih 

razvad.
Izbor izdelkov bo poskrbel za razvajanje brbončic 

skozi celoten dan.
 

Paket vsebuje:
 

BOTANIK sirup za osvežilne napitke
Domačo marmelado s kmetije Žerjav

Domače piškote s kmetije žerjav
Zeliščni čaj BOTANIK

 
Cena: 14,90 EUR

BOTANIKOV PAKET SLASTNIH DOMAČIH DOBROT
 



Paket lokalnih izdelkov izraža naše spoštovanje do 
tradicije in prepoznavnih okusov Prlekije.

 Izbor zdravih in ekoloških lokalnih izdelkov vam 
ponuja pravo kulinarično razvajanje. 

 
Paket vsebuje:

 
BOTANIK sirup za osvežilne napitke

Ekološki jabolčni kis EKO kmetije Kosec
Bučno olje oljarne Piberčnik

 
Cena: 16,50 EUR

BOTANIKOV PAKET LOKALNIH IZDELKOV
 



Paket 100% naravnih zeliščnih kozmetičnih 
izdelkov BOTANIK je namenjen negi in razvajanju 

telesa. Z Botanikovo kozmetiko bodo vaši 
obdarovanci na svoji koži občutili nežnost in svežino

 neokrnjene prleške narave. 
 

Paket vsebuje:
 

100% naravno ognjičevo mazilo BOTANIK
100% naravno šentjanževo olje BOTANIK

100% naravni medeni balzam za ustnice BOTANIK
 

Cena: 21,50 EUR

BOTANIKOV PAKET LOKALNIH IZDELKOV
 



SPOŠTOVANI!

Pri Botaniku vam lahko ponudimo široko paleto lastnih izdelkov 
in se pri tem prilagodimo različnim zahtevam glede pakiranja in 

izgleda (logo podjetja, unikatna embalaža, posebne serije 
pakiranja z ostalimi izdelki, ki bi jih želeli dodati v paket itn.).

 
Sporočite kaj potrebujete - potrudili se bomo in naredili vse, da 

ustrežemo vašim željam!
 

V vsakem trenutku imamo na zalogi:
 

- 21 vrst EKO zeliščnih čajev BOTANIK za vsak okus in različne 
priložnosti;

- 100% naravno kozmetiko najvišje kakovosti (mila, šentjanževo 
olje, mazila, balzam za ustnice);

- 3 vrste zeliščnih likerjev;
2 vrsti čajnega peciva, med, pripomočki za pripravo čaja,,,

 
V primeru večjega naročila paketov, 5 kosov ali več, nudimo zelo 

ugodne količinske popuste!
 

Za pripravo ponudbe, naročila ali dodatne informacije nas 
kontaktirajte na 

info@botanik.si ali 051 616 302 (Iztok).
 

Potrudili se bomo ustreči vašim željam!
 

www.botanik.si
 

 


