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Zapraszamy do świata Siejby. Sklepu ze zdrową 
żywnością dla osób, które chcą naturalnie się 

odżywiać i prowadzić zdrowy styl życia.

W Siejbie można poczuć zapach i zobaczyć produkt w jego naturalnej formie. Żywność 

pokazujemy Wam tak, jak oferuje nam natura, dlatego właśnie Siejba jest PEŁNA NATURY. 

Posiadamy produkty bezglutenowe i ekologiczne dla których mamy odpowiednie 

certyfikaty. Opakowanie można przynieść ze sobą, lub kupić na miejscu takie, które jest 

wielokrotnego użytku  i napełnić je ilością produktu, jakiej potrzebujemy, bo  w naszym 

sklepie kupujemy na wagę. 

W jednym miejscu ze starannością zgromadziliśmy wysokiej jakości produkty, które 

zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów. Współpracujemy ze sprawdzonymi, 

certyfikowanymi gospodarstwami ekologicznymi, producentami zdrowego jedzenia.

Stawiamy głównie na polską żywność i polskich producentów. Wciąż poszukujemy nowych, 

lepszych źródeł zdrowej żywności. Promujemy rodzime, tradycyjne produkty, ale nie 

przekreślamy również tych zagranicznych. Poszukujemy  dostawców i producentów, którym 

można zaufać.

Jeśli rozglądasz się za zdrowym prezentem, Siejba będzie idealnym miejscem dla Ciebie. 

Produkty, które wybierzesz pakujemy w drewniane skrzynki i pudełka prezentowe. 

Przykładamy dużą uwagę do estetyki. Chcemy, aby wasz zdrowy podarunek dla bliskiej 

osoby cieszył także oko.

Pomysł naszego sklepu ekologicznego zrodził się z potrzeby podzielenia się znaną od 

wieków prawdą: aby czuć się zdrowym - trzeba zacząć od środka - od tego co 

spożywamy każdego dnia, ponieważ jesteśmy tym, co jemy!
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Ze względu na niewielką produkcję, 
w prezentach może znajdować

się produkt podobny np. daktyle 
do kawy, wiejskie winogrona, syrop 
malina z truskawką lub inny, jednak 

forma butelki i jej opakowanie 
świąteczne + kokarda pozostaje.
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