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El menjar no es llença!
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Nova gamma de solars
Des de la costa de Biarritz, la marca Alga Maris et porta la seva nova gamma de solars elaborada a partir de la combinació d’un filtre solar 100% mineral i els principis antioxidants de l’alga vermella.
El resultat és una protecció perfecta per a la pell, fàcil d’aplicar i resistent
a l’aigua. A més, conté oli de gira-sol, ric en omega-6, amb propietats regeneradores de la pell.

Maca i cúrcuma
amb pebre

El Granero ens porta dos productes de
complementació amb propietats molt interessants per al nostre organisme: la maca
i la cúrcuma –una espècia molt comuna a
l’Orient– amb pebre.
La maca és una arrel que estimula el sistema immunitari. A més, tracta els desordres
menstruals i els símptomes de la menopausa. D’altra banda, el pebre negre té una substància capaç d’augmentar fins a 20 vegades
l’absorció de la cúrcuma, i té propietats antiinflamatòries, antioxidants i antitumorals.

Noves llenties
pardines Veritas

Ampliem la gamma de llegums de la marca Veritas amb les
llenties pardines. A la primavera, ideals en forma d’amanida.
Les llenties pardines es caracteritzen per ser de mida petita
i textura consistent. A nivell nutricional són riques en proteïnes i minerals com el ferro. Gaudeix-ne a bon preu!

Sucs de kiwi

La marca Kiwiny et presenta un assortiment de sucs amb base de kiwi. El normal, amb poma i amb pera. Són tots molt
refrescants i tenen grans beneficis per a
l’organisme. El kiwi destaca pel seu contingut en vitamines C i E, que tenen propietats antioxidants i s’encarreguen de
reforçar el nostre sistema immunitari.
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Estèvia en
pols i en fulla

De la mà de Bio Artesa arriba l’estèvia en
format pols i fulla, ideal per endolcir sense que afecti els nivells de sucre a la sang.
L’estèvia destaca perquè té un sabor fort,
ja que la seva dolçor és de 20 a 30 vegades
superior a la del sucre. A més, no conté calories, per la qual cosa és recomanable en
dietes per perdre pes.

