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LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES 

LA SELECCIÓ DEL MES  
ELS IMPRESCINDIBLES  

és un espai no publicitari on 
els productes referenciats són 
seleccionats segons el criteri 

del consumidor.  

Recomana’ns a  
bio@bioecoactual.com  
el teu producte preferit

ALIMENTACIÓ / BEGUDA

SAMBUCUS, infusions i 
herbes per cuinar 100% 
ecològiques 

Àmplia gamma d’herbes i plantes 
aromàtiques i medicinals de cul-
tiu ecològic per fer infusions que 
aportin tota la salut que suposa el 
saber-se cuidar i condiments per en-
riquir de forma natural plats i gui-
sats. Herbes cultivades a la comarca 
d’Osona, província de Barcelona, 
amb tècniques de producció ecolò-
gica seguint els cicles de la terra i 
assecades amb llum solar per garan-
tir-ne la màxima qualitat. Varietats:

•	5 Infusions pures: Hisop, Melisa, 
Poliol-menta, Farigola, Salvia.

•	6 Condiments purs: Romaní, Salvia, 
Julivert, Orenga, Espígol, Estragó.

•	6 Infusions mixtes: Mixtures 
d’herbes que aporten propietats 
medicinals a l’organisme.

•	5 condiments mixtos: Barreja de 
diferents herbes i plantes aromàti-
ques per cuinar.

· Certificat: Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica (CCPAE)

· Producció: Sambucus 
www.sambucus.cat

· Distribuïdor Catalunya: 
BO-Q Alimentación Natural S.L. 
93 174 00 65 - www.bo-q.com

ALIMENTACIÓ / SUPERMER-
CAT ECOLÒGIC ON-LINE

Del camp a la taula en un 
clic amb Bio Space  Líder 
en productes frescos!

BioSpace és el paradís de l’alimen-
tació ecològica en línia, en el seu 
portal www.biospace.es podem 
trobar més de 2500 referències de 
producció ecològica que amb tota 
seguretat i rapidesa arribaran a 
la teva llar, empresa, associació, 
menjador escolar o qualsevol col-
lectiu que ho desitgi. El seu lema 
“Si et preocupa l’alimentació, la 
salut, l’ecologia i el benestar... Bi-
oSpace és el teu lloc” Des de l’any 
2000 estan dedicats i comprome-
sos amb l’alimentació ecològica, 
més de 8000 referències a la bo-
tiga física. Productes frescos, per 
a celíacs, vegans, crudívors, biodi-
nàmics, macrobiòtics, sense lac-
tosa, tots ells estan representats, 
com la dietètica, els complements 
alimentaris, higiene i cosmètica.

Subscriu-te al newsletter de BioSpace 
http://bioespacio.com/blog/ i rebràs to-
tes les novetats de l’alimentació eco-
lògica puntualment. També realitzen 
activitats i cursos, receptaris i molt 
més !, BioSpace, el teu supermercat 
ecològic ara també online.

· Contacta amb BioSpace: 
Botiga on-line:  
www.biospace.es

ALIMENTACIÓ / SALSES

Tofunesa sense ou de 
Vegetalia 

La Tofunesa és un succedani de 
maionesa elaborada amb tofu i 

HIGIENE / COMPRESES 
FEMENINES

Compresa normal Naty 

Compreses transpirables i absor-
bents, suaus amb la pell. Confeccio-
nades a partir de materials naturals 
i renovables. 100% lliures de clor, 
100% compostables, 100% sense 
GMO. Envasades individualment.

· Certificat: 100% cotó certificat

COMPLEMENTS ALIMENTARIS / 
FONG SHIITAKE

Complement alimentari 
a base de shiitake de El 
Granero Integral, línia Bio, 
sense pesticides químics ni 
adobs de síntesi 

El fong Shiitake, la propietat més 
destacable del qual és el seu efecte 
enfortidor del sistema immuno-
lògic, és conreat des de fa segles.
També és de gran ajuda en proble-
mes vírics i bacterians, a més de 
ser ric en enzims que afavoreixen 
la digestió.

Presentació: 60 càpsules vegetals 
de 400 mg

Els complements bio de El Gra-
nero Integral estan elaborats 
amb matèries primeres de la 
major puresa, qualitat i efecti-
vitat, sempre acompanyats dels 
seus certificats d’anàlisi cor-
responents, des del seu origen 
fins a la seva fabricació. Tots els 
processos i protocols de bones 
pràctiques estan dissenyats per 
complir la norma de seguretat 
alimentària IFS (International 
Food Standard).

Descarregar fullet informatiu en:

www.complementosbio.com

•	Certificat: Comité de Agricultu-
ra Ecológica de la Comunidad de 
Madrid (CAEM)

•	Producció i Distribució: Bio-
gran, S.L. - El Granero Integral 
www.granerointegral.com

COMPLEMENTS ALIMENTARIS 
/ XAROP PER A NENS

Yemipeque, amb extractes 
de gemmes de Pi, Pollancre i 
Groseller 

Especialment pensat per als més 
petits, aquest xarop actua com a 
escut davant les agressions exter-
nes a causa de la Vitamina C de la 
acerola, el pròpolis i la mel de flors 
salvatges, en estimular i reforçar el 
sistema immunitari. Afavoreix la 
relaxació de la mucosa bronquial 
i calma la irritació i inflamació de 
les vies respiratòries. L’extracte de 
farigola com expectorant, antitus-
sigen i balsàmic reforça l’activitat 
de la resta d’ingredients. En aquesta 
formulació infantil s’ha incorporat 
l’extracte de rosella per les seves 
propietats calmants de la tos, in-
dicada, sobretot, per a la tos seca i 
pertinaç. A més les seves propietats 
sedants ajudaran els nens a agafar 
el son i descansar a la nit. Per el seu 
agradable sabor a fruits vermells és 
ideal per als nens.

Xarop Bio. Exquisit Sabor Fruits 
vermells. Complement alimentari.

· Certificat: Consejo Regulador 
de la Agricultura Ecológica de 
Cantabria

· Producció i Distribució: 
Way Diet Laboratorios J.M.NAT XXI 
www.waydiet.com

· Producció: Naty AB  
www.naty.com

· Distribució: Biocop  
www.biocop.es

sense ou. Ingredient ideal per a les 
nostres amanides de pasta, el seu 
sabor seduirà a tota la família.

Ingredients: Tofu* (60%) (soja, 
aigua i nigari), oli d’oliva verge 
extra*, vinagre de poma*, lecitina 
de soja, mostassa*, sal marina i 
gelificant: goma xantana. 

* de Cultiu Ecològic Certificat.

Fresc, Sense ou, Sense lactosa

· Certificat: Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica (CCPAE)

· Producció i Distribució: 
Vegetalia,S.L. www.vegetalia.com


