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AlimentAció / AiGUA De mAR

eivissa i Formentera Aigua de mar

Ingerir aigua de mar és aconse-
llable per controlar i mantenir el 
nostre PH, així com a complement 
excepcional per a dietes alcalines. 
El poder antioxidant i anti-acidesa 
que produeix l’aigua de mar es deu 
a la alcalinitat que li proporcionen 
els minerals.

Eivissa i Formentera Aigua de Mar 
es capta en alta mar, en llocs privi-
legiats per la seva alta estabilitat en 

AlimentAció / FORmAtGe 

Formatge vegetal 100% 
vegà de Violife, ideal 
per fondre en sandvitx, 
entrepans, pasta, nachos i 
pizzes

Elaborat amb oli de coco de la mà-
xima qualitat amb espècies i sabors 
naturals, ingredients no transgènics 
(GMO FREE), sense conservants ni 
colorants, lliure de lactosa, sense 
caseïna, sense gluten, sense ou, sense 
soja, sense oli vegetal de palma hi-
drogenat, sense fruits secs i lliure de 
colesterol.

Violife és l’alternativa perfecta per a 
tots els amants del formatge que no 
poden gaudir-ne per intoleràncies 
alimentàries o per ser vegans.

Sabors: Original, Pebrot, Tomàquet & 
Alfàbrega, Bolets, Herbes, Mozzare-
lla, Cheddar, etc.

· Certificat: Vegan Society      
www.vegansociety.com

· Producció: Violife     
  www.violife.gr

· Distribució: Biogran, S.L. 
www.elgranero.com

la composició de minerals. Llocs on 
els corrents marins mantenen l’ai-
gua de mar neta i amb una salinitat 
constant, on es formen remolins 
marins anomenats vòrtex. 

· Certificat: Registre Sanitari    
271002919/IB

· Producció: Ibiza y Formentera 
Agua de Mar, S.L. 
www.ibizayformenteraaguade-
mar.com

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

Formula multinutrient a base de 
concentrat d’aliments.

Amb vitamines, minerals, conjunt 
d’aliments integrals concentrats, 
arç groc, nabiu silvestre, Acai, 
esquisandra i eufràsia.

Conté vitamina C, * Ester-C®, 
mirtil, groseller negre, luteïna i 
zeaxantina.

Sense sucres ni sal
Sense gluten
No conté llevat, blat ni derivats 
lactis i està formulat sense utilit-
zar conservants ni aromatitzants 
artificials.

* Ester-C® és una marca registra-
da de The Ester C Company 

· Producció: Solgar, Inc   
www.solgar.com

· Distribució: Suplementos Solgar, 
S.L. www.solgarsuplementos.es

cOmPlementS AlimentARiS 
/ mUltinUtRient

multivitamines i minerals 
d’alta potència per a suport 
de la vista, de Suplementos 
Solgar

AlimentAció / iOGURt

nou iogurt ecològic sense 
lactosa, sencer i desnatat de el 
cantero de letur

A vegades la llet no es posa bé quan hi 
ha una deficiència en la lactasa, l’enzim 
digestiu que desdobla la lactosa en dos 
sucres simples. Si això passa, la lactosa 
no s’absorbeix correctament i la diges-
tió pot resultar incòmoda i pesada. Per 
això neix el iogurt sense lactosa, més 
lleuger i digestiu, a més de conservar 
tot el sabor i nutrients de la llet de vaca 
(calci, vitamina A, D, E i àcid fòlic).

· Certificat: Sohiscert

· Marca: El Cantero de Letur

· Producció: Quesos Artesanos de 
Letur, S.L. www.elcanterodeletur.com

· Distribució: Natursoy,S.L.
www.natursoy.com

cOSmÈticA / cRemA DentAl

nova crema dental de corpore 
Sano natural. crema dental 
purificant, alè fresc a base de 
farigola, menta i alfàbrega

Aquests extractes asseguren una 
neteja profunda i aporten una pro-
tecció eficaç. Aquesta crema evita el 
creixement de la placa dental, neteja 
suaument sense danyar l’esmalt i 
deixa la boca amb un alè fresc.

Sense ingredients prohibits
Sense organismes genèticament 
modificats
No testat en animals
Sense radiacions ionitzants
Amb cultius ecològics certificats

No conté: 
· Sodium Lauryl Sulfat
· Sacarina
· Fluor

· Certificat: Certificato Eco Bio Cos-
metics (ICEA) Italia

· Marca: Corpore Sano    
www.corporesano.com

· Distribució: Disna. Distribuidora 
de Productos Naturales, S.A.

LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES

cOmPlementS AlimentARiS  
/ BeGUDA

Regulatpro® Bio, 
complement alimentari 
ecològic i vegà. Aporta 
energia, vitalitat i reforça el 
sistema immunitari de forma 
totalment natural

Beguda enzimàtica a base de 
fruites, nous, verdures fresques i 
espècies de cultiu ecològic, elabo-
rada a través d’un exclusiu procés 
de fabricació, la fermentació en 
cascada. Com a resultat s’obté 
aquest concentrat líquid BIO que 
ajuda a enfortir les defenses, re-
dueix l’estrès oxidatiu, millora 
el subministrament d’energia de 
les cèl·lules del cos, revitalitza 
i dinamitza. Indicat també per 
combatre determinades malalties 
com refredats, al·lèrgies, reuma, 
artritis, asma, bronquitis, tras-
torn del son i molt més.

Apte per a nadons (en gotes), nens 
(mitja dosi) i adults de qualsevol 
edat.

Lliure de: glucosa, sacarosa, 
lactosa, fructosa, conservants, 
al·lèrgens, histamina, colorants, 
alcohol, gluten.

· Certificat: Euro Fulla

· Marca: Dr. Niedermaier

· Producció: Dr. Niedermaier 
Pharma GmbH   
www.regulat.com

· Distribució: Bo- Q Alimenta-
ción Natural, S.L.   
www.bo-q.com - 931 740 065

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


