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COSMÈTICA / OLIS 
ESSENCIALS

Comí Negre, oli vegetal 
verge 1ª pressió en fred de 
Esential’arôms®

Aquest Oli Essencial de Comí Negre 
ha seguit rigorosos controls de qua-
litat, específics, a fi que adquireixi 
el més elevat estàndard de qualitat 
i pugui ser utilitzat amb seguretat. 
Ideal i ambivalent per:

- Cura del cuir cabellut-caiguda del 
cabell
- Regenerador
- Antiinflamatori articular
- Ajudar a reduir les ulleres
- Antioxidant
- Altament calmant, suavitzant
- Interès nutricional pels seus be-
neficis depuratius i enfortidor de 
les defenses

Descripció: Oli vegetal verge 
EXTRA càlid, aromàtic i amarg; 
destaca per la seva riquesa en àcids 
grassos essencials 75% (Ω6: 60% i 
Ω9: 25%); a més posseeix un 1,4% 
de molècules que formen part del 
seu oli essencial, com la nigellona, 
timoquinona, etc.

· Certificat: Euro Fulla (Bèlgica 
Service Publiqui Federal), Nº 
Registre PL 1548/166

· Marca: Esential’arôms®  
www.esentialaroms.com

· Producció i Distribució: 
Dietéticos Intersa, S.A.  
www.d-intersa.com

COMPLEMENTS ALIMENTARIS 
/ SUC D’ ÀLOE  VERA

Suc fresc d’Àloe Vera ecològic 
amb tota la seva polpa, de Way 
Diet

Antioxidant i depuratiu, facilita 
les digestions i combat la colitis 
ulcerosa, és aconsellable prendre-l 
en dejú. Àloe Vera de plantacions 
certificades a Andalusia. Processat 
en fred, amb tota la seva polpa, 
SENSE GLUTEN, amb alt contingut 
en polisacàrids i lliure de aloïnes. 
Conté Valina, metionina, fenilala-
nina, lisina i leucina (aminoàcids 
essencials), vitamines A, C i grup 
B, minerals (Germani, Calci, Iode, 
Coure, Ferro, Magnesi, Fòsfor, Sodi, 
Potassi, Sofre i Manganès).

Apte per vegans - Sense gluten

· Certificat: Euro Fulla - Consell 
Regulador de l’Agricultura Ecolò-
gica de Cantàbria (CAECV)

· Marca:  Way Diet     
www.waydiet.com

· Distribució: Dispronat  
www.dispronat.com

ALIMENTACIÓ / PA

Pa rústic ecològic d’espelta 
i de kamut, de El Horno de 
Leña

Pa rústic 100% ecològic, elaborat 
de forma artesanal, amb farines 
d’espelta i de kamut procedents de 
l’agricultura ecològica. Una opció 
molt sana i nutritiva.

•	Pa Rústic de Kamut. Ingre-
dients: Farina de kamut* (56%), 
llevat mare de kamut* (farina de 
kamut*, aigua i sal), aigua, sal i 
vinagre de poma*.

•	Pa Rústic integral d’Espelta. 
Ingredients: Farina integral d’es-
pelta* (54%), aigua, massa mare 
d’espelta* (farina d’espelta*, ai-
gua i sal), sal i vinagre de poma*.

* De cultiu ecològic.

· Certificat: Euro Fulla - CAEM - Co-
mitè d’Agricultura Ecològica de la 
Comunitat de Madrid 

· Producció:     
El Horno de Leña H.L.T., S.A.  
www.elhornodelena.com

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

ALIMENTACIÓ / IOGURT

Iogurt Délice de cànem de 
xocolata, de Sojade

Un iogurt per menjar a diari que 
fa de les postres una festa per a 
tota la família. Sense lactosa ni 
soja, és baix en greixos saturats, 
per ajudar al manteniment del co-
lesterol. A més, és Font d’Omega 
3, àcids grassos fonamentals per a 
l’organisme humà.

Ingredients:
Suc de cànem* 82% (aigua, lla-
vors de cànem* 4,2%), sucre de 
canya no refinat*, midó d’arròs*, 
xocolata en pols*, 2,5% (sucre*, 
cacau en pols*), cacau magre en 
pols*, aroma natural de xocolata*, 
espessidors: farina de llavors de 
garrofa, sal, antioxidant: extracte 
ric en tocoferol. Xocolata i cacau 
provinents del comerç just.
*D’agricultura biològica.

100% Vegà

· Certificat: Euro Fulla / Agricultu-
re Biologique / Ecocert sas / Soja 
Bio sense OGM / The Vegan Society

· Marca: Sojade   www.sojade.es
· Producció: Triballat Noyal
· Distribució: Triballat España  

oficina@triballat.com

ALIMENTACIÓ / CREMISSO

Cremisso de paprika i chili 
extremadament saborós, 
de Tartex

Crema de pebrot vermell i chili amb 
trossets de pebrot que li donen un 
sabor intens i lleugerament picant. 
Ideal per combinar amb “tortitas”, 
canapès o pa. Amanit amb suc de 
llimona, és l’opció preferida per 
als apassionats dels sabors forts. És 
apte per a vegetarians i vegans.

ALIMENTACIÓ / SNACKS

Bio Snacks: exquisits i de 
sabor intens, ideals per a 
l’aperitiu, de Sol Natural 

Els Bio Snacks són una nova gamma 
d’aperitius ecològics delicatessen 3 
varietats de snacks que destaquen 
per la qualitat i l’exquisidesa dels 
seus ingredients:

•	Snacks de Gouda amb Ceba, 
saborosa conjunció de sabors.

•	Snacks d’Espelta amb Gouda, per 
gaudir de l’intens sabor d’aquest 
formatge curat de 10 mesos.

•	Snacks de Tomàquet Sec i 
Alfàbrega, aromatitzats amb un 
lleuger toc de pebre.

Pots acompanyar-los amb patés 
vegetals, humus, formatge ... O 
senzillament menjar-los sols. 

Consell: dóna’ls un toc de calor 
per potenciar el gust intens del 
formatge Gouda.

· Certificat: Euro Fulla
· Marca: Sol Natural   

www.solnatural.bio
· Distribució: Vipasana Bio, S.L.

Ingredients:
Oli de gira-sol*, pebrots vermells* 
(27%), aigua, llavors de gira-sol* 
(12%), suc de llimona*, suc de poma 
concentrat*, sal marina, fècula de 
patata*, bitxo en pols* (0, 7%).
*D’agricultura ecològica

· Certificat: Euro Fulla
· Marca: Tartex www.tartex.com
· Distribució: QBio www.qbio.bio

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

LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMprESCINDIBLES


