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LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES

ALIMENTACIÓ / PA

Nous Pans Tendres d’Espelta: 
Rústic i Mix de Llavors, de 
Sol Natural

Gràcies a la seva riquesa en nutri-
ents, l’espelta és un gran aliat de la 
nostra salut, recolzant de manera 
saludable les funcions dels siste-
mes cardiovascular, ossi, nerviós i 
immunitari.

Sol Natural llança dos nous Pans 
d’Espelta, deliciosos i molt saluda-
bles, que se sumen a la seva família 
de Pans Tendres:

•	Pa Tendre Rústic Integral d’Es-
pelta, amb un alt contingut en 
fibra.

•	Pa Tendre d’Espelta Mix de Lla-
vors, amb lli, gira-sol i sèsam, que 
aporten un gran contingut en grei-
xos saludables, minerals i fibra.

Tots dos són elaborats sense ad-
ditius i sense sucres, fent servir 
només ingredients ecològics i oli 
d’oliva, el que els converteix en una 
alternativa més saludable, amb una 
textura molt esponjosa i una llarga 
conservació.

· Certificat: Euro Fulla
· Marca: Sol Natural   

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

COSMÈTICA / LOCIÓ

Loció corporal hidratant Family 
Bio Aloe & Acai, de Sante

La pell agraeix aquesta aportació de 
nutrients i vitamines que li proporci-
onen les baies de açai bio i la hidrata-
ció i suavitat que li aporta l’àloe bio.
Una refrescant loció hidratant amb 
efecte revitalitzant, que calma la pell 
després de l’exposició al sol. Suavitat 
garantida, còmode envàs amb dispen-
sador.  

•	Provat dermatològicament
•	Sense colorants, perfums ni conser-

vants sintètics
•	Producte vegà
•	Sense gluten

· Certificats: BIO BDIH de Cosmèti-
ca natural controlada.

· Producció: Sante Naturkosmetik 
GmbH www.sante.de

· Distribució: Naturcosmétika  
Ecologica ,S.L. www.naturcosme-
tika.com  Tel.937 84 85 86

ALIMENTACIÓ / DOLÇOS

Nous “Rosquitos d’espelta i 
anís” de El Horno de Leña

Deliciosos “rosquitos” 100% ecolò-
gics, cuinats al forn (no fregits) amb 
tot el seu sabor però més saludables. 
Elaborats amb farina integral d’espel-
ta, amb tota la seva fibra, oli de coco i 
edulcorats amb xarop d’atzavara.

Ingredients: Farina integral d’es-
pelta* (56%), greix de coco*, *xarop 
d’espelta*, *xarop d’atzavara*, liquat 
d’ametlla*, aigua, anís* (5%), sal, ga-
sificants (bicarbonat sòdic i amònic), 
vainilla* i canyella*.
*Procedent d’agricultura ecològica.

· Certificats: Euro-Fulla - Comitè 
d’Agricultura Ecològica de la 
Comunidad  Madrid

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

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

ALIMENTACIÓ  / GELATINA 

AGAR - AGAR Postres gelifi-
cats a base de raïm i aroma de 
fruits del bosc, de Natursoy

L’aportació d’aquests deliciosos 
postres a la nostra salut és molt 
beneficiosa ja que estan elaborats 
a base d’alga agar-agar, sense su-
cre i sense greixos, (recomanable 
en les dietes d’aprimament). El 
seu alt contingut en fibra soluble 
actua com a regulador intestinal i 
redueix el colesterol i és ideal per 
complementar la dieta d’una for-
ma divertida.

Ingredients: Suc de raïm negre* 
(90%), suc concentrat de poma*, ge-
lificants: pectina, agar-agar* (0,4%), 
aroma de fruites del bosc (0,1%).   
*de Cultiu Ecològic Certificat

Apte per vegans

· Certificats: Euro Fulla - Consell 
Català de la Producció Agraria 
Ecològica (CCPAE)

· Marca: Natursoy
 www.natursoy.com
· Producció i distribució:  
 Nutrition & Santé Iberia, S.L 
 www.nutritionetsante.com

COMPLEMENT ALIMENTARI 
/ XAROP

Ferro + Vitamines, destinat 
a proporcionar ferro nutri-
cional, de Salus Floradix®. 
Sense lactosa, sense additius 
ni conservants, sense saborit-
zants de síntesi, sense alco-
hol. Apte per a vegetarians.

Segons l’OMS la falta de ferro és una 
de les mancances nutricionals més 
esteses entre la població occidental 
i es deu tant a causes derivades de 
la modificació dels hàbits alimen-
taris com fisiològiques (el ferro és 
un mineral de difícil absorció).

Indicacions:

•	En casos de carència latent de 
ferro.

•	Per a l’estimulació de la formació 
de glòbuls vermells.

•	Excel·lent tònic en casos de decaï-
ment, cansament inespecífic, etc.

•	Proporciona ferro alimentari 
suficient en moments en què les 
necessitats d’aquest mineral són 
particularment elevades: emba-
ràs, lactància, dietes rigoroses, 
vegetarianisme, etc.

Components:

•	Extracte aquós (54%): pastanaga, 
ortiga, espinacs, arrel de gram, 
fonoll, alga marina, flors d’hibisc.

•	Barreja de concentrats de sucs de 
fruita (29,4%): concentrat de suc 
de pera i raïm, suc de grosella 
negra, aigua, concentrat de suc de 
móra, cirera, taronja, remolatxa i 
llimona, extracte de garrofa, con-
centrat de suc de poma.

•	Extracte aquós de llevat (Saccha-
romyces cerevisiae), mel, extracte 
tou aquós de gavarrera amb un 
4% de vitamina C, gluconat fer-
rós, extracte de germen de blat, 
vitamina C, essències naturals, 
vitamines B1, B2, B6, B12.

· Marca: Floradix®
· Producció: Salus - Haus GmbH
· Distribució: Salus Floradix 

España,S.L. www.salus.es

ALIMENTACIÓ / SUCRE

100% dolç - beneficiós per a 
les dents - índex glicèmic 7 
sense lactosa - sense gluten 
- vegà, de Raab Vitalfood

Sucre de bedoll (Xilitol) procedent 
del bedoll finlandès, és un compost 
orgànic que es pot comparar en apa-
rença, textura i poder edulcorant 
al sucre comú. El seu nom prové 
de la descoberta de nutrients rics 
en fibres en l’escorça del bedoll. El 
sucre de bedoll té aprox. 40% menys 
calories que el sucre comú i un 
índex glicèmic de 7 (el sucre comú 
70). És especialment beneficiós per 
a la salut dental ja que, al contrari 
del sucre, no és fermentat en àcids 
pels bacteris de la flora bucal.

Ús: El sucre de bedoll és adequat 
per cuinar, per fer pastissos (excep-
te amb llevat fresc) i per endolcir 
begudes.
Ingredients: Xilitol (E967) de be-
doll finlandès
Disponible: pot 300g i bossa 750g

· Marca: Raab Vitalfood GmbH  
www.raabvitalfood.de

· Producció: Raab Vitalfood GmbH

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


