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COMPLEMENTS ALIMENTARIS 
/ MORINGA
Moringa en càpsules, 
incrementa les defenses 
naturals del cos, de El Granero 
Integral

Si un superaliment pot ser qualificat 
de miracle natural a causa de les se-
ves propietats nutritives, medicinals 
i desintoxicants aquest és la moringa.

L’ús de la moringa és essencial per 
aconseguir un estat de salut òptim, 
sent important assegurar-se que sigui 
de cultiu orgànic.

Gran acció antimicrobiana i anti-
fúngica, propietats anti inflamatò-
ries, analgèsiques, antiasmàtiques, 
redueix la hipertensió, el colesterol 
i posseeix activitat antidiabètica, he-
patoprotectora i cardiotònica.

90 Càpsules vegetals de 40 mg

ALIMENTACIó  / FORMATGE

Formatge vegà estil parmesà de 
Violife. Guardonat com el millor 
formatge vegà de l’any 2015

Violife ofereix un formatge vegà estil 
parmesà amb un gust molt real!

Violife ofereix una àmplia gamma 
de formatges totalment vegans que 
per la seva textura i sabor resulten 
difícils de distingir del formatge de 
procedència animal.

COSMÈTICA  / XAMPÚ

Xampú biològic revitalitzant 
amb Magrana i Ginseng, de Cor-
pore Sano

El xampú Revitalitzant de Ginseng i 
Magrana manté el cabell fort i vigorós 
assegurant-li un bon reg sanguini i 
nutrients per evitar la seva caiguda 
i millorar la seva vitalitat. Formulat 
amb extractes vegetals de Magrana.

La Magrana és una rica font de tanins, 
aminoàcids, vitamines (A, C, E) i mine-
rals, el que l’ha convertit durant segles 
en una gran aliada contra els efectes 
de l’estrès oxidatiu.

Del Ginseng s’obté un extracte ric en 
ginsenòsids, polisacàrids, proteïnes i 
vitamines que aporta a aquest xampú 
propietats revitalitzants, reforçants 
i estimulants per al creixement del 
cabell.

· Certificat: Ecocert 
 www.ecocert.es/es
· Marca: Corpore Sano    

www.corporesano.com
· Producció i distribució: DISNA 

Distribuidora de Productos Natura-
les, S.A.

ALIMENTACIó / BEGUDES

Beauty, cervesa artesanal, 
ecològica i amb aloe vera, de 
Alimentos para el siglo XXI, S.L.

Beauty és una cervesa ecològica, ar-
tesana, sense filtrar ni pasteuritzar i 
refermentada en el seu propi envàs. 
Gràcies a l’elevada quantitat de suc 
pur de aloe que conté (10%), és una 
font de salut per al nostre organisme.

·Ingredients: aigua, malta, suc de Aloe 
Vera, llúpol i mel de flor del taronger 
(procedents d’agricultura ecològica). 
·Nota de cata: Color daurat i escuma 
persistent, aporta la frescor de l’aloe 
i la intensitat de la malta amb un toc 
caramel·litzat. D’amargor suau. El seu 
grau d’alcohol, cos mitjà, carbonata-
ció i frescor, fan que sigui una cervesa 
fàcil de beure amb un caràcter únic.
·Alcohol: 4,8% alc. vol.
·Aroma: Mel i caramel, en un primer 
moment. Passats uns segons s’aprecia 
l’aroma herbal aportat per l’Aloe Vera.
·Temperatura de servei: 4-6 ºC.

· Certificat: Euro Fulla, European 
Vegetarian Union (EVU)  

 www.v-label.eu
· Producció:  Alimentos para el siglo 

XXI, S.L. info@beautyaloebeer.com
· Distribució: BO-Q Alimentación 

Natural S.L. - 93 174 00 65 
 www.bo-q.com

ALIMENTACIó / COQUES

Noves “tortitas” de Blat de moro 
amb Chía i amb Quinoa, de Sol 
Natural

Tant la Chía com la Quinoa són con-
siderades “superaliments”, ja que 
a més de les seves característiques 
nutricionals, milloren la nostra salut 
i ens ajuden a prevenir el risc de con-
traure malalties.

Les noves coques de Blat de moro es-
tan pensades per introduir en la dieta 
aquests “superaliments” d’una forma 
senzilla i ràpida.

Coques de Blat de moro amb 
Chía, sense gluten: aquesta petita 
llavor és l’aliment amb més Omega3. 
El seu contingut és 7 vegades superior 
al del salmó!

Coques de Blat de moro amb 
Quinoa, sense gluten: la quinoa és 
un pseudocereal amb un alt contin-
gut en proteïnes i uns valors nutrici-
onals excepcionals.

Aptes per a celíacs

· Certificat: Euro Fulla
· Marca: Sol Natural   

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

· Certificat: Euro Fulla - Comité de 
Agricultura Ecológica de la Comu-
nidad de Madrid (CAEM)

· Marca: El Granero Integral 
www.elgranero.com

· Producció i distribució:  
 Biogran,S.L. www.biogran.es

ALIMENTOS “BIO”, COSMÉTICA ECONATURAL, MODA SOSTENIBLE, TERAPIAS, 
BIOCONSTRUCCIÓN, TURISMO RESPONSABLE, ARTESANÍAS, BANCA ÉTICA

Organiza www.biocultura.org

somos una realidad

BARCELONA
5, 6, 7, 8 MAYO

PALAU SANT JORDI

no somos una utopía…

· Elaborat amb oli de coco. 
· Vegan 100% vegetal. 
· Sense conservants. 
· Sense llet ni derivats lactis.
· Sense sucres. 
· Sense oli de palma. 
· Apte per a al·lèrgics i intolerants a la 
lactosa, caseïna, etc. 
· Apte per a diabètics.
· Sense soja, sense gluten, sense 
fruits secs, sense proteïnes, sense 
conservants, sense colesterol, sense 
transgènics.

· Certificat: Vegan Society  
www.vegansociety.com

· Marca: Violife www.violife.gr
· Distribució: Biogran,S.L.  

www.biogran.es

FIRES

LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMpRESCINDIBLES


