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Cada dia l’actualitat ecològica a Bio Notícies:
www.bioecoactual.com

CINEMA / DOCUMENTAL
“Mañana” documental 
imprescindible, 29 d’abril 
estrena en cinemes

Què passaria si mostrar soluci-
ons o explicar històries que fan 
el bé fos la millor manera de 
resoldre els problemes ecològics, 
econòmics i socials que té el 
nostre planeta? Seguint la publi-
cació d’un estudi que anunciava 
la possible desaparició de part 
de la humanitat d’aquí a 2100, 
Cyril Dion i Mélanie Laurent es 
van proposar, amb un equip de 
quatre persones, iniciar la seva 
pròpia investigació en deu països 
per esbrinar què podria estar 
provocant tal catàstrofe i, sobre-
tot, com es podria evitar.

· Títol original: Demain
· Una pel·lícula de: Cyril Dion i 

Melanie Laurent
· Produïda per: Bruno Levy
· Distribució a Espanya:   

Karma Films, S.L.
· Premis: César. Guanyadora al 

millor documental

ALIMENTACIó  /  TÉ

Tes i infusions ecològics i de 
comerç just, de Les Jardins de 
Gaïa

Més de 450 varietats de tes i infusi-
ons de cultius 100% ecològics i de 
comerç just. Una extraordinària 
gamma de productes de gran qua-
litat, amb sabors inèdits i únics.

•	Tes amb denominació d’ori-
gen: Tes blancs, verds, grocs, 
Oolong, negres i Rooibos.

•	Mescles i aromatitzacions ca-
solanes: Variacions inspirades 
en receptes tradicionals i creaci-
ons originals.

•	Infusions i tisanes: Begudes sa-
ludables amb una base de fruites 
i plantes.

•	Condiments Terra Madre: Se-
lecció d’herbes aromàtiques, 
pebres i espècies ecològiques i 
de comerç just de la marca Terra 
Madre.

· Producció: Les Jardins de Gaïa 
www.jardinsdegaia.es

· Certificat: Euro Fulla, Fairtrade 
Internacional, Demeter Agricul-
tura Biodinàmica

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

ALIMENTACIó / CEREALS

Nova gamma Bio Civada sense 
Gluten, de Sol Natural

La civada és un cereal amb unes pro-
pietats nutritives excel·lents i molt 
beneficiosa per a la nostra salut. No 
obstant això, i encara que en el seu 
estat pur no conté gluten, el contacte 
amb altres cereals pot contaminar-la 
i que no resulti apte per a dietes sen-
se gluten. Per aquest motiu aquesta 
civada és conreada en camps aïllats 
i processada sota estrictes controls 
que certifiquen un contingut menor 
a 20 ppm de gluten.

Gamma Bio Civada Sense Gluten, 
una família pensada per poder gau-
dir d’aquest cereal en totes les seves 
formes i sense preocupacions.

· Farina
· Mix per fer pa rústic
· Segó
· En gra
· Civada inflada amb mel
· 2 flocs: Gruixuts i Fins
· 4 mueslis: Xocolata, Fruits del Bosc, 
Fruits & Lax i Crisp & Crunch

· Certificat: Deutsche Zöliakie-Ge-
sellschaft e.V.

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

COMPLEMENTS 
ALIMENTARIS /  ELIXIR
Elixir del Sueco Original, 
genuí concentrat 
d’actius naturals, de Way 
Diet

Els elixirs de plantes, com ajuda 
a l’ésser humà, són coneguts i 
utilitzats des de temps immemo-
rials. 

L’Elixir del Sueco Original associa 
59 plantes medicinals 100% eco-
lògiques, sense alcohol, amb una 
dosificació òptima per actuar en 
les àrees clau de l’organisme.

Ideal per la seva acció depurativa, 
afavoreix l’evacuació intestinal i 
l’eliminació de residus.

Recomanat com anti ressaca, re-
sulta efectiu al matí, una ampolla 
en un got de suc de taronja o de 
papaia, a les tres hores repetir la 
presa.

· Certificat: Crae Cantabria
 Euro Fulla
· Marca: Way Diet
 www.waydiet.com 
· Producció: Laboratorios J.M 

Nat XXI, S.L.

Sabor i salut per a tota la família

Colesterol+ Proteïnes - Calories-
100%

Ecològics
Elaboració
artesanal

BO-Q Alimentación Natural
Tel. 93 174 00 65 • www.bo-q.com

Distribució a
Catalunya i Andorra

Visita’ns a BIOCULTURA
BARCELONA - Stand 120 (Pav.1)

Palau Sant Jordi - del 5 al 8 de maig

ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓ

Amb els nous productes elaborats amb Quinoa Real 
ecològica d'Oleander Bio disfrutaràs, en menys 
de 10 minuts, d’un àpat complet, sa i deliciós.

ECOLÒGICS I SENSE GLUTEN

Us esperem a BIOCULTURA BCN a l’estand 138 del pavelló 1

LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES


