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A-TOPIC Natur Bàlsam 
hidratant, emol·lient, 
pell atòpica, seca i molt 
seca, de Esential’arôms

Ideal per a nens i adults. És un 
cosmètic 100% natural d’elevada 
riquesa en àcids grassos essencials 
(Ω3, 6, 7 i 9), estudiat per a la cura 
de la pell amb tendència atòpica, 
seca i / o molt seca.

Conté olis verges de: Alvocat, Bor-
ratja, Granada, Espino groc, Caló-
fil, Baobab i extractes de plantes 
de: Centella asiàtica, Poligonum, 
Escutelaria, Te verd, Regalèssia, 
Pastanaga, Arbre de te, Camami-

lla romana, Ro-
maní, Lavanda 
vera.

· Certificat: 
Ecocert - www.
ecocert.es/es/
certificacion

· Marca:  
Esential’arôms

 www.esentiala-
roms.com

· Distribució:
 Dietéticos 

Intersa, S.A.
 www.d-intersa.

com

Nabius vermells sense 
sucre: l’antioxidant natural 
més dolç, de Sol Natural

Els nabius vermells són una gran 
font d’antioxidants: són rics en 
Vitamina C i també contenen 
flavonoides, compostos antioxi-
dants naturals que disminueixen 
el risc de desenvolupar malalties 
degeneratives.

Els Nabius Vermells de Sol Na-
tural resulten una opció dolça i 
alhora saludable per cuidar-se, 
doncs a diferència d’altres nabius 
deshidratats, no contenen sucres 

afegits. A més, el seu pràctic envàs 
et permetrà conservar-los durant 
més temps i portar-los amb tu per 
prendre’ls quan vulguis.

· Certificat: Euro Fulla
· Marca: Sol Natural  
 www.solnatural.bio
· Producció i distribució:
 Vipasana Bio,S.L.

COSMÈTICA / BÀLSAM

ALIMENTACIÓ / FRUITS

Embotits vegetals 100% 
vegans, sense colesterol i 
altament proteics, de Mopur

Nova gamma de productes de la 
marca Mopur, aliments d’agri-
cultura biològica i completament 
vegans, que conserven intacta la 
vitalitat dels seus ingredients. 
Sense colesterol i altament 
proteics, els embutits Mopur 
estàn elaborats amb blat i 
cigró o amb blat i tramús.

Varietats:
• Curat en làmines.
• Carpaccio aromàtic. 
• Làmines de tramús.

· Certificat: Euro Fulla, Certificato 
ICEA BIO - ICEA VEGAN

· Producció: Mopur   
Vegetalfood Srl - www.mopur.net

· Distribuïdor Catalunya:   
BO-Q Alimentación Natural S.L. 
www.bo-q.com

  93 174 00 65

ALIMENTACIÓ / EMBUTITS

Quinoa Burguer, 
amb kale, 
llenties, panses 
i ametlles, de 
Natursoy

Té un sabor deliciós 
ple de contrastos 
entre el dolç i el sa-
lat, i al mossegar-la 
es nota una textura 
tendra i cruixent 
alhora. Tota una experiència per 
al paladar!

A més és una hamburguesa 
pensada per a totes aquelles 

persones que per decisió 
personal, volen reduir o 
eliminar el consum de soja 
i gluten en la seva dieta. I 
és que la recepta original 
està composta per aliments 
lliures de soja i gluten.

És un aliment nutritiu i, a 
més, font de fibra i vegà.

· Certificat: Euro Fulla
· Marca: Natursoy   

www.natursoy.com
· Producció i distribució:
 Nutrition & Sante Iberia S.L.

ALIMENTACIÓ / HAMBURGUESA

Dimarts i Divendres
           de 9h a 21h

CADA DIMARTS I DIVENDRES

PER COMPRES A PEDRALBES CENTRE

REGALEM UN XEC DE

10€
*

*

merCAT
ecològic

Pedralbes Centre

Av. Diagonal 609-615
Joan Güell (Bcn)
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LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMpRESCINDIBLES

nou nou

nou nou

ETIQUETATGE: EURO FULLA


