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ETIQUETATGE: EURO FULLA

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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Noves Espècies Ecològiques, 
de Sol Natural

Sol Natural amplia la seva gamma 
d’espècies amb 3 noves varietats, 
ideals per aportar sabor i propie-
tats úniques als teus plats.

Curri: barreja d’espècies exòtica 
amb propietats digestives i an-
tiinflamatòries.
Canyella de Ceilan: de major 
qualitat i sabor més dolç, aquesta 
canyella de Sri Lanka té propietats 
carminatives, digestives i antibiò-
tiques.
Cúrcuma amb Pebre Negre: la 

combinació d’aquestes dues 
espècies potencien les seves pro-
pietats antiinflamatòries. 

· Certificat: Euro Fulla.
· Marca: Sol Natural  

www.solnatural.bio.
· Producció i distribució: 

Vipasana Bio, S.L.

Verd d’Ordi, de El Granero 
Integral by Green Magma®

Elaborat a partir del suc de les 
fulles tendres de l’ordi.

Aquest procés únic preserva l’es-
sència activa de les fulles d’ordi 
cru i la converteix en un producte 
en pols verd molt energètic i en un 
potent alcalí. Va obtenir el prestigi-

ós premi “Science and Technology 
Agency Director-General ‘s Prize” 
en 1987. Entre les seves propietats 
més destacades:

Detoxificant, reforça el sistema 
digestiu gràcies a la seva gran apor-
tació d’enzims, antioxidant, té cura 
de la pell, protector del sistema 
immunològic, etc:

· Certificat: Euro Fulla, CAEM, IFS 
(International Food Standard)

· Marca: El Granero Integral  
www.elgranero.com

· Distribució:
 Biogran, S.L. www.biogran.es

Bio-veganes de cereals amb 
baobab. Sense gluten ni oli de 
palma. 

La primera barreta ecològica i 
vegana amb baobab, amb ingre-
dients de gran valor nutricional 
com l’amarant, la quinoa i la chia, 
valuoses fonts d’energia, proteïnes, 
minerals i greixos saludables. Sense 
oli de palma ni aromes afegits. 
Contenen només autèntica fruita.

Fruits vermells + xocolata negra
Llimones de Sicília
Taronja + xocolata negra
Chia + grosella + xocolata negra 

(omega 3)

· Producció: FRUTELIA & Letellier 
GmbH - www.wowbab.com

· Certificat: Euro Fulla 
· Distribuïdor: BO-Q Alimentación 

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

ALIMENTACIÓ / COMPLEMENT ALIMENTARI

Biollevadura de cervesa 100% 
natural, de Way Diet

La Biollevadura de cervesa està 
indicada per: Nerviosisme i estrès | 
Sistema immunitari | Protector de 
la pell, cabell i ungles | Aportació 
de vitamina B12.

El llevat de cervesa que s’utilitza a 
Way Diet s’obté de la soca de llevat 
Saccharomyces Cerevisiae, que 
té un major valor nutricional que 
altres. A causa de la seva riquesa en 
nutrients essencials, té propietats 
nutritives, estimulants, revitalit-
zants i reconstituents.

Apta per a vegetarians. 

· Certificat: Euro Fulla, CRAE.
· Marca: Way Diet   

www.waydiet.com
· Empresa: Laboratoris J.M. Nat 

XXI, S.L.
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LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES
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