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Compania Biotta a fost fondată în Tägerwilen, Elveția, în anul 1933 și este unul
dintre cei mai mari pionieri organici, fiind specializată în producția de sucuri
fabricate din fructe și legume ecologice. Fiecare fruct și fiecare legumă cultivată și
folosită la producerea sucurilor Biotta este cultivată în același mod de mai bine de
jumătate de secol – fără chimicale, fără pesticide, fără toxine! Sucurile Biotta
sunt sucuri 100% ecologice, fără niciun fel de aditivi și conservanți, nefiind
obținute din concentrate.
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Chiar și metoda de procesare și îmbuteliere a sucurilor este
atent monitorizată pentru a proteja beneficiile și valorile
nutriționale ale sucurilor. Pentru aceasta este folosită cea
mai avansată tehnologie în ceea ce privește metodele de
producție. Iar pentru protejarea nutrienților și menținerea
aromei naturale a fructelor și legumelor, sucurile Biotta
sunt păstrate în recipiente reciclabile din sticlă.

Experiența de peste 50 de ani în producția și vânzarea de
sucuri 100% ecologice și gama largă, de peste 20 de sucuri
din fructe și legume și mixturi din fructe și legume,
clasează Biotta ca lider de piață în Elveția. Și asta nu e tot!
Calitatea superioară a sucurilor face ca anual în lume să se vândă peste 10 milioane de
sucuri Biotta, în peste 40 de țări.
› Un nou club de sănătate în
nordul Capitalei

Săptămâna Wellness Biotta  ca nounăscut după numai o săptămână!
Săptămâna Wellness Biotta este un program de
detoxifiere de 7 zile, dezvoltat în colaborare cu dieteticieni calificați, așadar reprezintă primul
pas către un stil de viață sănătos și un regim echilibrat. În timpul celor 7 zile, organismul se
curăță de toxine și își regenerează energia, vitalitatea și frumusețea.
Regimul de 7 zile de detoxifiere, conceput de experți, asigură organismului forță nouă și
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vitalitate, precum și prospețimea pielii, puritatea pielii și un ten radiant.
Săptămâna Wellness Biotta este recomandată de 2 ori pe an  în special primăvara, ca
pregătire pentru vară, și toamna – ca pregătire pentru sezonul de iarnă. Săptămâna Wellness
este totodată recomandată după sărbători și după perioadele de consum excesiv de produse
alimentare grase și grele, zahăr și alcool. Prin compoziția nutrițională ridicată, sucurile din
fructe și legume Biotta furnizează organismului nutrienții vitali necesari dea lungul celor 7
zile de post. Curățat de substanțe nocive, organismul tău îți va fi recunoscător și va radia de
curățenie, energie naturală, sănătate și frumusețe!
Certificate și premii
Pentru a întări garanția de calitate premium, produsele Biotta au obținut certificate sau
îndeplinesc cerințele mai multor instituții de certificare recunoscute la nivel mondial: Bio
Suisse, Bio Inspecta, EU Organic Farming, FSSC 22000.
Sucurile Biotta sunt 100% ecologice, obținute prin metode ecologice de pasteurizare și
centrifugare – fără procese chimice, cu foarte puține etape de încălzire –, nu sunt diluate cu
apă, nu au adaos de sucuri concentrate și nu conțin arome, coloranți și aditivi artificiali.
Biosens S.R.L. este importator exclusiv al sucurilor 100% ecologice Biotta!
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Trimite
Ne dorim ca toate comentariile care au loc pe portalul Cariere sa fie inteligente si interesante. Pentru a ne
asigura ca scrieti la obiect, toate mesajele vor fi citite de catre editorii nostri si ar putea fi editate ca sa
intruneasca criteriile noastre de claritate, lungime, si relevanta.
Noi cerem sa se respecte urmatoarele.
1. Fara anunturi de vanzare de produse sau servicii. Haideti sa mentinem aceasta zona adfree.
2. Fara atacuri la persoana. In aceste conversatii dezbatem si criticam idei, nu pe oamenii din spatele lor.
3. Fara postari multimedia. Sunteti liberi sa le mentionati dar nu incercati sa le postati aici.
Toate textele devin proprietatea Cariere in urma publicarii dar editorii nu se fac raspunzatori pentru opiniile pe
care le vehiculeaza autorii lor.
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