NOUTĂȚI

296 DE MAGAZINE
MEGA IMAGE
erau deschise la data de 20 ianuarie 2014,
inclusiv de tip Concept Store
și Shop & Go.

de la Mega Image

Produse și mărci noi, unele pe care nu le mai găsești în altă parte, tehnologii inovatoare
propuse de marile companii, gusturi inedite – află ce este nou la Mega Image.
SUCURI

GUSTĂRI

Sucuri de fructe bio
de la Biotta

Snack mix de la Delhaize

Biotta, o marcă elvețiană de top, fabrică
încă din 1933 sucuri din fructe și legume
ecologice. Mega Image îți oferă sucuri Biotta
de cea mai bună calitate, bogate în vitamine
și minerale, 100% pure, fără aditivi.
Sucul de merișoare este sănătos și gustos
– în stare naturală, sucul de merişoare e
foarte acru, dar cel de la Biotta conţine ceai
de frunze de mesteacăn şi concentrat de
agave (17%). Coacăzele negre sunt bogate în
vitamina C şi rutin (antioxidant fenolic care
acţionează cu precădere împotriva radicalilor liberi). Sucul de coacăze conţine mai
multă vitamina C decât sucul de portocale.
Rutinul şi vitamina C acţionează împreună,
îmbunătăţind activitatea vasculară. Sucul
este preparat din coacăze negre biologice
şi proaspete. Aroma este îmbunătăţită cu o
infuzie de ceai din petale de trandafiri.
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SNACK MIX
VITALITY
50g

549
lei

SUC DE
MERIȘOARE BIO

SUC DE COACĂZE
NEGRE BIO

500ml

500ml

DULCIURI
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Ia halvița Gusturi românești!
HALVIȚĂ
100g
Disponibilă și în variantele
cu alune și cu stafide.

Gusturi românești readuce în prezent gustul de
halviță, atât de iubit odinioară de toți copiii. În mod
tradițional, era foarte tare, cu suprafața lucioasă și
casantă. Există acum multe rețete de halviță. Ingredientele sunt asemănătoare cu cele folosite pentru
prepararea nugalei.

PEȘTE

Produse din ton
de la Dardanel

Alege din Mega Image noile
produse Dardanel din ton, o
sursă extraordinară de vitamine, proteine și acizi grași ce ne
ajută să ne menținem sănătoși,
tineri și în formă. Compania
Dardanel acordă o importanță
foarte mare felului în care este
pescuit peștele, garantând pescuirea tonului în mod controlat.
De peste 30 de ani, Dardanel se
implică în promovarea consumului de pește ca parte a
unei alimentații diversificate și
sănătoase.
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O gustare plină de vitamine, excelentă ca
atare sau în combinație cu lapte ori iaurt.
Snack Mix Vitality conține caju, stafide,
migdale și nucă de cocos, iar Snack Mix
Breakfast conține bucăți de mango,
stafide aurii și Thompson Flamé, bucăți
de nuci de Macadamia, bucăți de caise și
afine (preț per buc.).
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TON ÎN ULEI
DE FLOAREA
SOARELUI
la plic, 120g

TON ÎN SSUC
TO
UC
PROPRIU
la plic, 120g

TON
TO
N ÎN ULEI
ULE
U
LEII
DE MĂSLINE
la plic, 120g

SNACK MIXX
BREAKFASTT
50g
g

INGREDIENTE DE BAZĂ

Ulei de dovleac și ulei
de susan Buona Vita,
pentru sănătatea ta!
Uleiul Buona Vita din
semințe de dovleac estee
obținut prin presarea la
rece a semințelor și estee
unul dintre cele mai
puternice detoxifiante
naturale. Uleiul de
susan este folosit ca
ingredient culinar sau
ca remediu natural
pentru problemele
pielii, dinților și oaselor.

ULEI
EI
EXTRAVIRGIN
N
DIN SEMINȚEE
DE DOVLEAC
AC
250ml; disponibil
il șii
ulei de susan presat la rece

2199
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NOUTĂȚI
ÎNGRIJIRE

949

FA Floral Protect,
protecție și parfum unicee

7 IDEI NOI

lei

Noua gamă FA Floral Protect oferă protecție
invizibilă timp de 48 de ore și un parfum
floral în combinații nemaiîntâlnite până acum.
Noile deodorante beneficiază
de o tehnologie inovatoare,
Scent Release, care permite
parfumului să fie eliberat
treptat. Astfel, te poți bucura
de protecție de încredere 48
de ore și, în același timp, de
un parfum plăcut, ce rezistă
întreaga zi. Prin tehnologiile
clasice parfumul se evaporă
rapid de pe piele, dar prin
această nouă tehnologie, FA
încapsulează mirosul în uleiuri parfumate, cu eliberare
treptată. Gama include roll-on
și deodorant-spray în două
variante: Poppy & Bluebell
(Mac și Clopoței) și Orchid &
Viola (Orhidee și Panseluțe).

1 BIOTTA BIO ENERGY
Prima băutură energizantă bio,
din suc natural de fructe, 100%
pur, ce te ajută să combați oboseala cu ajutorul unor ingrediente
naturale. Cafeina din guarana și
ceaiul maté îți protejează stomacul, iar boabele de aronia, coacăze
negre și sucul de lămâie asigură
un gust delicios.

Energizant Bio, Biotta, 250ml, 11,99 lei

2 COMPOT DE CIREȘE
ȘI COMPOT DE VIȘINE

949

Două dintre cele mai populare
compoturi de la noi, obținute din
fructe întregi, pline de arome,
după rețete consacrate. Poți servi
compotul într-un bol, simplu sau
cu biscuiți, ori folosi fructele pentru tarte, checuri, prăjituri.

lei

deo-spray, 150ml, preț per buc., roll-on, 50ml

CURĂȚENIE

ÎNGRIJIRE

Noul Persil Expert
cu parfum de lavandă

Noua gamă Gliss
Million Gloss, pentru păr
strălucitor

E mai simplu și mai plăcut să speli rufele
având la îndemână produse performante. Persil Expert lansează un nou detergent lichid,
care îndepărtează
petele și oferă
îndep
înd
hainelor
or un plăcut miros de
lavand
ndă. De asemenea, Persil a
lavandă.
99
dezv
zvol un detergent sub
dezvoltat
lei
formă
form
rm de capsulă bicamerală,
rală cu o formulă de două
ra
or
ori mai concentrată
decât a detergentului
gel. Aceasta trebuie
adăugată în mașina de
spălat înaintea hainelor
murdare. În contact cu
apa, capsula se dizolvă
imediat.
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Compot de cireșe întregi și
Compot de vișine, 365, 720g, 5,79 lei

GAMA FLORAL PROTECT
(Deo-spray și roll-on)

O sursă vegetală, sănătoasă, de
acizi grași omega-3 și omega-6.
Uleiul obținut din semințe de
in este bogat în fibre, proteine,
potasiu, vitamine din complexul
B-urilor. Ține-l la rece în frigider,
fiindcă altfel râncezește repede.

Ulei de in, 365, 250ml, 21,99 lei

4 NECTAR DE CAISE

GLISS vine cu o tehnologie inovatoare,
cheratina lichidă – o proteină similară
cu cea a firului de păr. GLISS Million
Gloss este prima gamă de îngrijire
(șampon, balsam și tratament leave-in)
care asigură, prin folosirea sistemului
integrat, repararea firului de păr și
strălucire de milioane, ce poate dura
până la 10 zile.

1029
lei

Nectar de caise, Gusturi românești,
750ml, 9,99 lei

5 BATON CU SUSAN
gustare plină de energie,
O gu
din semințe de susan și miere.
Bato
Batonul e foarte practic de purtat
în g
geanta de școală sau în poșetă,
fiin
fiind ambalat ermetic.

6 GEL DE DUȘ
Un nou produs de la FA, din
colecția Vitamin & Power – un gel
de duș îmbogățit cu vitamina B,
benefică pentru piele. Pepenele
galben și mierea catifelează pielea și-i conferă un parfum discret
și îmbietor.

Detergent gel, 1,46l,
îndepărtează petele

44

15

lei

O delicatesă la îndemână, nectarul
de caise este o băutură dulce,
plină de aromele verii, care conține
multe vitamine.
Se bea ca atare sau diluat cu apă
minerală ori în shake-uri, cu alte
sucuri de fructe.

Baton cu susan, 365, 35g, 1,19 lei
Bat

PERSIL EXPERT COLOR

18 99

3 ULEI DE IN

lei

Gel de duș cu vitamina B, miere
și pepene, FA, 250ml, 9,99 lei

7 GEL DE DUȘ
Tot din colecția Vitamin & Power
de la FA, un gel de duș cu vitamina
E și guava. Guava este un fruct
care ajută la îmbunătățirea
texturii pielii și, în combinație
cu vitamina E, o hidratează și o
protejează.

PERSIL EXPERT DUO-CAPS
Detergent capsule cu formulă dublă,
(strălucire și îndepărtarea petelor), 15 buc.

NOUA GAMĂ GLISS MILLION GLOSS
Schwarzkopf (șampon 10,29 lei, balsam 10,29 lei,
și tratament 15,44 lei)

Gel de duș cu vitamina E
și guava, FA, 250ml, 9,99 lei
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