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Cât de eco suntem în 2014?
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ANTISTRES

Oferă-ţi un moment de
relaxare şi revitalizare,
în fiecare zi
„Dumnezeu ne-a dat cadou viaţa, dar
depinde de noi să ne dăruim cadoul de
a trăi bine”, spunea Voltaire.
Dacă eşti o persoană în căutare
de produse pure, care aduc toată
bunătatea naturii la orice masă,
înseamnă că eşti familiarizată cu
sucurile 100% ecologice Biotta. Încă
din 1957, obiectivul companiei a fost
acela de a le reaminti oamenilor ce gust
are natura, cu fiecare înghiţitură de
suc Biotta. Compania a fost fondată în
Elveţia şi este unul dintre cei mai mari
pionieri organici, fiind specializată în
producţia de sucuri fabricate din fructe
şi legume ecologice. Fiecare fruct şi
fiecare legumă cultivată şi folosită
la producerea sucurilor Biotta este
cultivată în acelaşi mod de mai bine de
jumătate de secol – fără chimicale, fără
pesticide, fără toxine!
În anul 1957 nu existau linii directoare
pentru agricultura ecologică, nici
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organisme de certificare ecologică. Însă
exista sucul Biotta, 100% ecologic, din
morcov!
Ştiaţi că natura poate încăpea
într-o sticlă?
Cu peste 20 de sortimente de sucuri
din fructe şi legume, Biotta oferă o
varietate de amestecuri echilibrate din
fructe şi legume, ce păstrează aroma
naturală a ingredientelor. Unele sucuri
Biotta ajută la menţinerea funcţiilor
organismului, iar altele ajută în
profilaxie, detoxifiere sau sunt ideale ca
suplimente nutritive.
Ar putea suna puţin de modă veche
pentru zilele noastre, dar sănătatea şi
vitalitatea clienţilor sunt aspectele luate
în considerare la producerea sucurilor
Biotta. Cu fiecare sticlă de suc, Biotta
trimite în lume o mică parte din gustoasa
natură şi, probabil, o frântură din
bucuria de a trăi, de asemenea.

Săptămâna ta de Wellness!
Săptămâna Wellness Biotta conţine 5
tipuri de sucuri din fructe şi legume
pentru un program de detoxifiere de 7
zile, care îţi reîntinereşte organismul şi îţi
redă energia şi frumuseţea.
Regimul de detoxifiere este recomandat
tuturor adulţilor sănătoşi care doresc să
îşi revitalizeze organismul, să piardă din
greutate, să-şi refacă energia naturală
şi echilibrul. Mai mult, programul de
detoxifiere Biotta este primul pas către
renunţarea la fumat sau la alte obiceiuri
nesănătoase. După ce aţi trecut cu succes
Săptămâna de Wellness Biotta, vă veţi
simţi nu numai mai bine, dar vă veţi
aprecia mai mult pe dumeavoastră şi
corpul dumneavoastră.
Sucurile Biotta se găsesc în toată ţara în
magazine specializate, drogherii, plafare,
farmacii, hypermarketuri. Convingeţi-vă
cât de gustoasă poate fi sănătatea!
Mai multe detalii pe: www.biosens.ro.

