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Pukka Food – magazin cu
mancare si cosmetice bio
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Numite de chinezi minune pură, boabele de goji berries au fost

Vinul Patrician bio de la
Adamclisi
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utilizate în mod tradiţional de medicina mongolă, tibetană şi chineză
1
pentru a hrăni energia yin şi a restabili circuitul optim al apei în

Fondul de ten Benecos
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organism.
Tot medicina tradiţională ne învaţă că aceleaşi fructe mici şi roşii au
o mulţime de efecte de binefacere pentru corp:

1. Optimizează procesele de refacere şi înlesnesc vindecarea;
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mână de fructe apetisante restabileşte armonia organismului şi dă o stare de bine şi
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împlinire;
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3. Au proprietăţi curative, dar nu numai… Doar o mână de fructe roşiatice goji aprind
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miraculos scânteii pasiunii! Cel puţin… aşa se spune. Noi am fost prea puţin atenţi la asta
şi mai mult la gustul lor tare bun!

Aşadar, puteţi alege fructele de goji pentru a servi musafirii între diferite feluri de mâncare, a îmbogăţi
şi decora salatele de legume/fructe sau a le oferi copiilor în loc de bomboane.
Sperăm că v-am stârnit curiozitatea să încercaţi miraculoasele fructe de goji berries şi să sărbătoriţi
un eveniment alegând pentru masa oaspeţilor boluri generoase de sănătate!
Pe cele din imagine, le găs iţi la Pukka Food, pe str. George Vraca 7 sau pe www.pukkafood.ro la
pretul de 33 Ron.
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Momentan, newsletter-ul îl trimitem o data
pe lună. Te sfătuim să te abonezi pentru
că el te va ajuta să nu pierzi cele mai
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