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Pukka Food – magazin cu
mancare si cosmetice bio
Posted by Corina on 8-10-11

Posted by Valentina in Alimentatie, Alimente de baza, Noutati | 0 comments
2
Obţinut prin presare la rece, uleiul de soia organic Clearspring

Vinul Patrician bio de la
Adamclisi
Posted by Valentina on 8-17-11

reprezintă uleiul ideal pentru salate. De asemenea, gustul său fin,
1

este ideal ca bază pentru marinate şi vinegrete.

Fondul de ten Benecos
Posted by Corina on 7-26-11

Nivelul scăzut de acizi graşi saturaţi face din uleiul de soia un ulei bun
pentru sănătate. Prezenţa destul de importantă a acizilor nesaturaţi
favorizează scăderea colesterolului din sânge. De asemenea,
antioxidanţii săi menţin echilibrul hormonal şi previn cancerul de
colon, de sân sau de prostată.

Find us on Facebook

Recunoaştem, este prima dată când încercăm un ulei de soia, dar pe noi ne-a convins şi de va fi să
mai încercam şi altul, promitem să revenim cu o postare comparativă.
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Până atunci însă, la adăpost de lumină şi căldură, uleiul Clearspring proaspăt achiziţionat va fi

Natlife

protejat şi va rezista chiar şi un an de zile. Asta dacă nu îl terminăm între timp

Like

Îl găs iţi la Pukka Food, pe str. George Vraca 7 sau pe www.pukkafood.ro la pretul de 33 Ron.
*Scorul se notează cu valori de la 1 la 5 şi este media dintre: accesibilitatea preţului,

Scor: 5

calitatea ingredientelor şi cât de bun ni s-a părut produsul după ce l-am folosit.
Like
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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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interesante recomandări de pe Natlife şi
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iniţiative desfă şurate de echipa noastră.
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