Bezoya és una aigua única, de mineralització molt feble. Té un residu sec
molt baix (28 mg / l) que el fa diferent
de la gran majoria de les aigües.
Un dels seus principals valors és que
està indicada per a dietes pobres en
sodi i per a la preparació d'aliments
infan*ls.
Oferim una aterna*va per a l'amant
del medi ambient Bezoya en vidre retornable al millor preu. 0.375 € / Litre

Imagina't bussejant pel Parc Natural Ses Salines.
Milers de peixos de colors al teu voltant. Corals,
algues ... en un dels pocs fons marins gairebé
intactes de la terra. D'aquest entorn ve la sal que
condimenta aquestes patates que t'estàs menjant.
A que t'agraden? 150 grs per 1,60 €

Tipus de Vi: Negre criança.Varietat del raïm; 52% Manto negre, 24%
Cabernet Sauvingnon, 16% Syrah i 8% Merlot.
5,90 €
Graduació: 13'5%
Tipus de Criança: Dotze mesos en bóta i dotzemesos en ampolla.
Barriques: Roure americà i francès (Mixta)
Embotellat: En ﬁnalitzar la criança en bóta de dotze mesos, es procedeix a
l'embotellament i la criançadurant altres dotze mesos en ampolla, passat
aquest temps s'e*queta i surt a la venda al públic.
Amb 88 punts Guia Peñin, un dels millors vins de Mallorca relació qualitat
preu.
Vivesoy beguda de civada: és la nova i deliciosa beguda de civada de Vivesoy.
100% vegetal que 'cuida la teva pell! Descobreix tots els beneﬁcis de Vivesoy beguda de civada!
La civada és un cereal que ha estat present sempre en la nostra dieta mediterrània. És la manera
fàcil de cuidar-la i incorporar a la teva dieta.
Vivesoy beguda de civada aporta el que cap altra beguda de civada et dóna: la Bio*na
que t'ajudarà a cuidar i mantenir la teva pell en condicions normals.
A més és font de calci i vitamina D.

1,35 €

