
Hozzáadott cukor*, 
keményítő és liszt nélkül
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❤ Az első olyan élelmiszer termékcsalád, amely segít egyensúlyban tartani a vércukorszintet 
❤ Mindenkinek, aki szeretne egészségesen étkezni, mindemellett ragaszkodik az egyszerű, 
de változatos ételekhez ❤ AMindegyik Balance termék asztali cukor, keményítő és liszt nélkül 
készült, és hozzáadott rostokban gazdag

Próbáld 
ki 

most! 

* a fehérmártás kivételével, amely tejterméket tartalmaz

M. Anette,
Balance rajongó

AEgészséges ételekre, 
melyek fi nomak is 
egyben!

Mire van szükségem? ” minőségi garanciája
Élvezd a legjobb GEFRO minőséget:
❤ különösen jó minőségű rosttal
❤ ízfokozó anyagoktól mentes
❤ szinezékektől és tartósítószerektől mentes
❤ vegán* ❤ laktózmentes* ❤ gluténmentesAmennyire csak lehetséges, odafi gyelek 

arra, hogy mit eszem. Sajnos nehéz mindig 
következetesnek maradni abban, hogy 
fi nomat ÉS egészségeset válasszak. 
Jó példa erre a szószok világa. Vagy a 
munkahelyi menü és az útközben 
bekapott ételek, mert a kantinokban és a 
gyorséttermekben, pékségekben kapható 
ételek sokszor megviselik a szervezetem.

Forgalmazza a Barramundi Kft.
H-2510 Dorog | Szent Imre utca 44

További információért látogasson el a www.barramundi.hu weboldalra

A Balance termékcsalád mindenkinek tud valami fi nomat kínálni!
Nagyon fi nom snack levesek változatos ízekben, imádnivaló zöldségerőleves, 
és pompás salátaöntetek..
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http://www.barramundi.hu


Egyensúlyban 

hozzáadott 

cukor*,

keményítő és 

liszt nélkül!

Tapasztald meg az izomaltulóz kedvező hatásait

Élvezd a könnyed, kiegyensúlyozott táplálkozást, 
a több energiát és hatékonyabb koncentráló képességet

Tapasztald meg az izomaltulóz kedvező hatásait

Élvezd a könnyed, kiegyensúlyozott táplálkozást, 

A fogyasztása után a vércukorszint csak nagyon 
lassan emelkedik, majd kevésbé drasztikusan esik 
vissza, nem úgy, mint a cukrot tartalmazó ételek 
után.

Az anyagcsere így észrevehetően kiegyensúlyo-
zottabb. Ennek köszönhetően szervezetünk a 
rendelkezésére álló energiát hosszabban tudja 
hasznosítani, így javulhat a koncentráció 
és a „kajakóma” kellemetlen 
tünetei sem jelentkeznek egy 
ilyen étkezés után.

vércukorszint

asztali cukor
izomaltulóz

A Balance termékek egyensúlyban 
     tartanak étkezés után is!

Segít egyensúlyban 
tartani a 

vércukorszintet. Zöldség erőleves KERTI 
FŰSZEREK
A GEFRO konyhakert 
legjobb terméseiből. Paradicsom leves és 

szósz DOLCE VITA
Gondosan válogatott, 
érett, ízletes 
paradicsomból.

Barnamártás
Karakteres ízű vegán 
pecsenyeszósz.

Saláta öntet alap 
KERTI FŰSZEREK
A fűszereskert 
legjavával.

Saláta öntet alap 
AMORE POMODORE
Nagyon olasz! Salá-
ta-és paradicsomra-
jongóknak.

Fehér mártás
Könnyed mártás 
percek alatt. Húsok, 
halak és zöldségé-
telek nélkülözhetet-
len kiegészítője.

Balance snack levesek
7 nagyszerű ízben

Praktikus egyadagos kiszerelés, 
melyből egy gyors és egészséges 
levest készíthet otthon, az iskolá-

ban, vagy a munkahelyen.

Balance snack levesek
Egy perc alatt, főzés nélkül 

azonnal fogyasztható.

Snack leves
ÁZSIAI ÍZEK

Snack leves
Zöldségimádó

Snack leves
PARADICSOM

Snack leves
GAZPACHO

Snack leves
ZÖLDBORSÓ

Snack leves
GOMBA

Snack leves
CÉKLA

Lassabban 
jut a 

véráramba.

A GEFRO-nak sikerült kifejleszteni egy olyan ter-
mékcsaládot, amely kiemelten fókuszál szerveze-
tünk igényeire – modern, természetes ízű fi nom 
ételek, amelyek segítik szervezetünk optimális 
működését.

A GEFRO Balance termékcsalád szigorúan elkerüli 
az asztali cukor, (az úgynevezett szukróz, kristá-
lycukor), valamint a liszt és a keményítő használa-
tát. A háztartási cukor helyett használt izomaltu-
lóz észrevehetően lassabban jut be a véráramba, 
mint a kristálycukor.
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