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CATÀLEG DE PREMIS!!!



GRANELGRANELGRANELGRANEL

Sorteig de 
3 lots de productes Granel

Granel
C. De Gurb, 2

T. 93.886.65.72

CISTELLA GRANEL

Cistell amb risotto de ceps, pasta integral, fruita deshidratada, fruits 

secs, galetes, cereals d'esmorzar, oli d'oliva i bossa de cotó de 

Granel.



DIETÈTICA IRISDIETÈTICA IRISDIETÈTICA IRISDIETÈTICA IRIS

Sorteig de 
3 lots de productes a escollir entre:

LOT DE PRODUCTES DE LA CASA 
NATURA SIBÈRICA
Una crema de mans, un tònic facial, un 

gel de dutxa vitaminat, un xampú per a 

tot tipus de cabell i un oli dauric

corporal

LOT DE PRODUCTES ECOLÒGICS
Infusions Yogui Tea, Melmelada de 

pebrot vermell, quinoa real, xocolata 

Dietètica Iris
C. de Jaume I, 34

T. 93.889.12.92

pebrot vermell, quinoa real, xocolata 

amb maduixes , xocolata amb ametlles , 

suc de poma, espaguetis de quinoa, 

galetes de muesli, vi negre Lignum

(mitja criança)

UNA SESSIÓ D’ACUPUNTURA
Acupuntora Mercè Naudi



ARTIPÀARTIPÀARTIPÀARTIPÀ

Sorteig de 
3 lots de productes Artipà

PANERA 1
1 pa d'espelta amb aigua de mar, 1 d’espelta 

amb cereals, 1 de kamut amb chia, 1 de 

tritordeum amb gallaret, 1 pa de fajol, 1 de 

blat semi integral (Totes les peces son de 1/2 i 

elaborats amb llevat mare sense additius), 

una coca de forner, 6 magdalenes d'espelta i 

1 most d’ull de llebre.

PANERA 2
1 pa d'espelta amb aigua de mar, 1 d’espelta 

amb cereals, 1 de kamut amb chia, 1 de 

Artipà
C. de Gurb, 12

T. 93.010.89.99

amb cereals, 1 de kamut amb chia, 1 de 

tritordeum amb gallaret, 1 pa de fajol i 1 de 

blat semi integral (Totes les peces son de 1/2 i 

elaborats amb llevat mare sense additius), 1 

cava maria i un casanoves brut de brut.

PANERA 3
1 pa d'espelta amb aigua de mar, 1 d’espelta 

amb cereals, 1 de kamut amb chia, 1 de 

tritordeum amb gallaret, 1 pa de fajol i 1 de 

blat semi integral (Totes les peces son de 1/2 i 

elaborats amb llevat mare sense additius), 

200gr de cookies d'espelta, 200gr de galetes 

de nabius i poma i 1 fuet ecològic de la gleva.



NEUS TORDERANEUS TORDERANEUS TORDERANEUS TORDERA

Sorteig de 2 tractaments de
Massatge Corporal + Multitherapy

MASSATGE CORPORAL

El massatge es conforma com una 

excel·lent i agradable teràpia, amb 

múltiples àrees de benefici que 

afavoreixen el benestar físic i mental de 

l’individu i per tant la salut. 

Neus Tordera
C. Virrei Avilés, 5 (4rt-3a)

630.566.671

SISTEMA MULTITHERAPY CLÍNIC

Aquest sistema permet treballar el cos a 

través del teixit connectiu o fàscia 

neuromuscular. Afavorim un intercanvi 

metabòlic, una mobilització i un 

alliberament físic dels teixits adherits de 

totes les estructures ( vasos, nervis, 

músculs, fàscies, limfàtic). Ens ajuda 

també a accelerar processos de 

recuperació. Aquesta nova teràpia manual 

de bombeig circulatori i mecànic exclusiu, 

aporta molts grans beneficis.



NANA NANA NANA NANA 

Sorteig de 
3 lots de productes Nana

CISTELLA  NANA

Selecció de cereals, llegums, llavors i pasta de la marca Nana, tot 

ecològic.

Nana Vic
Ptge. Joan Puig, 2

T. 93.886.86.48



MANSMANSMANSMANS

Sorteig de 2 tractaments de 
Osteopatia i Fisioteràpia

MANS, Osteopatia & Fisioteràpia
C. Bisbe Morgades, 28

T. 93.742.06.78

FISIOTERÀPIA

Actua en la prevenció, la 

promoció, el manteniment i la 

recuperació de la funcionalitat 

utilitzant qualsevol dels mitjans 

manuals, físics i químics al seu 

abast.

OSTEOPATIA

L’osteopatia examina l’individu 

en el seu conjunt i busca sempre 

la causa del trastorn o de la 

disfunció a través d’una 

aproximació holística i no 

simptomàtica.



CAMÍ RURALCAMÍ RURALCAMÍ RURALCAMÍ RURAL

Sorteig de
3 lots de productes Camí Rural

Camí Rural
C.  Cardona, 6

T. 93.889.19.04

CISTELLA  CAMÍ RURAL

Un vi negra ecològic, un té o infusió, una xocolata ecològica, un 

brou ecològic, una melmelada ecològica, un paté ecològic amb 

crostons sense gluten, un oli de primera premsada i una pasta de 

3 colors ecològica.




