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Ο γιαουρτο-παρασκευαστής  ESSENS 
είναι εξαιρετικά απλός στην λειτουργία 
του, χωρίς καµία ρύθµιση, έλεγχο ή 
επίβλεψη. Ο παρασκευαστής  έχει έξυπνη 
αυτο-ρυθµιζόµενη πήγη θερµότητας PTC, 
που εγγυάται την υψηλότερη ασφάλεια 
και συνάµα πολύ αποτελεσµατική 
λειτουργία. Ο γιαουρτο-παρασκευαστής 
κατασκεύαζεται σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Κατασκεύαζεται από σταθερά υλικά και 
το αποσπώµενο δοχείο του είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας, 
εγκεκριµένη για χρήση στον τοµέα των 
τροφίµων.
Βασικά χαρακτηριστικά:
• 20W εξοικονόµησης ενέργειας
• PTC - αυτορυθµιζόµενη πήγη θερµότητας
• aποσπώµενο δοχείο από ανοξείδωτο 

χάλυβα για την παρασκευή γιαουρτιού 
και χωριστό πλαστικό καπάκι Συνολικός 
όγκος του δοχείου 1,5 λ. (ευρύχωρο 
για εύκολη ανάµιξη του µείγµατος 
προβιοτικών και  1 λ. γάλα)

• kαθαρός σχεδιασµός χωρίς περίπλοκα 
σηµεία ελέγχου - λεία επιφάνεια για 
εύκολη συντήρηση

• Διάφανο πλαστικό καπάκι για να 
παρακολουθείτε την παρασκευή του 
γιαουρτιού

• Φωτεινή ένδειξη (όταν σε θέση ΟΝ)
Διαστάσεις: διάµετρος 214 χιλ., 
ύψος 145 χιλ. (µέγεθος συσκευασίας: 
223 χ 223 χ 242 χιλ.)
Βάρος: 0,91 χγρ. (βάρος 
συσκευασίας 1,05 χιλ.) 
Εγχειρίδιο χρήσης

Φρέσκο και υγιεινό γιαούρτι με γιαουρτο-παρασκευαστή ESSENS
Εύκολη προετοιμασία ζωντανού γιαουρτιού με ελάχιστο κόστος 
και εύκολη συντήρηση του γιαουρτο-παρασκευαστή.

ESSENS
Γιαουρτο-παρασκευαστής

ESSENS προβιοτικό 
πρωτόγαλα

Πραγματικά υγιεινό ΓΙΑΟΥΡΤΙ
Το ESSENS προβιοτικό πρωτόγαλα 
περιέχει τέσσερις επιλεγµένες προβιοτικές 
καλλιέργειες - στελέχη µικροοργανισµών 
µε ευεργετικά αποτελέσµατα, προβιοτική 
ινουλίνη και πρωτόγαλα που είναι η πηγή 
των ενεργών αντισωµάτων. Το προϊόν 
προορίζεται για παρασκεύη „φρέσκου” 
σπιτικού γιαουρτιού υψηλής ποιότητας.
* PROBIOTICS = ζωντανοί οργανισµοί, 
που βοηθούν την ισορροπία της εντερικής 
µικροβιακής χλωρίδας
** PREBIOTICS = πηγή ενέργειας για 
τους µικροοργανισµούς του γιαουρτιού 
και τα συµβιωτικά εντερικά βακτήρια
Αυτό σηµαίνει ότι το τρόφιµο περιέχει 
φυσικά συστατικά µε θρεπτική 
αξία και καλά οφέλη στην υγεία του 
καταναλωτή.

Εμπλουτισμένο με ��S��S Πρωτόγαλα

Περιεχόµενο συσκευασίας:
6 φακελάκια / 10 γρ. µείγµατος ανά 1 φακελάκι

Τιµή | 34,45 €

Τιµή | 19,80 €



Τα ESSENS προβιοτικά µε πρωτόγαλα και o 
γιαουρτο-παρασκευαστής ESSENS είναι ένας 
συνδιασµός που σας προσφέρει µοναδική 
ευκαιρία να δηµιουργήσετε  πραγµατικά 
υγιεινό βιοδραστικό γιαούρτι µε την υψηλότερη 
δυνατή ποιότητα. Το Γιαούρτι, χωρίς πρόσθετα 
χηµικά, είναι ιδανική και φυσική βοήθεια στην 
αποκατάσταση της εσωτερικής ισορροπίας 
του µεταβολισµού σας και συµβάλλει στην 
ενδυνάµωση του ανοσοποιητικού σας 
συστήµατος.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ
Χρειάζεστε µόνο 1 λ. φρέσκο γάλα (πλήρες 
κατά προτίµηση), 1 φακελάκι ESSENS 
προβιοτικό πρωτόγαλα και ESSENS γιαουρτο-
-παρασκευαστής. Χρόνος ζύµωσης:  8 ώρες 
στους 43 °C.
Διαδικασία παρασκευής γιαουρτιού:
• Αναµείξτε 1 φακελάκι ESSSENS Πρωτόγαλα 

µε προβιοτικά 1 λ. προθερµασµένο φρέσκο 
γάλα.

• Σκεπάστε το δοχείο µε το καπάκι του 
και τοποθετήστε το στον γιαουρτο-
-παρασκευαστή. Συνδέστε το στη µπρίζα

• Η διαδικασία της παραγωγής γιαουρτιού 
ξεκινά αυτόµατα. Μετά από 8 ώρες απλά 
αποσυνδέστε την συσκευή

• Πέραν των 8 ωρών, το γιαούρτι θα είναι 
παχύτερο και πιο ξινό. Δεν σας συνιστούµε 
διάρκεια παρασκευής µεγαλύτερη των 
12 ωρών

Γιατί θα πρέπει να έχετε το γιαούρτι 
μας? Επειδή είναι ένα βιοενεργό γιαούρτι 
της υψηλότερης δυνατής ποιότητας. Το 
γιαούρτι παράσκεύαζεται χωρίς συντηρητικά, 
γλυκαντικές ουσίες και άλλα χηµικά συστατικά. 
Περιέχει εκατό φορές περισσότερα ζωντανά 
βακτήρια από ό,τι περιέχει το εµπορικό γιαούρτι. 
Τα οφέλη από το ESSENS “ζωντανό” γιαούρτι 
είναι: προσφέρει βακτήρια γαλακτικού οξέος 
στο πεπτικό σύστηµα, βοηθά στη ρύθµιση της 
εντερικής µικροβιακής χλωρίδας, βελτιώνει και 
ρυθµίζει την πέψη, να αναστέλλει την ανάπτυξη 
των επιβλαβών ουσιών και συµβάλλει στην 
προστασία του βλεννογόνου του στοµάχου και 
των εντέρων. Το προβιοτικό µείγµα δρά στην 
αύξηση της άµυνας του οργανισµού από πιθανές 
µολύνσεις και βοηθά τη συνολική ενίσχυση 
του ανοσοποιητικού συστήµατος. Το ESSENS 
προβιοτικό πρωτόγαλα βοηθά στη µείωση 
της χοληστερόλης, συµβάλλει στην φυσική 
προστασία από διάρροια, µυκητίαση, βοηθά 
στην ρύθµιση του σακχάρου στο αίµα, µπορεί 
να βελτιώσει τις τιµές απορρόφησης ασβεστίου 
και να µειώνει τα συµπτώµατα της δυσανεξίας 
στη λακτόζη. Το Πρωτόγαλα που περιέχεται 
στο µείγµα προβιοτικών ESSENS βοηθά το 
ανοσοποιητικό συστήµα, ρυθµίζει την πέψη και 
έχει αντιφλεγµονώδη δράση.

www.essensworld.com


