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ESSENS joghurtkészítő
Friss és egészséges joghurt az ESSENS joghurtkészítővel.
Minimális költség, egyszerűen elkészíthető élő joghurt,
könnyen kezelhető joghurtkészítő.
Az ESSENS joghurtkészítőre a rendkívül
egyszerű beállítás, ellenőrzés, vagy felügyelet nélküli kezelhetőség jellemző. Az
intelligens joghurtkészítő – a PTC fűtőberendezés által szabályozva garantálja
a legmagasabb biztonságot és egyúttal a
leghatékonyabb működést. A joghurtkészítő az Európai Unió normáinak megfelelően készült. A joghurt készítő minőségi alapanyagokból készült, csak úgy mint
a tartály, ami élelmiszeriparban használt
rozsdamentes acél.
Alapvető tulajdonságok és jellemzők:
• 20W energiatakarékos, önszabályozó
PTC fűtőberendezés
• minőségi rozsdamentes joghurtkészítő acél tartály külön műanyag fedéllel
felszerelve

• a tartály teljes térfogata 1,5 l (egyszerű a probiotikus keverék 1 l tejjel való
összekeverése)
• letisztult design bonyolult ellenőrzések nélkül - sima felület a könnyű karbantartásért
• az átlátszó műanyag fedél lehetővé
teszi, hogy figyelemmel kísérje a folyamatot joghurt készítése közben
• jelzőfény (jelezve a BEKAPCSOLT
állapotot)
Méretek: átmérő 214 mm, magasság 145 mm (csomagolás mérete:
223x223x242 mm)
Súly: 0,91 kg (csomagolás súlya 1,05 kg)
A magyar nyelvű használati útmutatót
a csomag tartalmazza

ESSENS
Colostrum Probiotikum
Igazán egészséges joghurt
Az ESSENS Colostrum Probiotikum három
kiválasztott probiotikus kultúrát tartalmaz
- mikroorganizmus törzseket jótékony hatással, probiotikus inulint és Colostrumot,
ami az aktív antitestek forrása.
A csomagot arra készítették, hogy kiváló
minőségű „élő“ házi készítésű joghurtot
készíthessenek.
* PROBIOTIKUM = élő organizmus, mely
segít megőrizni a bélflóra egyensúlyát.
** PREBIOTIKUM = energiaforrás a
„joghurt“-ból mikroorganizmusok és
szimbiotikus bélbaktériumok által.
Az Essens Joghurt por az úgynevezett
„funkcionális élelmiszerek“ probiotikumok / prebiotikumok közé tartozik. Ez
azt jelenti, hogy az élelmiszerben lévő
természetes összetevők mellett tápértékük szintén jó hatással vannak a fogyasztók egészségére.

Ára | 6 450,-Ft
Csomag tartalma:
6 db tasak / 10 g porkeverék tasakonként

Ára | 10 315,-Ft

Essens Colostrummal dúsított

Az ESSENS Colostrum probiotikum a
kolosztrummal
dúsított
probiotikum.
A joghurtkészítő kombinációjával egyedülálló
lehetőséget biztosít, hogy igazán egészséges
bioaktív joghurtot készítsünk a lehető legmagasabb minőségben. Az ilyen joghurt hozzáadott adalékanyagok nélkül természetesen
segít a belső metabolikus egyensúly helyreállításában és hozzájárul az immunrendszer megerősítéséhez.
A joghurt elkészítése
Csak 1 liter friss tejre van szüksége (magas
zsírtartalmú tej ajánlott), 1 tasak ESSENS probiotikus porkeverékre és az ESSENS joghurtkészítőre. Az erjedési idő 8 óra 43°C-on.
Joghurt készítés:
• keverjen egy tasak ESSENS Colostrum probiotikumot 1 L friss tejbe, ami már szobahőmérsékletű
• fedje le a tartályt a tetejével és helyezze be a
joghurt készítőbe. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz
• a joghurt készítés folyamata az ESSENS márkájú joghurtkészítővel automatikus (nem igényel beállítást) 8 óra elteltével húzza ki a gépet
az áramforrásból
• amennyiben a joghurt erjesztést hosszabb
ideig folytatja, akkor sűrűbb és savanyúbb lesz
a végtermék. Nem ajánljuk, hogy 12 óránál
hosszabb ideig hagyja a tejet a készülékben.

Miért a mi joghurtunk?
Ez egy bioaktív joghurt a lehető legjobb minőségben. A joghurt tartósítószerek, édesítőszer
és vegyszerek hozzáadása nélkül készül.
Százszor több élő baktériumot tartalmaz,
mint a kereskedelemben kapható termékek.
Az ESSENS élő probiotikus joghurt keveréket
arra használják, hogy ellássa tejsavbaktériumokkal az emésztő traktust, segítse szabályozni a bélflóra működését. Javítsa és szabályozza az emésztést, valamint gátolja a káros
anyagok növekedését. Hozzájárul a gyomor
és a belek nyálkahártyájának védelméhez. Az
ESSENS Colostrum probiotikum segít csökkenteni a koleszterin szintet, hozzájárul a természetes védelemhez, hasmenés és gombás
fertőzések esetén.
Támogatja a szervezetet, hogy szabályozza a
vércukor szintet, elősegíti a kalcium felszívódását és csökkenti a laktóz intolerancia tüneteit.
A colostrummal dúsított ESSENS probiotikus
keverék támogatja az immunrendszert, szabályozza az emésztést és gyulladáscsökkentő
hatással bír.

www.essensworld.com

