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Za izdelovalca jogurta ESSENS  je zna-
čilen zelo preprost postopek brez kakrš-
nihkoli nastavitev, kontrole ali potreb-
nega nadzorovanja. Izdelovalec jogurta 
uporablja pameten samo-nadzorni PTC 
grelec, ki zagotavlja največjo varnost in 
hkrati najbolj učinkovito delovanje. Izde-
lovalec jogurta je proizveden v skladu z 
normami Evropske unije. Vsi uporabljeni 
materiali so trpežni in zbirnik jogurta je 
izdelan iz visoko kvalitetnega nerjaveče-
ga jekla.

Osnovne lastnosti in značilnosti:

• 20W, varčnost  z energijo
• Samo-nadzorni PTC grelec
• Kakovostna posoda iz nerjavečega 

jekla za pripravo jogurta opremljena z 

ločenim plastičnim pokrovom. Skupna 
prostornina posode 1,5 l (za enostav-
no mešanje probiotične mešanice 
v 1 l mleka)

• Preprosta oblika brez zapletenih na-
stavitev - gladka površina za enostav-
no vzdrževanje

• Prozoren plastičen pokrov vam omo-
goča, da spremljate proces priprave 
jogurta

• Prikazovalna lučka (prikazovanje delu-
jočega stanja)
Dimenzije: premer 214mm, 
višina 145 mm (velikost embalaže: 
223x223x242 mm)
Teža: 0,91 kg (teža embalaže z aparatom 
1,05 kg)
Priročnik v vašem jeziku je vključen v paket.

Svež in zdrav jogurt iz izdelovalca jogurta ESSENS. Minimalni
stroški, preprosta priprava svežega jogurta, enostavno vzdrževanje
izdelovalca jogurta.

Izdelovalec jogurta ESSENS
Probiotiki ESSENS

Kolostrum

Res ZDRAV JOGURT
Probiotiki ESSENS Kolostrum prehran-
sko dopolnilo vsebuje štiri izbrane pro-
biotične kulture – kulture mikroorga-
nizmov s pozitivnimi učinki, probiotik 
inulin, kolostrum, ki je vir aktivnih proti-
teles. Paket je namenjen za individualno 
pripravo „živih „ domačih jogurtov visoke 
kakovosti.

*  Probiotiki so živi organizmi, ki poma-
gajo ohranjati ravnovesje črevesne mik-
robne flore.

** Prebiotiki so vir energije „jogurtovih“ 
mikroorganizmov in simbiotičnih čreves-
nih bakterij.

Zmes jogurta narejenega iz probiotikov/
prebiotikov ESSENS spada med tako 
imenovana „funkcionalna živila“. To po-
meni, da živila, ustvarjena iz naravno 
prisotnih sestavin, imajo ob njihovi pre-
hranski vrednosti tudi dober učinek za 
zdravje uporabnika.

Obogaten s kolostrumom

Vsebina paketa:
6 kosov vrečk/10g mešanice v eni vrečki

Izdelovalec jogurta | 34,20€

Kolostrum probiotiki | 19,20€



Z združitvijo Probiotikov  ESSENS 
Kolostrum obogatenih s kolostrumom in 
ESSENS jogurt izdelovalcem boste do-
bili edinstveno priložnost, da ustvarite 
resnično zdrav bioaktiven jogurt najvišje 
možne kakovosti. Takšen jogurt brez do-
datnih kemikalij na najboljši ter naraven 
način pomaga obnoviti ravnotežje pri 
presnovi in prispeva h krepitvi vašega 
imunskega sistema.

IZDElAVA JOGURTA
Potrebujete le 1L (po možnosti polnomast-
nega) svežega mleka, 1 vrečko ESSENS 
mešanice probiotikov in izdelovalec jogurta 
ESSENS. Čas fermentacije je  8 ur pri 43°C. 

Priprava jogurta:
• v nerjaveči posodi zmešajte eno vreč-

ko ESSENS Kolostrum probiotikov z 1l 
svežega mleka, segretega na telesno 
temperaturo

• zaprite posodo s pokrovom in vstavite 
posodo v glavni del izdelovalca jogurta. 
Priključite napajalni kabel 

• postopek izdelave jogurta v izdelovalcu 
jogurta ESSENS se bo začel samodejno. 
Po 8 urah izklopite aparat 

• če pustite mešanico fermentirati dlje 
časa, bo jogurt bolj gost in kisel. Ne pri-
poročamo daljše fermentacije mešanice 
jogurta od 12 ur.

Zakaj kupiti naš jogurt? Saj to je bioak-
tivni jogurt najvišje možne kakovosti. 
Jogurt je izdelan brez kakšnih koli kon-
zervansov, sladil in drugih kemičnih se-
stavin. Vsebuje stokrat več živih bakterij 
kot komercialni prodajani jogurti. Jogurt 
ESSENS probiotična zmes se uporablja 
za napajanje mlečnokislinske bakterije 
v prebavnem traktu, pomaga pri uravna-
vanju črevesne bakterijske flore, izbol-
jšuje in ureja prebavo tako, da inhibira 
rast škodljivih snovi in prispeva k zaščiti 
sluznice želodca in črevesja. Njegovo 
delovanje pomaga povečati telesno od-
pornost pred morebitnimi okužbami in 
pomaga pri splošni krepitvi imunskega 
sistema. Probiotiki ESSENS Kolostrum 
lahko tudi pomagajo zmanjšati raven ho-
lesterola, prav tako prispevajo k naravni 
zaščiti pred drisko, vnetji, pomagajo tele-
su, da urejajo raven sladkorja v krvi, lahko 
spodbujajo absorpcijo kalcija in zmanj-
šujejo simptome laktozne intolerance. 
Kolostrum v zmesi probiotikov ESSENS 
pomaga pri podpori imunskega siste-
ma, uravnava prebavo in ima anti-vnetni 
učinek.

www.essensworld.com


