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Alimentos
Cabaz Gourmet Português

O cabaz, numa bonita bolsa de ráfia, com produtos
100% nacionais, contém:
- 1 Cogumelos Shiitake desidratados biológicos
Midzu 50g. A sua polpa é aromática, sumarenta e
picante, fazendo desta variedade uma das mais
apreciadas e consumidas e no mundo.
- 1 Azeite biológico virgem extra Midzu 250 ml.
Azeite de categoria superior, obtido diretamente
de azeitonas biológicas do tipo cobrançosa e
madural, da zona de Mirandela, unicamente por
processo mecânico, a temperaturas inferiores a
30ºC.
- 1 Orégãos biológicos Midzu 15g É uma planta
tipicamente portuguesa e as suas folhas são
tradicionalmente utilizadas em variadas receitas
culinárias.
- Folheto com uma sugestão de receita para usar
os ingredientes do cabaz.

Cabaz Organic Cacao

O cabaz, numa bonita bolsa de ráfia, é composto
por:
- 1 embalagem de Manteiga de Cacau Biológica
Midzu 100 g – ideal para fazer chocolate. A
manteiga de cacau é também utilizada na
cosmética pelas suas propriedades hidratantes e
anti-oxidantes.
- 1 embalagem de Cacau em Pó Biológico Midzu
100 g – com propriedades antioxidantes, o cacau
em pó é ideal para preparar deliciosas sobremesas,
para adicionar a batidos ou bebidas vegetais.
Obtido da pulverização do Cacau.

Cabaz Cardio Fit

Com alimentos ricos em nutrientes que favorecem
a saúde do coração e a saúde em geral.
O cabaz, numa bonita bolsa de ráfia, contém:
- 1 embalagem de Figos Secos Biológicos Midzu
200 g – A variedade destes figos é denominada
por figos cabaça. Podem ser consumidos como
aperitivo, para um toque especial nos pratos de
arroz ou saladas, usar em sobremesas e bolos.
- 1 embalagem de Caju Cru Biológico Midzu 200
g – Rico em nutrientes, o caju pode ser consumido
como aperitivo, para dar um toque especial nos
pratos de arroz ou saladas, usar em sobremesas,
mueslis ou para preparar bebida de caju.

Cabaz Ómega 3

Alimentos ricos em ómega 3 e outros nutrientes
que favorecem a boa saúde em geral.
O cabaz, numa bonita bolsa de ráfia, contém:
- 1 embalagem de Sementes de Tukmaria Midzu
100 g – sem glúten, ricas em proteínas e ácidos
gordos ómega 3, estas sementes podem ser
adicionadas a inúmeras receitas.
- 1 embalagem de Sementes de Chia Midzu 200 g
- sem glúten, ricas em proteínas e ácidos gordos
essenciais ómega 3. Ideais para adicionar a uma
variedade de receitas saudáveis e nutritivas.
- 1 embalagem Sementes de Cânhamo Biológicas
Midzu 200 g - Um superalimento que contém
quantidades nutricionalmente significativas de
aminoácidos. Com gorduras essenciais como
ómega 3-6-9 e minerais vitais.

Cabaz AntiOx

Com alimentos ricos em antioxidantes.
O cabaz, numa bonita bolsa de ráfia, contém:
- 1 embalagem de Mix de Frutos Secos Biológicos
200 g – sem adição de sal ou açúcar, ricos em
proteínas e nutrientes antioxidantes. Estes frutos
podem ser consumidos diretamente do pacote,
como aperitivo ou snack. Pode também adicionar
ao iogurte, ou incluir nas sobremesas, em bolos ou
bolachas ou nos cereais de pequeno-almoço.
- 1 embalagem de Bagas Goji Midzu 250 g Recentemente tornaram-se populares em todo o
Mundo, pelas suas propriedades nutricionais.
Contêm 18 aminoácidos, vários minerais e são
uma excelente fonte de vitaminas C, E, B1, B2 e
B6.
Sem glúten, são também ideais para celíacos.

Azeite biológico virgem extra 500ml

Azeite biológico virgem extra 500 ml em tubo.
Azeite de categoria superior, obtido diretamente
de azeitonas biológicas do tipo cobrançosa e
madural, da zona de Mirandela, unicamente por
processo mecânico.
Azeite de 1ª extração a temperaturas inferiores a
30ºC.
O exterior do tubo pode ser personalizado, desde
que o design seja fornecido pelo cliente. As
tampas dos tubos podem ser douradas, prateadas
ou pretas.

Corações de chocolate biológico de comércio
justo 125 g – sem glúten

Esta embalagem de corações de chocolate
biológico de comércio justo 125 g contém
deliciosos chocolates em forma de coração, sem
glúten. Com ingredientes biológicos, de comércio
justo e veganos.
Sem adição de leite, glúten e frutos secos.
Contém 47% de cacau, no mínimo.

Corações de chocolate sem açúcar 125 g – sem Esta embalagem de corações de chocolate sem
glúten
açúcar 125 g contém deliciosos chocolates em
forma de coração, isentos de açúcar e glúten.
Adoçados com xilitol, um adoçante natural.
Sem adição de leite, glúten e frutos secos.
Contém 47% de cacau, no mínimo.

Ursinhos de chocolate biológico de comércio
justo 125 g – sem glúten

Esta embalagem de ursinhos de chocolate
biológico de comércio justo 125 g contém
deliciosos chocolates em forma de ursinho, sem
glúten. Com ingredientes biológicos, de comércio
justo e veganos.
Sem adição de leite, glúten e frutos secos.
Contém 45% de cacau, no mínimo.

Ursinhos de chocolate sem açúcar 125g - sem
glúten

Esta embalagem de ursinhos de chocolate sem
açúcar 125 g contém deliciosos chocolates em
forma de ursinhos, sem açúcar adicionado, sem
glúten. Adoçados com xilitol, um adoçante
natural.
Sem adição de leite, glúten e frutos secos.
Contém 45% de cacau, no mínimo.

Bonecos de neve de chocolate biológico de
comércio justo 125 g – sem glúten

Esta embalagem de bonecos de neve de chocolate
biológico de comércio justo 125 g contém
deliciosos chocolates em forma de bonecos de
neve, sem glúten.
Com ingredientes biológicos, de comércio justo e
veganos.
Sem adição de leite, glúten e frutos secos.
Contém 45% de cacau, no mínimo.

Esta embalagem de bonecos de neve de chocolate
Bonecos de neve de chocolate biológico 40 g – biológico 40 g contém 3 deliciosos chocolates em
sem glúten
forma de bonecos de neve, sem glúten.
Com ingredientes biológicos, de comércio justo e
veganos.
Sem adição de leite, glúten e frutos secos.
Contém 45% de cacau, no mínimo.

Esta embalagem de bonecos de neve de chocolate
Bonecos de neve de chocolate sem açúcar 40 g – biológico 40 g contém 3 deliciosos chocolates em
sem glúten
forma de bonecos de neve, sem glúten.
Adoçados com xilitol, um adoçante natural.
Sem adição de leite, glúten e frutos secos.
Contém 45% de cacau, no mínimo.

Cosmética
Saco presente Anti-Age de Goji

O saco, de cartão resistente, da marca Bjobj,
contém:
- 1 Creme de noite intensivo anti-age de Goji 50
ml
- 1 Creme facial dia anti-age de Goji 50 ml
Estes produtos são isentos de LSS (Lauril Sulfato
de Sódio), parabenos, petroquímicos, corantes
artificiais, ingredientes de origem animal, testes
em animais e ingredientes químicos
desnecessários.
O saco pode ser constituído por outros conjuntos
de cosméticos da Bjobj, à escolha do cliente

Pack Presente de Coco

Este pack é composto por:
- 1 Champô de Coco 250 ml
- 1 Amaciador de Coco 250 ml
Com um incrível aroma tropical, estes luxuosos
champô e amaciador contêm coco biológico.
Estes produtos não contêm ingredientes de origem
animal nem são testados em animais.
Também disponível no aroma de Toranja e
Laranja

Pack Presente de Toranja e Laranja

Este pack é composto por:
- 1 Champô de Toranja e Laranja 250 ml
- 1 Amaciador de Toranja e Laranja 250 ml
Estão repletos de aromas de frutas cítricas para
energizar o seu dia. Feito com óleo de laranja doce
biológica, contém glicerina e vitamina E natural.
Estes produtos não contêm ingredientes de origem
animal nem são testados em animais.
Também disponível no aroma de Coco

Mini Pack Presente de Coco

Este pack é composto por:
- 1 Champô de Coco 100 ml.
- 1 Amaciador de Coco 100 ml
- 1 Gel de Duche & Espuma de Banho de Coco
100 ml
Com um incrível aroma tropical, este luxuoso
champô e amaciador contêm coco biológico. Estão
repletos de aromas para enriquecer os seus
sentidos e acalmar o seu dia. Contêm glicerina e
vitamina E natural.
Estes produtos não contêm ingredientes de origem
animal nem são testados em animais.

Mini Pack Presente Alfazema e Gerânio

Este pack é composto por:
- 1 Champô de Alfazema e Gerânio 100 ml.
- 1 Amaciador de Alfazema e Gerânio 100 ml
- 1 Gel de Duche & Espuma de Banho de
Alfazema e Gerânio 100 ml
Este conjunto de banho com champô, amaciador e
gel de duche & espuma de banho,
maravilhosamente relaxantes, contém uma mistura
de alfazema, gerânio e extrato de casca de uva
conhecidos pelas suas qualidades calmantes.
Estes produtos não contêm ingredientes de origem
animal nem são testados em animais.

Pack Presente para Homem

Este pack é composto por:
- 1 Gel de duche de Gengibre e Lima 400 ml
- 1 Champô de Gengibre e Lima 400 ml
Enriquecidos com Vitamina E para um cuidado
natural da pele.
Estes produtos não contêm ingredientes de origem
animal nem são testados em animais.

Pack Criança Humphreys Corner

Cada bonito pack inclui:
1 Espuma de banho natural calmante de Camomila
250ml
1 Champô natural calmante de Camomila 250ml
Produzidos com ingredientes biológicos e naturais
esta leve espuma de banho e suave champô são
isentos de parabenos, de corantes e fragrâncias
artificiais, com pH equilibrado e biodegradáveis.
Estes produtos não contêm ingredientes de origem
animal (aprovado pela Vegan Society) nem são
testados em animais (certif. BUAV).

Saco presente para bebé - Bjobj

Saco de cosmética natural da Bjobj ideal para
presente.
Cada bonito saco inclui:
1 espuma de banho e champô
1 loção corporal, tudo da gama de bebé da Bjobj.
Grande parte dos ingredientes são de origem
biológica, e escolhidos para melhor benefício da
pele e do meio ambiente.
Estes produtos não contêm ingredientes de origem
animal nem são testados em animais.

Caixa presente para Jovem - Bjobj

Cada bonita caixa inclui:
1 gel de banho 250ml
1 loção corporal 150ml para pele jovem da Bjobj.
Grande parte dos ingredientes são de origem
biológica, e escolhidos para melhor benefício da
pele e do meio ambiente.
Estes produtos não contêm ingredientes de origem
animal nem são testados em animais.

Pack presente de sabonetes Faith in Nature

A caixa inclui 3 dos mais aromáticos sabonetes da
Faith in Nature: Aloé Vera, Alfazema, Laranja
Sabonetes de 100g, isentos de corantes,
fragrâncias ou conservantes.

Informação Adicional
•

Estas são apenas algumas sugestões, a título de exemplo.

•

Podem-se personalizar outros conjuntos com quaisquer produtos do catálogo da
Efeito Verde ou outros tipo de embalagem.

•

Lista completa de produtos em www.efeitoverde.com. (Descarregar na forma de
catálogo em www.efeitoverde.com/index.php?destin=catalogue).

•

Postal personalizado: Em encomendas acima de 30 unidades pode ser colocado
gratuitamente um postal, impresso a cores, desde que o design seja fornecido pelo
cliente.

•

Rótulo personalizado: Em encomendas acima de 100 unidades, podem ser
impressos rótulos personalizados de todos os produtos alimentares Midzu, desde que
o design seja fornecido pelo cliente nas dimensões do rótulo.

•

Preços e outras condições comerciais: segundo a tabela de revenda da Efeito
Verde – Lda. No caso de embalagens especiais ou personalizadas, ao preço dos
produtos acresce o custo da embalagem, fornecido em pedidos de orçamento.

