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Alimentos

Cabaz Gourmet Português O cabaz, em saco de rafia, 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.

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.



Frutos secos

Também temos uma vasta gama de frutos secos 
que vão desde os figos às avelãs passando pelas 
bagas goji, amoras brancas, etc.

Pode ver toda a gama em Frutos secos e 
desidratados

Calendário do Advento de chocolate 
biológico de comércio justo – sem 

glúten

Com uma apresentação festiva e divertida, este 
calendário de chocolate é feito na própria fábrica 
da Plamil onde nunca se usa leite, glúten nem 
frutos secos.
Inclui 24 retângulos de chocolate, um para cada 
dia de dezembro até ao dia de Natal. Cada pedaço 
de chocolate tem em relevo uma imagem alusiva à 
época natalícia. Uma forma divertida de, por 
exemplo, as crianças perceberem quantos dias 
faltam para o dia de Natal.

Contém 45% de cacau (em manteiga e pasta de 
cacau), no mínimo.

Calendário do Advento de chocolate sem 
açúcar – sem glúten

Com uma apresentação festiva e divertida, este 
calendário de chocolate é feito na própria fábrica 
da Plamil onde nunca se usa leite, glúten nem 
frutos secos.
Inclui 24 retângulos de chocolate, um para cada 
dia de dezembro até ao dia de Natal. Cada pedaço 
de chocolate tem em relevo uma imagem alusiva à 
época natalícia. Uma forma divertida de, por 
exemplo, as crianças perceberem quantos dias 
faltam para o dia de Natal.

Contém 47% de cacau (em manteiga e em pasta), 
no mínimo. 

https://www.efeitoverde.com/Cat-98-Frutos-secos-e-desidratados.html
https://www.efeitoverde.com/Cat-98-Frutos-secos-e-desidratados.html


Bonecos de neve de chocolate biológicos Esta embalagem de Bonecos de Neve de 
Chocolate Biológico 125 g contém cerca de 10 
deliciosos bonecos de neve.

Sem adição de leite, glúten e frutos secos.

Contém 45% de cacau, no mínimo.

Bonecos de neve de chocolate sem açúcar Esta embalagem de Bonecos de Neve de 
Chocolate Sem Açúcar 125 g contém cerca de 10 
deliciosos bonecos de neve.

Sem adição de leite, glúten e frutos secos.

Contém 47% de cacau, no mínimo.

Caixa Pinguim com botões de chocolate 
biológico de comércio justo - sem 

glúten

Uma deliciosa mistura de cacau, açúcar e arroz.

Todo o sabor do chocolate de leite, mas sem leite, 
numa divertida embalagem de cartão com formato 
de pinguim.
Cada  embalagem  contém  aproximadamente  25 
botões.
Contém no mínimo 45% de sólidos de cacau.



Bonecos de neve de chocolate sem açúcar 40 g – 
sem glúten

Esta embalagem de bonecos de neve de chocolate 
biológico 40 g contém 3 deliciosos chocolates em 
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

Pack Presente para Homem de Cedro Azul
Este pack é composto por:

- 1 champô 250 ml
- 1 gel de duche de 250 ml 
- 1 sabonete em barra de 100 g, incluídos numa 
bonita bolsa de banho reutilizável.

Estes produtos não contêm ingredientes de origem 
animal nem são testados em animais.

Pack Presente de Alfazema e Gerânio 
Este pack é composto por:

-1 gel de duche de 250 ml,
-1 sabonete líquido de 300 ml 
- 1 loção corporal de 150 ml, incluídos numa 
bonita bolsa de banho reutilizável.

Este pack com deliciosas fragrâncias de Alfazema 
e Gerânio para trazer uma sensação de calma ao 
seu dia.
Também disponível no aroma de Coco

Pack Presente - Algas e Chocolate Faith in 
Nature

 

Este pack é composto por:

- 1 Sabonete de Algas (100g), 
- 1Sabonete de Chocolate (100g) 
- 1 Gel Duche & Espuma de Banho de Chocolate 
(250ml), num bonito saco de rafia.

Estes produtos não contêm ingredientes de origem 
animal nem são testados em animais.



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.

http://www.efeitoverde.com/index.php?destin=catalogue
http://www.efeitoverde.com/
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