
Ara tens la oportunitat de provar els 
productes Nutrifree, gràcies a les 
degustacions que organitza la marca. 
Busca la que tinguis més propera!  

Una amplia gamma de productes que destaquen per la seves qualitats 

nutricionals. Sense OGM, sense conservants, amb alts percentatges de fibra, 

baix contingut en sucre i amb una especial cura en altres al·lèrgens com la 

soja, l’ou o la llet.  

Volem fer-vos partícips d’aquests interessants productes amb unes 

degustacions per diferents punts de la geografia. Busca el més proper! 
 

Nutrifree, una marca amb una llarga trajectòria a Itàlia, arriba al nostre mercat de la mà de 

Comercial CBG, empresa líder en distribució de productes d’alimentació italians que ara s’està 

enfocant també en una gamma per a la salut.  Una marca que presta especial atenció en 

l’elaboració dels seus productes i que té cura d’ oferir una gamma el més saludable possible i, 

evidentment, sense gluten. Els seus productes no porten conservants, no contenen 

Organismes Genèticament Modificats (OGM), estan enriquits amb fibra i contenen baixos 

índexs de sucre. Molts d’ells, com tota la extensa gamma de pa, no conté blat, ni llet, ni soja, ni 

ou i la majoria de productes estan fets amb oli extra verge d’oliva, eliminant de la llista 

d’ingredients olis tropicals, com l’oli de palma o de coco. 

Nutrifree vol fer-vos-en partícips portant a terme una sèrie de degustacions en diferents punts 

de venda de Barcelona, Girona i Osca. Cerqueu el punt més proper i no perdeu la oportunitat 

de provar uns productes d’una qualitat excel·lent i amb unes propietats nutricionals 

inigualables 
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Divendres 15 
Maig 

Dissabte 16 
Maig 

Dijous 21  
Maig 

Divendres 22  
Maig 

Dissabte 23 
Maig 

FARMÀCIA 
MONTSE 
BALASCH 

Avda. De Josep 
Tarradellas, 56 

de Terrassa 
(Bcn) 

 
De 19:00 a 

21:00 

SOLNATURE 
Plaça de la 

Llibertat, 17 de 
Barcelona (Barri 

de Gràcia) 
 

De 11:30 a 
13:30 

 

QUINOA 
C/ Vist Alegre, 15 de 
Cornellà de Llobregat 

(Bcn) 
 

De 11:30 a 13:30 

SELENIA  
C/ Florida Blanca, 117 

de Barcelona  
 
 

De 11:30 a 13:30 

ORGANIC 
C/ Barcelona, 60 

(baixos), 
l’Hospitalet 

(Bcn) 
 

De 11:30 a 
13:30 

  ESPAI GLUTEN FREE  
Major de Sarrià, 119 

de Barcelona 
 

De 18:00 a 20:00 

FARMÀCIA MARIA 
CASAS Plaça del 
Mercat, 22 de 

Barcelona 
De 11:30 a 13:30 

DIETÈTICA 
COLOMER 

C/ del Mar, 66 
de Badalona 

(Bcn) 
De 11:30 a 

13:30 

  DELICAELUM 
Avenida Montreal, 7 

d’Osca 
 

A partir de les 17:00 
Degustació avalada 
per l’Associació de 

Celíacs d’Osca 

GERD RIUS DIETÈTICA  
 Plaça St. Pere, 9 de St. 

Cugat (Bcn) 
 

De 11:30 a 13:30 

BS 
PARAFARMACIA 

Centre 
comercial Espai 

Gironès 
Camí del 

Camins, 10 – 
Salt – Girona 
De 17:00 a 

20:00 

   BS PARAFARMACIA  
Centre Comercial Gran 
Via 2, Avda. De la Gran 

Via, 75 – Hospitalet 
(Bcn) 

 
De 18:00 a 20:00 

 

   FARMÀCIA SEGALAS   
Rambla, 26 de 
Sabadell (Bcn) 

 
De 18:00 a 20:00 

 

   DIETÈTICA GLORIA    
C/ Entença, 175-181 

de Barcelona 
 

De 18:00 a 20:00 

 


