BIOTTA ®
consistentemente biológico

COMUNICADO DE IMPRENSA

A Composição Certa
A Biotta, especialista suíça em produtos biológicos, é detentora da licença do
famoso sumo de vegetais Breuss e produz, em exclusivo para todo o mundo,
esta suave bebida terapêutica.
Egnach, 6 de Junho de 2008. É oficial: a Biotta detém os direitos comerciais sobre a
produção do famoso sumo de vegetais Breuss. Trata-se de uma aliança evidente, uma vez
que a Biotta é sinónimo de sumos orgânicos de fruta e de vegetais há mais de cinquenta
anos. O sumo Breuss, inicialmente desenvolvido pelo terapeuta e pioneiro em nutrição
Rudolf Breuss, caracteriza-se pela sua composição especialmente equilibrada de vitaminas
e nutrientes minerais.
Em termos de direitos comerciais, a nível mundial, a Biotta é a única empresa com licença
para distribuir um sumo de vegetais com o rótulo Breuss. Os longos anos de experiência na
produção de sumos naturais de primeira qualidade são garantia de que o sumo de vegetais
Breuss continua a ser produzido de acordo com a receita original.
Graças ao seu conteúdo pobre em gorduras e proteínas, o sumo de vegetais Biotta Breuss é
especialmente adequado para tratamentos à base de sumos. A sua composição sem sal
tem um efeito purificador em todo o organismo. Os seus importantes nutrientes vitais e
microelementos providenciam ao organismo as substâncias necessárias durante um
tratamento. O sumo de vegetais Breuss pode ser usado num dia de tratamento semanal ou
numa dieta Breuss completa. Neste caso, e num período máximo de 42 dias, devem ser
consumidos, em pequenos tragos, 500 ml de sumo e chá de ervas.
Tal como em todos os produtos da Biotta, o Biotta Breuss é feito de matérias-primas da
melhor qualidade. Os vegetais orgânicos como a beterraba, a cenoura, o aipo, a batata e os
rabanetes são espremidos e engarrafados imediatamente após a colheita.

BIOTTA ®
consistentemente biológico

Biotta – consistentemente biológico para servir a vitalidade e a saúde humana
Em 1931 foi fundada a Gemüsebau AG Tägerwilen. Em 1951, toda a produção foi reorganizada em função da produção orgânica. A Biotta assumiu o papel de pioneira biológica na Suíça. Há mais de 50 anos
que a Biotta AG segue o lema „fresco do campo“ na produção e comercialização dos seus sumos de
fruta e vegetais. A Biotta produz mais de dez milhões de garrafas por ano, recorrendo à tecnologia de
ponta, e distribui o produto em 40 países, aproximadamente. A percentagem de exportações ronda os
40%. Desde Janeiro de 2005, a Biotta AG é subsidiária do grupo suíço Thurella.
www.biotta.ch
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