
# 022 
Febrer  2020 
Butlletí de novetats, 
campanyes i ofertes 
de les botigues Molsa

AL FEBRER, ABRIGA'T BÉ
VALIDESA DE LA PROMOCIÓ DEL 3 DE FEBRER AL 29 DE FEBRER*

*Preus vàlids durant el període de vigència de la promoció excepte errors tipogràfics. 

Dte.

15%

Infusió gingebre / Te Earl Grey 20 
bosses Bio Cupper 

2,99€    2,54€  **

Dte.

15%

Aprolis Yemoprolis Gold Syrup 
500 ml Intersa

22,75€  19,34€

Dte.

15%

Aprolis Kids xarop 
180 ml Intersa 

16,55€  14,07€

Dte.

10%

Pectoral xarop 
250 ml Nadiu

10,45€   9,41€

Dte.

10%

Pròpolis  
60 càps. Bio Rel 

8,40€   7,56€

Dte.

15%

Matcha S/G bossa 
150 g Bio Rel

 
14,41€  12,25€

Brou ceba 
1 L Bio Aneto

 
4,99€    2,50€

Dte.

10%

Mel de bosc 
450 g Bio Rel

8,85€   7,97€

**Preu individual per producte

Dte.
50%
2ªut.



Dte.

15%

Pa motlle sègol-flocs civada 
400 g Bio Taho

 
2,59€    2,20€

Dte.

10%

Pa motlle S/G 
360 g Bio Zealia

4,78€  4,30€

Dte.

10%

Melmelada taronja 
280 g Bio Vegadenia

 
4,30€  3,87€

Dte.

20%

Crema xocolata-avellana 
270 g Bio La Vida Vegan

 
4,95€    3,96€

Dte.

15%

Crunchy fruites del bosc 
375 g Bio Rel

 
4,35€    3,70€

Dte.

10%

Arròs cacau S/G 
200 g Bio Eco Basics

 
2,95€    2,66€

Dte.

15%

Beguda civada xocolata calci 
1 L Bio Natumi

 
2,35€    2,00€

Dte.

15%

Galeta espelta xocolata 
250 g Bio Biocop

 
2,95€    2,51€

Dte.

10%

Postre soja natural 
400 g Bio Sojade

 
2,07€    1,86€

Dte.

10%

Iogurt ovella desnatat / Iogurt ovella 
natural 420 g Bio Cantero de Letur

 
3,29€    2,96€   **

Dte.

20%

Torradetes arròs-multicereal / Torradetes 
arròs-sèsam 200 g Bio Biocop

 
2,20€    1,76€  **

Dte.

10%

Suc raïm 
750 ml Bio Rel

 
3,15€    2,84€



Dte.

15%

Tofu fresc 
290 g Bio Biogra

 
2,49€   2,12€

Dte.

15%

Hummus albergínia 
180 g Bio Biogra

 
2,99€    2,54€

Dte.

10%

Pasta vegana carbassa-ametlles / 
espinacs-formatge 250 g Bio  La Finestra

 
     3,75€    3,38€   **

Dte.

15%

Lassanya verdures vegana  S/G 
250 g Bio Vivibio

 
3,65€    3,10€

Dte.

15%

Tempeh macerat amb tamari 
170 g Bio Vegetalia

 
3,99€    3,39€

Dte.

20%

Xampú coco 
500 ml Urtektram

 
13,85€  11,08€

Dte.

10%

Gel dutxa llimona pinya / Gel dutxa 
coco vainilla 950 ml Bio Sante

 
       13,75€  12,38€  **

Dte.

10%

Dent. Extra fresc equinacea-menta 
75 ml Bio Naturabio

 
2,95€    2,66€

Dte.

10%

Mocadors facials 
150 u. Bio Ismax

 
1,30€    1,17€

Dte.

10%

Paper cuina 
2 rotllos Bio Ismax

 
3,15€    2,84

Vistteca espinacs-gorgonzola 
90 g Bio Biogra

 
1,99€    1,69€

Dte.

15%

Esponja fregall 
2 u. Bio Ecodoo

 
2,28€    1,94€

Dte.

15%



NOU CAFÈ REL & 
ALTERNATIVA 3 
Un exemple d’intercooperació 
entre cooperatives!
Estem molt contents perquè des del mes de desembre el nou Cafè 
Rel està disponible a totes les nostres botigues!

El llançament d’aquest nou producte de la nostra marca pròpia Rel ens 
fa especial il·lusió perquè és el resultat del treball conjunt amb dues 
cooperatives més: Alternativa3 i la cooperativa UCCEI de Nicaragua.

Alternativa3 és una cooperativa comercialitzadora de cafè, cacau i sucre 
ecològics i de comerç just i la cooperativa UCCEI de Nicaragua és una 
cooperativa que integra a d'altres cooperatives i que en total agrupa a 955 
productors de cafè de les regions de Matagalpa i Jinotega de Nicaragua. 
Alternativa3 i la UCCEI fa temps que treballen plegats. 

Gràcies a la nostra col·laboració amb Alternativa3 podem oferir-vos sota la 
nostra marca Rel un cafè 100% aràbic, de gran qualitat, ecològic i de comerç 
just al millor preu. I el més important... quan compres aquest cafè de comerç just 
saps que estàs donant suport a 955 petits productors de Nicaragua!

FES-TE CLIENT MOLSA
JA TENS LA TARGETA 
DE CLIENT MOLSA?
Carrega les teves compres a 
la teva targeta i acumula 
descomptes. Cada dos 
mesos t’enviarem un xec 
regal amb el valor dels teus 
descomptes acumulats.

ET FA MANDRA AFEGIR UNA 
TARGETA MÉS AL TEU MONEDER?

Descarrega’t 
l’app de molsa!
Amb aquesta eina et podràs 

identi�car a les nostres botigues i 
assolir descomptes sense la 
necessitat d’ensenyar-nos la teva 
argeta de client. 

cooperativa que integra a d'altres cooperatives i que en total agrupa a 955 

Gràcies a la nostra col·laboració amb Alternativa3 podem oferir-vos sota la 
nostra marca Rel un cafè 100% aràbic, de gran qualitat, ecològic i de comerç 
just al millor preu. I el més important... quan compres aquest cafè de comerç just 

4.90€ 4,41€

Cafè Molt Nicaragua 
250 g Bio Rel

Dte.

10%



6 COMPLEMENTS 
PER COMBATRE 
EL COLESTEROL

Són recomanables 
per a persones que 
tot i seguir una dieta 
saludable i fer 
exercici físic tenen 
problemes per 
eliminar el colesterol 
excedent. També són 
adients com a 
tractament inicial en 
persones amb alts 
nivells de colesterol 
mentre van 
modi�cant els hàbits 
alimentaris. 

1. Llevat vermell d’arròs
És el complement alimentari més 
utilitzat a l’hora de controlar el 
colesterol. Actua gràcies a la sinergia 
dels seus principis, és a dir, a la suma 
de les seves monacolines més els 
esterols i els àcids grassos 
monoinsaturats que conté. Les 
persones afectades amb dolor 
muscular induït per les estatines no 
n’haurien de prendre. Tampoc és 
recomanable per a persones amb 
trastorns hepàtics, ni s’ha de 
combinar amb medicaments 
hipolipemiants. Durant l’embaràs no 
s’hauria d’utilitzar.

2. Omega-3
Els àcids grassos omega-3, en concret 
l’EPA i el DHA, ajuden en la 
prevenció de malalties 
cardiovasculars. Les versions 
concentrades d’oli de peix són útils 

perquè abaixen el colesterol LDL, 
redueixen el nivell de triglicèrids i la 
coagulació excessiva, inhibeixen la 
formació de dipòsits a les artèries i 
abaixen la tensió arterial. Si es 
consumeix un complement d’omega-3 
és important que incorpori vitamina E. 
Existeixen complements d’omega-3 
vegans basats en algues i en llavors, 
com l’oli de xia de primera premsada 
en fred.

3. Lecitina de soja
És una aliada per a la salut 
cardiovascular, ja que afavoreix 
l’eliminació dels greixos, ajuda a 
augmentar el colesterol bo i millora la 
circulació. És rica en vitamina E, un 
antioxidant per contrarestar els 
efectes dels radicals lliures. Es pot 
prendre granulada barrejant-la amb el 
menjar. Un parell de culleradetes 
diàries. L’alternativa són les càpsules 
o les perles.

4. All
L’all ha estat utilitzat tradicionalment 
per al manteniment del benestar 
circulatori. En destaca la seva 
capacitat per reduir el colesterol i per 
fer baixar la pressió sanguínia. És 
vasodilatador. També té una potent 
capacitat per reduir la congestió de 
les mucoses i té una signi�cativa 
activitat antimicrobiana.

5. Fitoesterol
Els �toesterols són esterols de les 
plantes, és a dir, components naturals 
trobats en petites quantitats en 
fruites, vegetals, fruita seca, llavors, 
cereals, llegums, olis vegetals i altres 
fonts herbàcies. Una de les fonts 
predilectes per proporcionar 
�toesterols és la soja. Els 
complements basats en �toesterols 
assoleixen la disminució del colesterol 
a la sang mitjançant la inhibició de 
l’absorció del colesterol a l’intestí.

6. Policosanols
És un producte natural derivat de la 
capa de la cera de canya de sucre que 
s’ha demostrat efectiu per disminuir 
el colesterol a la sang. Disminueix el 
colesterol dolent i augmenta el 
colesterol bo.

Dte.

10%

Omega-3 450/300 
60 perles Kal

26,98€ 24,28€

Dte.

10%

Allium 50 càps. 
Bio Rel

10,24€ 9,22€

Dte.

20%

Rice plus Q10 45 
càps. vegetals Nadiu

17,95€ 14,36€

Aconsegueix el 
teu llibret a les 
botigues Molsa!



Badalona · Barcelona · Castellar del Vallès · El Masnou · Esplugues de Llobregat · La 
Bisbal d’Empordà · Puigcerdà · Sant Fruitós de Bages · Solsona · Terrassa 

ESPAI HORTEC 
De la terra a la taula
Valls és conegut per tenir els millors calçots del país, ja que és allà d’on 
són originaris. Sabies que va ser a Valls on el pagès Xat de Benaiges 
va descobrir que si deixava una ceba sota terra en sortia un calçot? 

A les nostres botigues trobaràs calçots de Valls, ecològics i procedents 
de l’hort d’en Josep Figueres, membre de la cooperativa d’agricultors 
Hortec. El Josep té 22 hectàrees de terreny i produeix 60.000 calçots durant la 
temporada Gener-Abril!

En Josep té 10 treballadors, amb els quals treballa colze a colze cultivant la terra. Per a 
ell és fonamental treballar el sòl harmoniosament i poder oferir un producte bio. En 
paraules seves, “treballar la terra amb pràctiques d’agricultura ecològica és l’única 
manera de poder crear un producte de veritable qualitat, a la vegada que respectuós 
amb el medi ambient”.

www.molsa.bio@molsa.biomolsa.bio

MILLOR PREU AMB NATURSOY
A Molsa volem oferir els millors preus. És per això que negociem preus rebaixats 
en certes categories, sempre mantenint la nostra �loso�a de justícia i equitat 
amb els proveïdors i els seus treballadors. Durant el mes de febrer i fins al 30 de 
juny podràs gaudir dels següents productes de Natursoy a un preu reduït:

SALUT I ALIMENTS ECOLÒGICS

3,36€

Seità fresc 
250g Bio Natursoy

2,51€

Hamburguesa 
fajol-bulgur-emmental  

200 g Bio Natursoy

2,51€

Arròs integral cuinat 
amb aigua de mar  
400 g Bio Natursoy

2,59€

Hamburguesa 
cebada-formatge cabra-mel  

200 g Bio Natursoy

2,51€

Hamburguesa 
espelta-verdures 

200 g Bio Natursoy


