PROGRAMUL DE 7 ZILE QUICKSLIM
PENTRU MULTIFRESH
mâncați mai sănătos, simțiți-vă mai bine și arătați superb!
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Stimate cumpărător!
Felicitări pentru achiziționarea Delimano Multifresh, care te va
ajuta să obții maximul din alimente și să protejezi toți nutrienții
și, astfel, corpul! Te va ajuta să mănânci mai sănătos, să
te simți mai bine și să arăți superb în doar 7 zile! Delimano
MultiFresh este un extractor și protector de nutrienți ce
folosește amestecarea cu vid pentru a preveni oxidarea,
pentru a asigura mai multă valoare nutritivă și mai mult gust
și aromă a smoothie-urilor, băuturilor, supelor, sosurilor și
multor altora - noul nostru blender MultiFresh este
viitorul protejării alimentelor zile întregi!

38% mai multã vitamina A *

27% mai multã vitamina C **

114% mai multã vitamina E ***

TESTE

•

Smoothie-ul Delimano Multifresh păstrează mult mai multe vitamine decât smoothie-ul preparat
cu blender fără vid - în momentul pregătirii și chiar după 48 de ore:
cu 38% mai multă vitamina A
• Cu 27% mai multă vitamina C ** • Cu 114% mai multă vitamina E ***

Îți poți pregăti smoothie-ul cu vitamine cu o seară înainte, fără
să trezești toți vecinii cu zgomotul, iar dimineața va fi la fel de
proaspăt și plin de vitamine și nutrienți.
DE FAPT, UN SMOOTHIE FĂCUT SEARA CU BLENDERUL CU VACUUM MULTIFRESH
CONȚINE MAI MULTĂ VITAMINĂ A DIMINEAȚA DECÂT UN SMOOTHIE PROASPĂT FĂCUT
CU UN NON-VACUUM BLENDER, CHIAR ÎN ACEA DIMINEAȚĂ.
* Smoothie-ul făcut de blenderul cu vid Multifresh ™ conține cu 38% mai mult b-caroten (găsit și în vitamina A) decât smoothie-ul non-vacuum
(Nutribullet 600 W), după o perioadă de 48 de ore - o creștere semnificativă datorită funcției de vid. / ** După 48 de ore, smoothie-ul din blenderul cu
vid Multifresh ™ conținea cu 27% mai multă vitamina C decât amestecul făcut fără vacuum (Nutribullet 600 W). / *** După 48 de ore, smoothie-ul de
la Multifresh ™ vid conținea cu 114% mai multă vitamina E decât smoothie-ul de la blenderul fără vid (Nutribullet 600 W).
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FRESHBOOST
Un smoothie atât de proaspăt,
bogat în nutrienți și plin de aromă
este atât de uimitor, că își merită
propriul nume! Am botezat un
smoothie pregătit cu Delimano
MultiFresh - FRESHBOOST! Fii
gata să citești acest nume foarte
des în această carte. Deoarece
FreshBoosts sunt o parte crucială
a planului tău de masă de 21 de
zile.

5 APARATE ÎN 1

BLENDER CU VID

Dacă sunteți de părere că smoothie-urile
FreshBoost sunt singurul lucru pe care îl
poate face Delimano MultiFresh, greșiți foarte
mult. Este mult mai mult decât un aparat de
smoothie-uri. De fapt, înlocuiește numeroase
aparate de bucătărie. Pe lângă faptul că este
un blender și un blender cu vid, acesta
sigilează în vid, gătește supe, macină și are
și o funcție „puls”. Cu acestea din urmă, poți
zdrobi gheață și pregăti băuturi reci răcoritoare
cu doar câteva apăsări ale butonului puls.

BLENDER

SOUPE PROASPETE ÎNCĂRCATE CU VITAMINE
Pe lângă FreshBoosts, în următoarele 21 de zile veți găti adesea
și supe de legume cu Delimano MultiFresh. Gătite în doar 20 de
minute - cu o valoare nutritivă mai mare, deoarece supele sunt
gătite la doar 70 ° C. Suficient pentru a fi bine făcute (toate
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legumele, cu excepția cartofilor obișnuiți), dar nu prea mult pentru
a fi prea fierte! Îți garantăm că te vei îndrăgosti complet de aceste
supe!Now let´s take a look at the author of the meal plan as such.
DESPRE AUTOARE
Acum să aruncăm o privire asupra
autorului acestui plan de masă.
Un adevărat specialist în domeniul
său - v-o prezentăm pe Alja Dimic,
specialist în nutriție din Slovenia.
„De la 20 de ani, am fost interesată de
nutriție, de legătura ei cu sănătatea,
de modul în care funcționează
hormonii noștri și de modul în
care toate acestea afectează
bunăstarea și aspectul nostru.
Sunt extrem de interesată de ce
se formează celulele canceroase,
ce le determină să se reproducă
și ce face posibil ca sistemul
imunitar să se prăbușească și să
permită agenților patogeni să preia
controlul corpului. Sunt fascinată
de structura, compoziția și funcția
hormonilor și de cum depind de
ei bunăstarea noastră, sarcina și
nașterea.

DE ACELAȘI AUTOR: O TRANSFORMARE A
STILULUI DE VIAȚĂ ÎN 21 DE ZILE.

Am învățat despre bolile autoimune și ce anume provoacă
lupta împotriva sistemului imunitar. Mă interesează cât de mult
influențează mediul, nutriția și gândurile funcționarea genelor
și hormonilor și expresia genelor. Epigenetica dovedește că
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genele nu sunt totul - acesta este și un subiect de-al meu
preferat pentru explorare.
De ce mă interesează toate acestea, de ce nu sunt, de
exemplu, interesată de flori, animale sau haine?
Poate pentru că în adolescența mea timpurie am avut
probleme hormonale și tratamente hormonale care au
escaladat de-a lungul anilor până la menopauză prematură
formală, modificări pre-canceroase la nivelul ovarelor și
colului uterin, palpitații cardiace, modificări ale dispoziției,
căderea părului, balonare și nivel de cortizon extrem de
ridicat, cu o cădere completă ulterioară, diagnostic de
supraîncărcare severă și două pneumonii bacteriene severe
într-un an, revărsate pleural în plămâni, pierdere de 1/3 de
păr, diagnostic autoimun de Alopecia Areata... În ciuda
tuturor acestor lucruri, am rămas gravidă în mod natural
și spontan după ce am fost deja abonată la prima mea
consultație pentru sarcină artificială.
Soarta mi-a dorit probabil să călătoresc în America la
începutul anilor 20 pentru a lucra la Las Vegas și Los Angeles,
unde, în mod ironic, în mijlocul celei mai mari splendori și
bogății, am întâlnit un renumit doctor de femei, unul dintre
cei mai recunoscuți experți din lume în sănătatea și hormonii
femeilor, dr. Christiane Northrup, care mi-a deschis ochii...
spre ceea ce s-a întâmplat după aceea. În ciuda educației
mele ca economist și organizator de turism, m-am înscris la
renumita școală Oregon NCNM, unde am făcut mai întâi un
curs de nutriționist de bază, mai târziu un curs de terapeut
nutriționist și în final specializarea echilibrului hormonal în
raport cu alimentația. Drumul meu m-a dus la Los Angeles,
la Universitatea Hawthorn, unde m-am pregătit ca nutriționist
holistic, am participat la cursuri și seminarii de renume
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mondial la A4M, unde predau cei mai mari experți din lume
în domeniul sănătății hormonale. Calea m-a condus la una
dintre cele mai renumite clinici din lume, Paracelsus, unde
se tratează într-un mod holistic, și clinica privată germană
Marinus Am Sein, unde tratează cu succes multe tipuri
de cancer și se pune mare accent pe multe tratamente
naturiste. Nu am ratat faimoasa clinică Gerson și centrul 3E
Budwig din Germania, care tratează, ambele, cele mai grave
forme de cancer. Nu trebuie să uit două clinici italiene unde
se tratează cu ozon și bicarbonat, și o clinică germană din
Köln, unde am întâlnit un oncolog sloven care lucrează de
mai bine de 10 ani și unde se tratează cu medicamente din
canabis natural...
Lucrez cu experți renumiți din străinătate și din Slovenia și
sunt co-fondatorul unei clinici holistice din Ljubljana, sub
auspiciile cărora ginecologii, oncologii și alți specialiști oferă
diverse examinări și terapii individualizate.
Alja conduce un magazin sănătos în inima Ljubljanei,
iar Centrul ei holistic aniversează 13 ani. Monitorizează
zilnic pacienții, sfătuindu-i cu privire la nutriție, suplimente
nutritive și îi direcționează către numeroșii specialiști cu care
colaborează.
Întrucât și-a tratat întotdeauna bolile cu ajutorul medicinii
oficiale, care din păcate nu i-au adus rezultatele dorite,
astăzi este și mai conștientă de impactul pe care nutriția îl
are asupra sănătății, bunăstării și aspectului.
A efectuat numeroase cursuri de instruire, seminarii, cursuri,
conferințe și lucrări practice la clinici străine, pe care le
frecventează în mod regulat și cu bucurie, pentru dobândirea
de cunoștințe și tehnici noi.
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Astăzi are un cap plin de păr, un fiu de 4 ani conceput în
mod natural și nu ia medicamente.
Este fericită când te poate ajuta.
În ciuda vizitelor periodice la tratamentele oficiale din Slovenia,
în ciuda luării tuturor tipurilor de hormoni, corticosteroizi
și antibiotice, aceste terapii nu i-au adus rezultatele dorite.
Starea de spirit a fluctuat, dorința de dulce a fost enormă și
necazurile nu s-au încheiat niciodată.
A plecat în America să lucreze și de acolo a început călătoria
ei de vindecare. A devenit conștientă că suntem responsabili
pentru propria noastră sănătate. Prin urmare, a început să
se educe despre hormoni, nutriție și suplimente nutritive.
În America, Oregon, a primit titlul de practică terapeutică
nutrițională certificată, cu accent pe echilibrul hormonal și își
îmbunătățește în mod regulat cunoștințele în clinici și institute
de renume din străinătate.
Alja Dimic,
Praticant Terapie Nutriționistă ™ (PTN) )
www.holistic.eu
Membru al:
• Academia de Nutriție și Dietetică
• Asociația Americană pentru Nutriție
• Școala Medicală Hertoghe
• Societatea Internațională din Adoulas
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DESPRE PROGRAMUL QUICKSLIM DE 7 ZILE
Sănătatea perfectă depinde de doi factori importanți. Unul
dintre ei este eficiența cu ajutorul cărora ficatul tău procesează
toxinele. Celălalt este o digestie bună și absorbția nutrienților.
Programul de 7 zile de curățare abordează ambii factori în același
timp - ajutându-ți corpul să se detoxifice și să întinerească din
interior spre exterior.
Acest plan de detoxifiere de 7 zile te va ajuta să pierzi greutate și
să cureți ficatul. Și pentru ca aceasta să funcționeze cel mai bine,
începe să te pregătești cu câteva zile înainte.
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Din dieta ta, elimină:
• cafeaua,
• alcoolul,
• țigările,
• grăsimile saturate,
• zaharurile rafinate și alimentele procesate
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Creșterea aportului de:
• legume,
• fructe,
• semințe și leguminoase pentru a crește aportul de fibre care te
ajută să îți păstrezi colonul curat,
• în fiecare zi bea cel puțin un litru de apă proaspătă pentru fiecare
25 kg din greutatea ta.
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SFATURI SUPLIMENTARE DE SĂNĂTATE PENTRU A-ȚI
ÎNCEPE DIETA ÎNTR-O FORMĂ MAI BUNĂ
Alături de fibra din fructe și legume, adaugă două linguri de
semințe de chia într-un pahar cu apă pentru a elimina
toxinele din corp.
Un alt element ce dăunează sănătății este stresul, deoarece
îți determină corpul să elibereze hormoni de stres. Elimină
situațiile toxice din viață și din corp. Ceea ce mănânci și bei
este important, la fel ca și modul în care te simți.
Du-te la culcare înainte de 10 seara deoarece somnul
suficient este crucial pentru sănătate și bunăstare.
Ficatul nostru este unul dintre cele mai importante organe
atunci când vine vorba de detoxifiere, funcția lui este digestia
adecvată, curățarea sângelui și creșterea activităților metabolice
ale organismului. Detoxifierea ficatului se produce cel mai
bine în timp ce dormi, deoarece acesta este momentul în
care corpul începe să se regenereze și să-și
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reconstruiască țesuturile. Și acesta este motivul pentru care
recomand smoothie-uri din legume și fructe. Consumul cel puțin
unui smoothie pe zi te poate ajuta să detoxifiezi ficatul și să ajuți
pierderea în greutate.
Ține cont că trebuie să folosești doar legume și fructe
ecologice pentru a evita pesticidele, întotdeauna să-ți bei
smoothie-ul pe stomacul gol sau la 2 ore după masă pentru
a evita balonarea, să bei întotdeauna smoothie-ul proaspăt sau
să amesteci în vid ingredientele pentru a obține cele mai multe
substanțe nutritive din ele.
Când faci smoothie-uri evită fructele bogate în zaharuri
naturale din fructe pentru a menține nivelul de zahăr din sânge
scăzut și constant.
Smoothie-urile de legume sunt minunate pentru menținerea
unei greutăți sănătoase, intestin, intestine, piele, păr și unghii.
Conțin o mulțime de antioxidanți și vitamine și sunt bune adjuvante
antiinflamatoare, ceea ce face ca organismul să devină sănătos
și mai rezistent împotriva bolilor.
Consumul regulat de smoothie-uri proaspete din dieta ta
poate avea numeroase beneficii pentru sănătatea generală a
corpului. Ca să nu mai vorbim că sunt, de asemenea, extrem
de delicioase.

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU MÂNCAREA CARE VĂ VA
FACE SĂ VĂ SIMȚIȚI ȘI SĂ ARĂTAȚI MINUNAT
1. Legume cu frunze verzi
Frunzele verzi de legume au mai mulți nutrienți decât calorii, inclusiv
vitaminele A, C, B, K, acid folic, calciu, mangan, magneziu și altele.
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2. Fructe
Fructele conțin, de asemenea, substanțe nutritive esențiale precum
potasiu, vitamina C și E și sunt o bună sursă de glucoză, care este
necesară pentru funcționarea creierului.
Pentru smoothie, utilizați în principal:
•
mere verzi,
•
lămâi,
•
grapefrut-uri,
•
portocale,
•
căpșuni,
•
afine,
•
zmeură
•
mure,
•
avocado

•
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mere

Mâncați întotdeauna fructe precum banane, mango, ananas,
pere și papaya singure pentru a evita balonarea.
Merele sunt o sursă excelentă de vitamina A, C și potasiu, ele
ajută la descompunerea toxinelor și a scăderii colesterolului și
ajutăs cu digestia. Zicala americană „un măr pe zi îl ține departe
pe medic“ este foarte posibil adevărată, deoarece merele ajută
la combaterea inflamațiilor.
Pătrunjelul este o centrală de antioxidanți și este bogat în
vitamine și minerale precum potasiu, fier, magneziu, vitamina A,
vitamina B, vitamina C, vitamina E și vitamina K și este potrivirea
perfectă cu lămâia, castraveții și mărul.
Spanacul are aproape de două ori mai mult fier decât alte
verdețuri. Acesta alcalinizează corpul și este bogat în multe
vitamine și minerale esențiale.
Castravetele este bogat în vitamina A, complexul B, vitamina
C și acid folic, ajută la eliminarea toxinelor prin digestie și este
excelent pentru hidratarea celulelor. De asemenea, reduce
inflamația și, deoarece constă în 95% apă, este un detoxifiant
excelent și ajută la funcționarea ficatului și a rinichilor.
Lămâile sunt bogate în vitamina B6 și potasiu și sunt foarte
bune pentru stimularea sistemului imunitar. Ele sunt puternic
alcalinizante și sunt excelente pentru pielea curată, iar vitamina
C ajută, de asemenea, la absorbția o parte din fierul găsit în
verdețuri. Lămâile sunt agenți de curățare puternici și o mare
sursă de antioxidanți.
Portocalele și grapefruit-urile dau mari impulsuri sistemului
imunitar, deoarece sunt bogate în vitamina C și sărace în calorii.
Ghimbirul și curcuma sunt antioxidanți foarte puternici,
iar ghimbirul are gingeroli, care are efecte antiinflamatorii și
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ameliorează balonarea. Ambele au proprietăți antiinflamatoare
și anti-oxidante.
Kale-ul este foarte scăzut în calorii, dar are multe proprietăți
antiinflamatorii, deoarece este o sursă excelentă de antioxidanți.
Morcovii, sfecla și merele sunt surse mari de beta-caroten,
vitamina K, fibre și potasiu care reglează fluidele corpului și
tensiunea arterială, controlează activitatea electrică a inimii și
este foarte important pentru procesele celulare și metabolism.
Aceste legume și fructe conțin nutrienți care susțin detoxifierea
și scad tensiunea arterială.
Țelina and spanacul sunt foarte scăzute în calorii și sunt surse
mari de vitamina A, B, C, K și fibre, care toate ajută la procesarea
grăsimilor, proteinelor și carbohidraților. Metabolismul sănătos se
asigură că organismul folosește acești nutrienți pentru energie,
mai degrabă decât pentru a-i păstra sub formă de grăsime.
Ambele sunt surse mari de fier și vitamina C, au beneficii anticanceroase și sunt printre cele mai sănătoase alimente de pe
pământ.
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AICI SUNT COMBINAȚIILE DE SMOOTHIE DIN
FRUCTE ȘI LEGUME PENTRU:
BUNĂ
DIMINEAȚA

ZIUA
FERICITĂ

DUPĂ-AMIAZĂ
BUNĂ

SEARĂ
BUNĂ

Morcovi

Morcovi

Sfeclă

Țelină

Mere

Portocale

Morcovi

Spanac

Ghimbir

Mere

Lămâie

Castraveți

Sfeclă

Ghimbir

Ghimbir

Lămâie

Grapefruit

Turmeric

Măr

Pătrunjel

Pătrunjel

Pătrunjel

16

ALTE SUGESTII:
Vă recomand lapte și iaurt de nucă de cocos în loc de
lactate. Laptele și iaurtul de nucă de cocos sunt făcute din
lichidul miezului de nucă de nucă de cocos și sunt foarte bune
pentru prepararea terciului, a smoothie-urilor, a supelor și a
caserolelor.
Îți recomand să folosești drojdie nutritivă în loc de parmezan.
Drojdia nutritivă are o aromă similară cu brânza sau parmezanul
și are o mulțime de vitamine B.
Creează-ți propria făină de floarea-soarelui pentru făină. În
procesorul alimentar pulsează semințele de floarea soarelui timp
de aproximativ 30 de secunde până obțineți pulbere fină. Nu
pulsa prea mult, deoarece pulberea se va transforma în unt de
semințe.

CUM SĂ GĂTEȘTI BOABELE?
Înmoaie quinoa, meiul, hrișca, orezul brun și știrul, vor grăbi
timpul de gătire și le vor face și mai ușor de digerat. Le poți
înmuia peste noapte în dublul cantității de apă rece, dar dacă nu
ai timp, nu este necesar.

17

Pentru quinoa, folosește întotdeauna 2 părți apă și 1 parte
semințe și lasă la foc mic timp de aproximativ 15 minute sau
până când toată apa a fost absorbită.
Pentru mei, folosește o parte cereale și 2,5 părți apă și gătește
la foc mic timp de aproximativ 25 de minute până când meiul e
pufos și lichidul a fost absorbit.
Pentru orez brun, folosește întotdeauna 1 parte orez și 2 părți
apă. Pentru a adăuga mai multă aromă, se frig mai întâi ceapa
tăiată și orezul timp de 3 minute într-o tigaie, apoi se adaugă
apă și se gătește aproximativ 30 de minute până când orezul
este fraged. Produsele integrale vor fi gătite în aproximativ 45
de minute.
Pentru știr, folosește întotdeauna 1 parte de semințe și 2 părți
de apă și gătiți aproximativ 20 de minute sau până când devine
pufos și lichidul a fost absorbit.
Pentru hrișcă, folosește întotdeauna 1 parte din semințe și
2 părți de apă. Dacă ai doar cașă de hrișcă, gătește și fierbe
timp de aproximativ 20 de minute și dacă ai grătare adu apa la
fierbere și lasă la foc mic timp de 30 de minute sau până devine
fraged.

Sper că acum ești mai mult decât motivat, așa că hai să începem
cu programul tău personal QuickSlim de 7 zile!
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PROGRAM QUICKSLIM 7 ZILE - REȚETE
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Mic dejun: OMLETĂ
Gustare: FRESHBOOST DE CĂPȘUNI ȘI AVOCADO
Prânz: RISOTTO DE LEGUME DIN CUPTOR
Gustare: FRESHBOOST PURE MORCOV
Cina: SUPA DE BROCCOLI SI ȚELINĂ CU LAPTE DE NUCĂ DE COCOS
		
Mic dejun: TERCI DE MEI CU NUCĂ DE COCOS
Gustare: FRESHBOOST DE ANANAS, PORTOCALĂ ȘI IAURT
Prânz: SOMON CU SOS DE SPANAC CREMOS
Gustare: FRESHBOOST DE SFECLĂ ȘI MORCOV
Cina: CIORBĂ DE CONOPIDĂ CU CREMĂ DE NUCĂ DE COCOS
		
Mic dejun: OMLETĂ CU ARDEI ROȘU
Gustare: FRESHBOOST DE AFINE
Prânz: COAJĂ DE HRIȘCĂ CU LEGUME
Gustare: FRESHBOOST VERDE
Cina: TORTILLA CU LINTE ROȘIE, CU IAURT VEGETAL ȘI IAURT DE NUCĂ DE COCOS
		
Mic dejun: PLĂCINTĂ
Gustare: FRESHBOOST ÎNGHEȚAT ȘI PROASPĂT
Prânz: PIEPT DE CURCAN CU LEGUME
Gustare: FRESHBOOST VERDE
Cina: SUPĂ SUPER DE LEGUME CATIFELATE
		
Mic dejun: PORRIDGE DE MEI CU PRUNE
Gustare: FRESHBOOST DE FRUCTE DE PĂDURE ȘI AVOCADO
Prânz: PEȘTE ALB LA CUPTOR
Gustare: FRESHBOOST SUPER TRIO
Cina: SUPĂ HOKKAIDO CU LAPTE DE NUCĂ DE COCOS
		
Mic dejun: BUDINCĂ DE CHIA CU CĂPȘUNI
Gustare: FRESHBOOST DE MORCOV ȘI MENTĂ
Prânz: ZUCCHINI UMPLUT CU SOMON
Gustare: FRESHBOOST DE MORCOV ȘI LĂMÂIE
Cina: NĂUT CROCANT
		
Mic dejun: PORRIDGE DE ȘTIR CU FRUCTE USCATE
Gustare: FRESHBOOST DE GRAPEFRUIT & MORCOV
Prânz: LEGUME LA CUPTOR CU OREZ SĂLBATIC
Gustare: FRESHBOOST DE LĂMÂIE, MĂR ȘI SPANAC
Cina: DOVLECEI LA CUPTOR CU ROȘII

Fiecare rețetă include ingrediente pentru o porție = o persoană adultă / o ceașcă = o ceașcă de iaurt / Fiți atenți să nu supraîncărcați recipientul aparatului
MultiFresh (nu depășiți nivelul MAX)
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Alja Dimic, Praticant Terapie Nutriționistă ™ (PTN)
www.holistic.eu

Ziua 1

Mic dejun: OMELETĂ
Ingrediente:
• 2 ouă
• 1 lingură de lapte de cereale (migdale, ovăz, nucă de cocos)
• 1 linguriță de unt de nucă de cocos
• Sare de mare
Preparare:
• Sparge ouăle într-un bol, adaugă lapte și un vârf de sare și bate cu o furculiță. Într-o
tigaie se topește untul și când începe să se facă spumă se toarnă ouăle și se lasă
aproximativ un minut. Întoarce cu o spatulă și gătește încă un minut.

Gustare:

FRESHBOOST DE CĂPȘUNI ȘI AVOCADO
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Ingrediente:
• 200 ml apă de nucă de cocos
• 150 g căpșuni
• 1 avocado
Preparare:
• Înșurubează supapa pe borcanul de amestec al Delimano MultiFresh, apoi pune înăuntru
toate ingredientele (nu depăși nivelul MAX cu lichide). Nu depăși nivelul MAX cu apă cu
tot
• Înșurubează lama.
• Pune borcanul de amestec pe Delimano MultiFresh, setează cadranul la amestecul de
vid (VB) și apasă butonul pentru a porni.
• După ce ai terminat, deschide și bucură-te de FreshBoost sau toarnă-l într-o sticlă /
pahar și păstrează pentru mai târziu.

Prânz:

RISOTTO DE LEGUME DIN CUPTOR
Ingrediente:
• 100 g fasole verde conserve
• 80 g orez sălbatic fiert
• 30 g migdale feliate

•
•
•

Un praf de sare de mare
2 linguri de drojdie nutritivă
2 linguri cremă de nucă de cocos

Preparare:
• Se amestecă toate ingredientele, se introduc într-o farfurie tip caserolă și se coc la o
temperatură de 180 ° C timp de 30 de minute.

Gustare:

FRESHBOOST PURE MORCOV
Ingrediente:
• 5 morcovi organici
• Apă
Preparare:
• Înșurubează supapa pe borcanul de amestec al Delimano MultiFresh, apoi pune înăuntru
toate ingredientele (nu depăși nivelul MAX cu lichide).
• Adaugă apă, dar nu depăși nivelul MAX.
• Înșurubează lama.
• Pune borcanul de amestec pe Delimano MultiFresh, setează cadranul la amestecul de
vid (VB) și apasă butonul pentru a porni.
• După ce ai terminat, deschide și bucură-te de FreshBoost sau toarnă-l într-o sticlă /
pahar și păstrează pentru mai târziu.
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Cina:

SUPA DE BROCCOLI SI ȚELINĂ CU LAPTE DE
NUCĂ DE COCOS

Ingrediente:
• 300 ml apă
• 200 ml lapte de cocos
• 100 g broccoli proaspăt tocat
• 100 g țelină
• 2 morcovi
• 1 lingură pătrunjel tocat
• Un praf de sare de mare
Preparare:
• Adaugă toate ingredientele în vasul de gătit Delimano MultiFresh, acoperă cu apă și
lapte de nucă de cocos (dar nu peste nivelul MAX), setează cadranul pentru amestecul
termic (HB) și apasă butonul pentru a porni.
• Odată ce programul se termină, servește supa presărată cu niște pătrunjel proaspăt tocat.
•
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Mic dejun:

Ziua 2

TERCI DE MEI CU NUCĂ DE COCOS

Ingrediente:
• 50 de grame de mei
• 800 ml apă
• 1 lingură de eritritol (sau zahăr)
• 2 linguri de fulgi de nucă de cocos
• Un praf de scorțișoară
Preparare:
• Când apa fierbe, adaugă mei. Continuă să gătești la foc mare până când apa începe
să fiarbă din nou, apoi dă focul la mic. Gătește aproximativ 30 de minute și amestecă
ocazional, astfel încât meiul să nu se lipească de fund.
• La final se adaugă încet eritritolul, fulgii de nucă de cocos și scorțișoara
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Gustare:

FRESHBOOST DE ANANAS, PORTOCALĂ ȘI IAURT
Ingrediente:
• 1 ananas tăiat
• Suc de portocale dintr-o portocală
• 200 ml iaurt de nucă de cocos
Preparare:
• Înșurubează supapa pe borcanul de amestec al Delimano MultiFresh, apoi pune înăuntru
toate ingredientele (nu depăși nivelul MAX cu lichide).
• Înșurubează lama.
• Pune borcanul de amestec pe Delimano MultiFresh, setează cadranul la amestecul de
vid (VB) și apasă butonul pentru a porni.
• După ce ai terminat, deschide și bucură-te de FreshBoost sau toarnă-l într-o sticlă /
pahar și păstrează pentru mai târziu.

Prânz:

SOMON CU SOS DE SPANAC CREMOS
Ingrediente:
• 2 file de somon
• 1 lingură unt de nucă de cocos
• 2 șalote felii
• ½ lingură de pătrunjel tocat

• 200 g frunze de spanac mic
• 100 ml frișcă de nucă de cocos
• 1 lingură drojdie nutritivă

Preparare:
• Într-o tigaie topește puțin unt de nucă de cocos și adaugă somon, presărat cu sare.
Prăjește aproximativ 4 minute pe fiecare parte, apoi transferă pe o farfurie.
• În aceeași tigaie se topește puțin unt de nucă de cocos, se adaugă șalotele și se gătește
aproximativ 1 minut, apoi se adaugă spanacul și se gătește aproximativ un minut,
amestecând ocazional.
• Adaugă smântână de nucă de cocos și drojdie nutritivă și fierbe aproximativ 2 minute,
apoi întoarce somonul în tigaie și gătește aproximativ un minut.

Gustare:

FRESHBOOST DE SFECLĂ ȘI MORCOV
Ingrediente:
• ½ sfeclă roşie
• 2 morcovi

• Suc de la o lămâie
• 1 măr verde
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Preparare:
• Înșurubează supapa pe borcanul de amestec al Delimano MultiFresh, apoi pune înăuntru
toate ingredientele (nu depăși nivelul MAX cu lichide).
• Înșurubează lama.
• Pune borcanul de amestec pe Delimano MultiFresh, setează cadranul la amestecul de
vid (VB) și apasă butonul pentru a porni.
• După ce ai terminat, deschide și bucură-te de FreshBoost sau toarnă-l într-o sticlă /
pahar și păstrează pentru mai târziu.

Cina:

CIORBĂ DE CONOPIDĂ CU CREMĂ DE NUCĂ
DE COCOS

Ingrediente:
• 1 ceapă
• 1 cățel de usturoi
• 0,5 kg florete de conopidă

• 1 litru de apă
• 100 ml cremă de nucă de cocos

Preparare:
• Adaugă toate ingredientele în vasul de gătit Delimano MultiFresh, acoperă cu apă (dar
nu depăși nivelul MAX), setează cadranul pentru amestecul termic (HB) și apasă butonul
pentru a porni.
• După ce programul se termină, servește ciorba.
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Mic dejun:

Ziua 3

OMLETĂ CU ARDEI ROȘU

Ingrediente:
• 2 ouă
• Sare de mare
• 1 ardei roșu feliat
• 1 linguriță de unt de nucă de cocos
• 1 lingură drojdie nutritivă
• Arpagic
Preparare:
• Într-un bol bate ouăle, apoi adaugă sare și drojdie nutritivă.
• Într-o tigaie topește untul de nucă de cocos, apoi adaugă ardeiul și gătește aproximativ
3 minute înainte de a turna ouăle.
• Presară drojdie nutritivă și arpagic pe o jumătate, întoarce omleta și gătește pe cealaltă
parte aproximativ un minut sau două.
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•

Gustare:

FRESHBOOST DE AFINE
Ingrediente:
• 2 căni afine congelate
• 300 ml lapte de cocos
• ½ linguriță scorțișoară
Preparare:
• Înșurubează supapa pe borcanul de amestec al Delimano MultiFresh, apoi pune
înăuntru toate ingredientele (nu depăși nivelul MAX cu lichide).
• Înșurubează lama.
• Pune borcanul de amestec pe Delimano MultiFresh, setează cadranul la amestecul
de vid (VB) și apasă butonul pentru a porni.
• După ce ai terminat, deschide și bucură-te de FreshBoost sau toarnă-l într-o sticlă
/ pahar și păstrează pentru mai târziu.

Prânz:

COAJĂ DE HRIȘCĂ CU LEGUME
Ingrediente:
• 50 g coajă de hrișcă
• 250 ml apă
• Un praf de sare de mare
• Un ardei verde și unul roșu, tăiați în fâșii
• 50 g roșii
• 100 g frunze de spanac
• 1 linguriță nucă de cocos sau ulei de măsline
• Suc de la o lămâie
• 2 linguri de drojdie nutritivă
• 30 g tofu sau feta sfărâmate
• Busuioc tocat
Preparare:
• Pune bucățile de hrișcă în apa clocotită și fierbe aproximativ 15 minute și lasă-le să se
răcească
• Într-o tigaie se încălzește uleiul de nucă de cocos și se frig ardeii aproximativ 5 minute.
Adaugă roșiile tăiate, feta, frunzele de spanac, busuiocul și drojdia nutritivă și gătește încă
5 minute. Se amestecă hrișca și se adaugă suc de lămâie și ierburi proaspete.
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Gustare:

FRESHBOOST VERDE

Ingrediente:
• 1 castravete
• 1 țelină
• 100 g spanac
• Suc de la o lămâie
• 2 dcl apă de nucă de cocos
Preparare:
• Înșurubează supapa pe borcanul de amestec al Delimano MultiFresh, apoi pune înăuntru
toate ingredientele (nu depăși nivelul MAX cu lichide).
• Înșurubează lama.
• Pune borcanul de amestec pe Delimano MultiFresh, setează cadranul la amestecul de
vid (VB) și apasă butonul pentru a porni.
• După ce ai terminat, deschide și bucură-te de FreshBoost sau toarnă-l într-o sticlă /
pahar și păstrează pentru mai târziu.
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•

Cina:

TORTILLA CU LINTE ROȘIE, CU IAURT VEGETAL
ȘI IAURT DE NUCĂ DE COCOS

Ingrediente:
• 200 g linte roșie întreagă scursă și clătită
• Apă pentru a acoperi lintea
• Amestecul tău preferat de legume
• Iaurt de nucă de cocos sau iaurt simplu
• Opțional: drojdie nutritivă
Preparare:
• Puneți lintea într-un bol, acoperiți cu apă și lăsați să se înmoaie timp de 12 ore. Amestecați
lintea înmuiată în vasul de gătit al MultiFresh cu funcție de amestec (B) până amestecul
devine complet neted.
• Faceți tortilla din amestecul de linte. Încălziți uleiul de nucă de nucă de cocos într-o tigaie
și, la foc mediu, gătiți tortilla timp de 1,5 minute pe fiecare parte până când e aurie.
• Coaceți legumele preferate în ulei de nucă de cocos, cum ar fi dovlecel, ardeii roșii și
vinetele tăiate și acoperiți fiecare tortilă. Adăugați deasupra niște drojdie nutritivă și nucă
de cocos sau iaurt simplu.
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Mic dejun: PLĂCINTĂ

Ziua 4

Ingrediente:
•
•
•
•

250 ml lapte de cocos
2 ouă
50 g ovăz integral
1/2 linguriță scorțișoară

•
•
•
•

1 linguriță extract pur de vanilie
70 de grame de fructe de pădure
2 linguri de eritritol (sau zahăr)
20 g migdale tocate

Preparare:
• Bate toate ingredientele împreună într-un bol mare, apoi toarnă într-un vas de copt și
coace aproximativ 35 de minute. Lasă-o să se răcească ușor și bucură-te de ea.

Gustare:

FRESHBOOST ÎNGHEȚAT ȘI PROASPĂT

Ingrediente:
• 100 g bucăți de mango congelate
• 250 ml apă de nucă de cocos
• 150 g afine congelate

• 150 g iaurt de nucă de cocos
• 1 lingură semințe de in
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Preparare:
• Înșurubează supapa pe borcanul de amestec al Delimano MultiFresh, apoi pune înăuntru
toate ingredientele (nu depăși nivelul MAX cu lichide).
• Înșurubează lama.
• Pune borcanul de amestec pe Delimano MultiFresh, setează cadranul la amestecul de
vid (VB) și apasă butonul pentru a porni.
• După ce ai terminat, deschide și bucură-te de FreshBoost sau toarnă-l într-o sticlă /
pahar și păstrează pentru mai târziu.

Prânz:

PIEPT DE CURCAN CU LEGUME
Ingrediente:
• 150 g piept de curcan
• 1 ceapă cuburi
• 1 cățel de usturoi
• Un praf de sare de mare

•
•
•
•

2 dovlecei tăiați
5 roșii tăiate cubulețe
3 linguri de drojdie nutritivă sau parmezan
Mozzarella

Preparare:
• Într-o tigaie se gătește ceapa aproximativ 3 minute în ulei de nucă de cocos, se adaugă
curcanul și usturoiul tocat. Gătește pe fiecare parte pentru aproximativ 10 minute.
• Se amestecă zucchini și se gătesc aproximativ 5 minute, apoi se amestecă roșiile și
drojdia nutritivă sau parmezanul.
• Presărați cu mozzarella sau brânză vegană.

Gustare:

FRESHBOOST VERDE
Ingrediente:
• 150 g de spanac
• 2 țeline
• 2 frunze de kale

• 1 castravete
• 1 măr verde
• Suc de la 1 lămâie

Preparare:
• Înșurubează supapa pe borcanul de amestec al Delimano MultiFresh, apoi pune înăuntru
toate ingredientele (nu depăși nivelul MAX cu lichide).
• Înșurubează lama.
• Pune borcanul de amestec pe Delimano MultiFresh, setează cadranul la amestecul de
vid (VB) și apasă butonul pentru a porni.
• După ce ai terminat, deschide și bucură-te de FreshBoost sau toarnă-l într-o sticlă /
pahar și păstrează pentru mai târziu.
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Cina:

SUPĂ SUPER DE LEGUME CATIFELATE

Ingrediente:
• 4 căței de usturoi decojiți
• 3 morcovi
• 1 ceapă
• 3 linguri linte roșie clătită

•
•
•
•

3 tulpini de țelină
Un praf de sare de mare
1 linguriță pătrunjel tocat
Apă

Preparare:
• Prăjește ceapa tocată 5 minute în ulei de cocos.
• Pe o foaie de copt prăjește usturoiul la 180 ° C pentru aproximativ 20 de minute.
• Adaugă toate ingredientele în vasul de gătit Delimano MultiFresh, acoperă cu apă (dar
nu depăși nivelul MAX), setează cadranul pentru amestecul termic (HB) și apasă butonul
pentru a porni.
• După ce programul se termină, servește ciorba.
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Mic dejun:

Ziua 5

PORRIDGE DE MEI CU PRUNE

Ingrediente:
• 50 g de mei
• 80 ml lapte de nucă de cocos
• ½ linguriță scorțișoară
• 1 linguriță vanilie
• Câteva prune uscate
• 1 linguriță eritritol (sau zahăr)
Preparare:
• Într-o cratiță combină meiul, laptele, scorțișoara, vanilia, eritritolul / zahărul și prunele și
dă la fiert și gătește aproximativ 20 de minute.
• Adaugă lapte, dacă este prea uscat.
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Gustare: FRESHBOOST DE FRUCTE DE PĂDURE

ȘI AVOCADO

Ingrediente:
• 100 g căpșuni
• 50 g zmeură
• 1 avocado

• 20 ml lapte nucă de nucă de cocos sau alt
lapte de plante

Preparare:
• Înșurubează supapa pe borcanul de amestec al Delimano MultiFresh, apoi pune înăuntru toate
ingredientele (nu depăși nivelul MAX cu lichide).
• Înșurubează lama.
• Pune borcanul de amestec pe Delimano MultiFresh, setează cadranul la amestecul de vid (VB)
și apasă butonul pentru a porni.
• După ce ai terminat, deschide și bucură-te de FreshBoost sau toarnă-l într-o sticlă / pahar și
păstrează pentru mai târziu.

Prânz: PEȘTE ALB LA CUPTOR
Ingrediente:
• 2 file de pește alb
• Niște lapte de cocos pentru sos
• 1 lingură drojdie nutritivă

• Un praf sare de mare și paprica
• Frunze verzi sau alte legume
• Semințe de in

Preparare:
• Combinați drojdia nutritivă, paprica, sarea și semințele de in.
• Înmuiați fileurile de pește în lapte și apoi în amestecul nutrițional.
• Coaceți peștele aproximativ 25 de minute la 180 ° C și serviți cu salată proaspătă.

Gustare:

FRESHBOOST SUPER TRIO
Ingrediente:
• 4 morcovi
• 2 tulpini de țelină
• 3 frunze de kale
• Apă
Preparare:
• Înșurubează supapa pe borcanul de amestec al Delimano MultiFresh, apoi pune înăuntru
toate ingredientele (nu depăși nivelul MAX cu lichide).
• Înșurubează lama.
• Pune borcanul de amestec pe Delimano MultiFresh, setează cadranul la amestecul de
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•

vid (VB) și apasă butonul pentru a porni.
După ce ai terminat, deschide și bucură-te de FreshBoost sau toarnă-l într-o sticlă /
pahar și păstrează pentru mai târziu.

Cina:

SUPĂ HOKKAIDO
CU LAPTE DE NUCĂ DE COCOS
Ingrediente:
• 1 ceapă roșie
• 3 căței de usturoi decojiți
• 1 linguriță ghimbir ras
• Coriandru proaspăt
• 1 linguriță ulei de măsline extra-virgin

• 1 dovleac Hokkaido fără semințe, tăiat în
bucăți
• 500 ml lapte de cocos
• Un praf de sare de mare

Preparare:
• Se toacă ceapa, usturoiul, ghimbirul, coaja de lime și coriandrul și se prăjesc în ulei de
măsline timp de 4 minute.
• Transferă legumele prăjite în recipientul de gătit Delimano MultiFresh, adaugă lapte de
dovleac și nucă de cocos (dar nu depăși nivelul MAX), setează cadranul pentru amestecul
termic (HB) și apasă butonul pentru a porni.
• După ce programul se termină, servește ciorba
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Mic dejun:

Ziua 6

BUDINCĂ DE CHIA CU CĂPȘUNI

Ingrediente:
• 150 g căpșuni
• 250 ml lapte de cocos
• 1 linguriță extract pur de vanilie
• 1 lingură de eritritol (sau zahăr)
• 5 linguri semințe de chia

Topping:
• Cremă de nucă de cocos
• 1 linguriță de chipsuri de nucă de cocos

Preparare:
• Înșurubează supapa pe borcanul de amestec al Delimano MultiFresh, apoi pune înăuntru
toate ingredientele (nu depăși nivelul MAX cu lichide).
• Înșurubează lama.
• Pune borcanul de amestec pe Delimano MultiFresh, setează cadranul la amestecul de
vid (VB) și apasă butonul pentru a porni.
• După ce ai terminat, deschide și bucură-te de FreshBoost sau toarnă-l într-un pahar.
• Se lasă la frigider cel puțin 3 ore și se adaugă deasupra cremă de nucă de cocos și
chipsuri de nucă de cocos.
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Gustare:

FRESHBOOST DE MORCOV ȘI MENTĂ
Ingrediente:
• 3 morcovi
• Mentă proaspătă
• Apă
Preparare:
• Înșurubează supapa pe borcanul de amestec al Delimano MultiFresh, apoi pune înăuntru
toate ingredientele (nu depăși nivelul MAX cu lichide).
• Înșurubează lama.
• Pune borcanul de amestec pe Delimano MultiFresh, setează cadranul la amestecul de
vid (VB) și apasă butonul pentru a porni.
• După ce ai terminat, deschide și bucură-te de FreshBoost sau toarnă-l într-o sticlă /
pahar și păstrează pentru mai târziu.

Prânz:

ZUCCHINI UMPLUT CU SOMON
Ingrediente:
• 2 zucchini mari
• 2 lingurițe ulei de măsline
• 1 ceapă roșie
• 1 cățel de usturoi
• 150 g somon

•
•
•
•
•

1 roșie tăiată cubulețe
1 ardei roșu tăiat cubulețe
2 linguri piure de roșii
2 linguri drojdie nutritivă
2 bucăți de mozzarella feliată

Preparare:
• Preîncălziți cuptorul la 200 ° C.
• Într-o tigaie coaceți somonul feliat. Puneți deoparte. Se amestecă piureul de roșii,
usturoiul strivit, uleiul de măsline, ardeiul roșu, roșiile și drojdia nutritivă sau parmezanul.
Într-o tigaie, prăjiți ceapa și adăugați toate ingredientele, amestecați.
• Feliați dovleceii pe lungime, scoateți centrul și umpleți fiecare dovlecel cu amestec de somon.
• Se coace aproximativ 25 de minute.

Gustare:

FRESHBOOST DE MORCOV ȘI LĂMÂIE
Ingrediente:
• 2 căni de morcovi feliați
• Suc de la o lămâie
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• 250 ml apă de nucă de cocos
• 1 linguriță de ghimbir proaspăt curățat și ras

Preparare:
• Înșurubează supapa pe borcanul de amestec al Delimano MultiFresh, apoi pune înăuntru
toate ingredientele (nu depăși nivelul MAX cu lichide).
• Înșurubează lama.
• Pune borcanul de amestec pe Delimano MultiFresh, setează cadranul la amestecul de
vid (VB) și apasă butonul pentru a porni.
• După ce ai terminat, deschide și bucură-te de FreshBoost sau toarnă-l într-o sticlă /
pahar și păstrează pentru mai târziu.

Cina:

NĂUT CROCANT

Ingrediente:
• 450 g de năut conservat
• ½ linguriță chimen
• ½ linguriță piper roșu
• ½ linguriță de ghimbir măcinat

• Un praf de coriandru
• Un praf de sare de mare
• 1 lingură ulei de măsline

Preparare:
• Preîncălzește cuptorul la 200 ° C. Într-un bol amestecă ierburile cu năutul clătit și scurs.
• Coace la cuptor pe o foaie de copt aproximativ 45 de minute, amestecă în timp ce coci.
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Mic dejun:

Ziua 7

PORRIDGE DE ȘTIR CU FRUCTE USCATE
Ingrediente:
• 50 g semințe de știr
• 2 linguri de fructe uscate
• 200 ml apă
• 1 lingură de eritritol
• Scorțișoară măcinată
• 2 linguri iaurt de nucă de cocos
Preparare:
• Se combină șl cu știrul cu apa și se aduce la fierbere. Gătește în timp ce amesteci
ocazional aproximativ 25 de minute până devine cremos.
• Amestecă eritritolul / zahărul), scorțișoara, iaurtul și afinele scurse sau alte fructe.

Gustare:

FRESHBOOST DE GRAPEFRUIT & MORCOV
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Ingrediente:
• Suc de la 1 grapefruit
• 3 morcovi
Preparare:
• Înșurubează supapa pe borcanul de amestec al Delimano MultiFresh, apoi pune înăuntru
toate ingredientele (nu depăși nivelul MAX cu lichide).
• Înșurubează lama.
• Pune borcanul de amestec pe Delimano MultiFresh, setează cadranul la amestecul de vid
(VB) și apasă butonul pentru a porni.
• După ce ai terminat, deschide și bucură-te de FreshBoost sau toarnă-l într-o sticlă / pahar
și păstrează pentru mai târziu.

Prânz:

LEGUME LA CUPTOR CU OREZ SĂLBATIC
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Ingrediente:
• 1 ceapă tăiată felii
• 1 lingură ulei de măsline
• 2 tulpini de țelină tocate
• 2 căței de usturoi tocați
• 500 g fasole verde
• 8 linguri drojdie nutritivă
• Un praf de sare
• 80 g orez sălbatic
• 1 lingură de cimbru tocat
• 100 ml cremă de nucă de cocos pentru gătit
• 100 ml apă
Preparare:
• Preîncălzește cuptorul la 180 ° C și încălzește o tigaie cu ulei de măsline.
• Adaugă ceapa și gătește timp de 4 minute, apoi adaugă usturoiul, cimbrul și sarea și
amestecă fasolea verde și orezul sălbatic.
• Toarnă apă, drojdie nutritivă și cremă de nucă de cocos.
• Transferă amestecul într-un vas de copt și coace timp de 50 de minute până când lichidul
este absorbit. Se lasă să se răcească 10 minute înainte de servire.

Gustare:

FRESHBOOST DE LĂMÂIE, MĂR ȘI SPANAC
Ingrediente:
• Suc de la 1 lămâie
• 1 măr verde
• 100 g frunze de spanac
Preparare:
• Înșurubează supapa pe borcanul de amestec al Delimano MultiFresh, apoi pune înăuntru
toate ingredientele (nu depăși nivelul MAX cu lichide).
• Înșurubează lama.
• Pune borcanul de amestec pe Delimano MultiFresh, setează cadranul la amestecul de vid
(VB) și apasă butonul pentru a porni.
• După ce ai terminat, deschide și bucură-te de FreshBoost sau toarnă-l într-o sticlă / pahar
și păstrează pentru mai târziu.
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Cina:

DOVLECEI LA CUPTOR CU ROȘII

Ingrediente:
• 5 zucchini
• Ulei de măsline
• 2 căței de usturoi feliați
• 400 de grame de roșii tocate
Preparare:
• Preîncălziți cuptorul la 180 ° C.
• Tăiați dovleceii pe de-a lungul pentru a-i umple cu usturoi, apoi așezați dovleceii și roșiile
în vasul de copt. Presărați cu 1 linguriță de ulei de măsline și adăugați un vârf de sare de
mare și coaceți aproximativ 1 oră până când exteriorul este moale.
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LUAȚI ȘI ACCESORIILE DE LA DELIMANO MULTIFRESH
pentru a obține cele mai bune rezultate!

PROCESOR
DE MÂNCARE
MULTIFRESH

PUNGI DE VID
MULTIFRESH

CUTII
PENTRU
DEPOZITARE
ÎN VID
MULTIFRESH
(3BUC)

DOP DE STICLĂ CU VID
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Dragă client Delimano Multifresh,

Bine ai venit în familia Delimano! Sperăm că ești încântat de noul tău produs și
suntem siguri că te vei folosi de el mult timp.
Pentru a îți ura bun venit în familie îți trimitem un cupon exclusiv și îți oferim șansa de
a
pe încă un produs Delimano pe care îl alegi! Poți
folosi imediat discountul de 10% pe orice produs Delimano alegi dintre cele care nu
au deja discount – oricare îți place, indiferent cât costă.

economisi 10%

valabil doar 30 de zile

Cuponul este
însă, așadar nu rata
ocazia! Punem mare preț pe încrederea ta și vom face tot posibilul să continuăm să
îți oferim serviciile pe care le meriți.
Cu considerație,
Alina Pricea,
Delimano Brand Manager

10%
REDUCERE
valabil doar 30 de zile

www.delimano.ro • în magazine

021 407 66 00
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