
Θες να αλλάξεις τη ζωή σου?
ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΟΥ!

Premium αργοψημένα τρόφιμα υψηλής θρεπτικής αξίας
Από άπαχο ελληνικό φρέσκο κρέας.

Με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.
Με Ω3 & φυτικές ίνες.

Χωρίς συντηρητικά & χρωστικές.
Ιδανικά για δίαιτες.

Εξοικονόμηση χρόνου με εύκολη και γρήγορη προετοιμασία (θέλουν 
ελάχιστο ζέσταμα).

Οι πρώτες ύλες μας:  Άπαχο κρέας, λιναρόσπορος, φακές, ασπράδι αβγού, βρώμη, μπρόκολο, χαρούπι, τζίντζερ.
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Αντικαταστήσαμε το ζωικό λίπος με ό,τι καλύτερο μας δίνει η φύση και δημιουργήσαμε την πιο υγιεινή 
πρόταση για κρύα και ζεστά snacks και γεύματα. Τα προϊόντα της σειράς “Better Life Super Nutritional Foods”, 
είναι έτοιμα προς κατανάλωση, γιατί είναι αργοψημένα στον ατμό. Είναι εμπλουτισμένα με ελληνικές φυσικές 
υπερτροφές, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και περιέχουν φυτικές ίνες και Ω3. Δεν απευθύνονται 
μόνο σε αθλητές αλλά και σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν πιο ποιοτικό τρόπο διατροφής, αφού για πρώτη 
φορά κάτι τόσο υγιεινό, είναι ταυτόχρονα τόσο νόστιμο και τόσο προσιτό. Δεν περιέχουν συντηρητικά και 
χρωστικές και είναι κατάλληλα και για δίαιτες, γιατί εκτός από την υψηλή διατροφική τους αξία, προσφέρουν 
άμεση αίσθηση κορεσμού και περιορισμό της πείνας.

“BETTER LIFE SUPER NUTRITIONAL FOODS”

συμβάλλουν στην αύξηση και διατήρηση της μυικής μάζας καθώς 
και στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών.
συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων της 
χοληστερίνης στο αίμα.
συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΤΑ Ω3 ΛΙΠΑΡΑ

ΟΙ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

άμεση αίσθηση κορεσμού και περιορισμό της πείνας.

*ΤΑ ΑΣΠΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΠΟΣ ΑΛΛΑ ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΒΓΟΥ

Healthy-Light Food Products of the year!

Αργοψημένα προϊόντα από ελληνικό φρέσκο κρέας
χωρίς λίπος & συντηρητικά

Βάρος Υψηλή
Πρωτεΐνη

Φυτικές
Ίνες

Ω3 Διάρκεια 
Ζωής

“Fitness Μπιφτέκι” Better Life
από άπαχο ελληνικό φρέσκο μοσχαρίσιο

& χοιρινό κρέας, με βρώμη, λιναρόσπορο, φακές,
χαρούπι, μπρόκολο & τζίντζερ.

200gr 45 
μέρες

“Fitness Χοιρινό Λουκάνικο”
Better Life

από άπαχο φρέσκο ελληνικό κρέας,με ασπράδι
αβγού, λιναρόσπορο, μπρόκολο & τζίντζερ

400gr 45 
μέρες

“Fitness Παριζάκι” Better Life
από άπαχο ελληνικό φρέσκο χοιρινό κρέας, με

ασπράδι αβγού, φακές, λιναρόσπορο & τζίντζερ.
250gr 90 

μέρες

“Sport Dog” Better Life
Fitness Λουκaνικάκι τύπου Frankfurt από άπαχο 

ελληνικό φρέσκο χοιρινό κρέας, με ασπράδι αβγού, 
φακές, λιναρόσπορο & τζίντζερ.

200gr 45 
μέρες

“Fitness Μπιφτέκι Κοτόπουλο”
Better Life

από φρέσκο ελληνικό φιλέτο, με βρώμη,
λιναρόσπορο, φακές, χαρούπι, μπρόκολο & τζίντζερ.

200gr 45 
μέρες

“Fitness Λουκάνικο Κοτόπουλο”
Better Life

από φρέσκο ελληνικό φιλέτο, με ασπράδι αβγού, 
λιναρόσπορο, μπρόκολο & τζίντζερ.

400gr 45 
μέρες



Η γκάμα της σειράς τροφίμων “Better Life” διαρκώς θα εμπλουτίζεται με νέες προτάσεις 
υγιεινής διατροφής.
Τα προϊόντα μας δεν σχεδιάστηκαν για να κατακτήσουν την αγορά αλλά
για να την κάνουν καλύτερη.
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“Premium Cooked Beef Fillet” 
Αργοψημένο άπαχο φρέσκο ελληνικό μοσχαρίσιο 
φιλέτο, μαριναρισμένο με χαρούπι και τζίντζερ.

200gr
45

μέρες

“Premium Cooked Village Burger”
Ψημένο μπιφτέκι από άπαχο φρέσκο ελληνικό 

μοσχάρι με πίτουρο βρώμης.
200gr

45
μέρες

“Premium Cooked Beef Burger”
Ψημένο Burger από άπαχο φρέσκο μοσχαρίσιο 

κρέας με πίτουρο βρώμης.
200gr

45
μέρες

“Premium Beef Strips”
Αργοψημένες λωρίδες από άπαχο ελληνικό

φρέσκο μοσχαρίσιο φιλέτο.
200gr

45
μέρες

“Premium Cooked Pork Fillet”
Αργοψημένο φιλέτο από άπαχο φρέσκο ελληνικό 
χοιρινό, μαριναρισμένο με θυμάρι και τζίντζερ.

200gr 45
μέρες

“Premium Pork Strips”
Αργοψημένες λωρίδες από άπαχο ελληνικό

φρέσκο χοιρινό φιλέτο.
200gr 45

μέρες

“Premium Cooked Chicken Fillet”
Αργοψημένο φρέσκο ελληνικό φιλέτο 

κοτόπουλο, μαριναρισμένο με μαύρο σκόρδο 
και τζίντζερ.

200gr 45
μέρες

“Premium Cooked Chicken Burger”
Ψημένο μπιφτέκι από φρέσκο ελληνικό φιλέτο 

κοτόπουλο με πίτουρο βρώμης.
200gr 45

μέρες

“Premium Chicken Strips”
Αργοψημένες λωρίδες από φρέσκο ελληνικό 

φιλέτο κοτόπουλο.
200gr

45
μέρες

“Vegan Cooked Burger”
Vegan πρωτεϊνικό μπιφτέκι με Ω3. 200gr 45

μέρες



Ακολουθώντας πιστά το γνωμικό “είμαστε ό,τι τρώμε” δημιουργήσαμε μια σειρά τροφίμων με μέγιστη θρεπτική 
αξία. Επιλέξαμε για τις συνταγές μας τα πιο θρεπτικά παραδοσιακά συστατικά από την ελληνική γη, όπως λιναρόσπορο, 
φακές, βρώμη και χαρούπι. Τα αλέσαμε σε παραδοσιακό πετρόμυλο και σε συνδυασμό με άλλα πλούσια σε διατροφική 
αξία υλικά όπως μπρόκολο και ασπράδι αβγού από ελληνική φάρμα, αλλά κυρίως με αγάπη, μεράκι και υπευθυνότητα,
δημιουργήσαμε τα “Better Life Super Nutritional Foods”. Δοκιμάστε τα σαν κυρίως πιάτο ή σε κρύα και 
ζεστά snacks και σάντουιτς για το σχολείο, τη δουλειά και την εκδρομή. Στο e-shop μας www.blfoods.gr
μπορείτε ακόμα να βρείτε μία μεγάλη γκάμα από προϊόντα υγιεινής και βιολογικής διατροφής καθώς και πολλές 
άλλες επιλογές ενός καλύτερου τρόπου ζωής.

“Better life choice is the only way
to get the better life results you are looking for”.

FIT & HEALTHY NUTRITION
+30 210 0105426
www.blfoods.gr
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better life foods

Healthy-Light Food Products of the year!


