


Η ιδέα

 Η όλη ιδέα πίσω από την παραγωγή στο εργαστήριό υγιεινής και

θεραπευτικής διατροφής Anthema, βασίζεται σε υγιεινές εναλλακτικές

προτάσεις διατροφής, με ένα μεγάλο φάσμα ωμοφαγικών επιλογών (RΑW).

 Όλα μας τα προϊόντα έχουν ένα κοινό παρονομαστή, ο οποίος είναι: η

ελάχιστη δυνατή επεξεργασία των βιολογικών πρώτων υλών για ένα υψηλά

διατροφικό αποτέλεσμα, όντας πολύ κοντά στο μη επεξεργασμένο.

 Συνεπώς έχουμε ένα τελικό-υγιεινό προϊόν που δεν απαιτεί κανένα γευστικό

συμβιβασμό, σχεδιασμένο να καλύπτει υψηλές διατροφικές ανάγκες και

απαιτήσεις.

 Τα προϊόντα “Anthema” είναι Organic, Sugar Free & Gluten Free.



Κατηγορίες Προϊόντων

Μπάρες Δημητριακών

Μπισκότα

Βούτυρα Καρπών

Πραλίνες

Granola

Διατροφικές Φόρμουλες

Ρoφήματα Αμυγδάλου

https://www.anthema.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&prcategory=e-shop&prsubcategory=Μπάρες&type=list
https://www.anthema.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&prcategory=e-shop&prsubcategory=Βούτυρα%20καρπών&type=list
https://www.anthema.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&prcategory=e-shop&prsubcategory=Πραλίνες&type=list
https://www.anthema.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&prcategory=e-shop&prsubcategory=Γεύματα%20Δημητριακών&type=list
https://www.anthema.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&prcategory=e-shop&prsubcategory=Διατροφικές%20Φόρμουλες&type=list
https://www.anthema.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&prcategory=e-shop&prsubcategory=Γάλατα%20Καρπών&type=list


Μπάρες Δημητριακών

https://www.anthema.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&prcategory=e-shop&prsubcategory=Μπάρες&type=list


Μπισκότα

https://www.anthema.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&prcategory=e-shop&prsubcategory=Cookies&type=list


Stand Προβολής

https://www.anthema.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&prcategory=e-shop&prsubcategory=Μπάρες&type=list


Βούτυρα Καρπών

https://www.anthema.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&prcategory=e-shop&prsubcategory=Βούτυρα%20καρπών&type=list


Πραλίνες

με 52% 

αμύγδαλο

με 52% 

φουντούκι

https://www.anthema.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&prcategory=e-shop&prsubcategory=Πραλίνες&type=list


Granola

Προϊόν που έχει παραχθεί με ψυχρή μέθοδο, διατηρώντας 
υφή ψημένου και διατροφική αξία ωμού.

https://www.anthema.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&prcategory=e-shop&prsubcategory=Βούτυρα%20καρπών&type=list


Διατροφικές Φόρμουλες

Δυο διατροφικές φόρμουλες ειδικά σχεδιασμένες για να 
προσφέρουν πολλαπλά σωματικά & ψυχικά οφέλη.

https://www.anthema.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&prcategory=e-shop&prsubcategory=Διατροφικές%20Φόρμουλες&type=list


Διατροφικές Φόρμουλες

Δυο διατροφικές φόρμουλες ειδικά σχεδιασμένες για να 
προσφέρουν πολλαπλά σωματικά & ψυχικά οφέλη.

https://www.anthema.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&prcategory=e-shop&prsubcategory=Διατροφικές%20Φόρμουλες&type=list


Ρόφημα Αμυγδάλου

RAW & μη παστεριωμένο Ρόφημα Αμυγδάλου 
Υψηλής Περιεκτικότητας σε καρπό

https://www.anthema.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&prcategory=e-shop&prsubcategory=Γάλατα%20Καρπών&type=list


Οι Πιστοποιήσεις μας



 H γκάμα μας ανανεώνεται & αναβαθμίζεται σε τακτά διαστήματα.

 Εξελισσόμαστε δημιουργώντας νέα είδη καλύπτοντας τις ανάγκες της
αγοράς.

 Σε επικοινωνία με τους συνεργάτες μας, επιζητούμε feedback για τις
απαιτήσεις της αγοράς, πάντοτε με γνώμονα τις επιθυμίες των πελατών
σας.

 Όλα τα προϊόντα μας χαρακτηρίζονται από την πλέον γνωστή ποιότητα των
πρώτων υλών τους, αλλά και το σεβασμό με τον οποίο αυτές
επεξεργάζονται για να δημιουργηθούν τα τελικά premium προϊόντα
διατροφής ”Anthema”.



Εμμανουήλ Βογιατζάκης

Chef – Θεραπευτικής Διατροφής
Ιδρυτής του Anthema – Bio Products

T. +30 2421312176 M. +30 6958545344

FB. anthema_bio IG. anthema_bioproducts
E. emmanouil@anthema.gr W. www.anthema.gr

Με Εκτίμηση & Διατροφική Διαφάνεια,

 Η αγάπη της κατανάλωσης ενός υγιεινού προϊόντος, χωρίς γευστικούς
συμβιβασμούς, είναι η πρόκλησή μας!

 Το να χτίζουμε μακροχρόνιους, υγιεινούς & θεραπευτικούς δεσμούς μεταξύ
του σώματός μας και της διατροφής μας, είναι ο στόχος μας!!

 Το να δημιουργούμε προϊόντα υποστηρίζοντας τον εν λόγω δεσμό, δια βίου,
είναι η δουλειά μας !!

https://www.facebook.com/anthemabio/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/anthema_bioproducts/?hl=en
mailto:emmanouil@anthema.gr
http://www.anthema.gr/

