COM A NOSSA GAMA DE

LIQUIDIFICADORAS E CENTRIFUGADORAS

LIQUIDIFICADORAS

A N O SSA MISSÃO:

A SUA

• Quer descobrir novas maneiras de comer alimentos frescos?
• Precisa de uma ajuda para tomar a sua dose diária de vitaminas
e energia?
• Quer preparar receitas mais saudáveis e mais saborosas para si
e para a sua família?
Há mais de 80 anos, a Moulinex oferece soluções para tornar o
cozinhar mais simples e ajudar a preparar refeições mais saudáveis
e mais saborosas.
A sua vasta gama de liquidificadoras e centrifugadoras é concebida
para facilitar o consumo de fruta e vegetais dentro e fora de casa.

CENTRIFUGADORAS

SUCULENTO
E SABOROSO

CREMOSO E
DELICIOSO

REVITALIZE
ENERGIA

ou

TEXTURA
LÍQUIDA COM FIBRAS

TEXTURA

ASSIMILAÇÃO

ASSIMILAÇÃO

LENTA E
SUSTENTADA

RÁPIDA E
FÁCIL

MISTURAR

FRUTA E VERDURA

ENERGIA
DURADOURA

LÍQUIDA

EXTRAIR

APENAS NUTRIENTES,
SEM FIBRAS

INJEÇÃO
DE ENERGIA

POR QUÊ UMA LI QUI DI FI C ADOR A
E CO MO RECONHECER UMA LIQ UI DI FI C ADOR A DE QUAL I DADE
As liquidiﬁcadoras são excelentes aliadas na preparação de batidos e outros preparados saudáveis, cheios de
nutrientes e ricos em ﬁbras. A potência da trituração determina a textura e a quantidade de nutrientes.

D ES EMPE N H O

QUALIDADE

C APAC I DADE

V E R SATI L I DADE

Tecnologia das lâminas

Copo robusto

Facilidade de uso

Variedade de preparados

O número e o material das lâminas são fundamentais
para garantir um elevado desempenho e resultados
superiores. Graças à tecnologia Tripl'Ax,
com lâminas em aço inoxidável, aﬁadas
e duradouras, a sua liquidiﬁcadora conseguirá
triturar qualquer tipo de ingrediente.

Hoje em dia há muitos tipos de copos: em plástico,
vidro, metal ou tritan. Metal e tritan são mais
resistentes, permitindo picar gelo sem daniﬁcar
o copo. Os copos em vidro são duradouros, tal como
os copos em metal, e ﬁcam sem cheiro e sem manchas.

As liquidiﬁcadoras com grande capacidade são
fáceis de usar e limpar. Algumas têm programas
de auto-limpeza, outras têm lâminas amovíveis
para facilitar o manuseamento.

As liquidiﬁcadoras mais evoluídas permitem preparar
muito mais do que um ótimo smoothie, graças à
possibilidade de preparar receitas quentes e frias.

Resultados perfeitos

Qualidade dos materiais

Simples e intuitivo

Funções automáticas

A combinação de lâminas e motores potentes
garantem resultados superiores. As nossas
liquidiﬁcadoras de alto desempenho permitem
pulverizar até os ingredientes mais difíceis para obter
uma textura mais suave com mais nutrientes
e mais sabor.

Uma boa liquidiﬁcadora é feita em materiais
resistentes de alta qualidade por forma
a garantir um desempenho duradouro
com total segurança.

Um interface simples e intuitivo é fundamental para
gerir o número cada vez maior de funcionalidades.
As soluções mais avançadas têm painel digital
e programas automáticos para facilitar a preparação
de qualquer batido num só click.

Os programas automáticos permitem preparar várias
receitas apenas com o toque de um dedo.

PARA MIM?

PARA NÓS?

LIQUIDIFICADORAS
PESSOAIS

LIQUIDIFICADORAS
FA M I L I A R E S

TRADICIONAIS

A LT O R E N D I M E N T O

TRADICIONAIS

A LT O R E N D I M E N T O

Aproveite os smoothies
em casa ou leve-os para
onde quiser.

Preserve o poder antioxidante
e obtenha uma textura mais
homogénea e cheia de cor e sabor.

Adote um estilo de vida saudável
para si e para a sua família tornando
a fruta e os vegetais parte dos seus
hábitos diários de forma fácil.

Delicie-se com excelentes preparações
suaves, cheias de nutrientes e sabor.
Explore a grande variedade de receitas.

LIQUIDIFICADORAS
LIQUIDIFICADORAS
ALTOALTAS
RENDIMENTO
PRESTAÇÕES
LIQUIDIFICADORAS
TRADICIONAIS
CENTRIFUGADORAS
ALTAS
ALTO RENDIMENTO
PRESTAÇÕES
CENTRIFUGADORAS
TRADICIONAIS

freshboost
LM181D 10

sistema vácuo
menos oxidação,
mais nutrientes,
para levar
sempre consigo

novo

TECNOLOGIA VÁCUO
NUTRIKEEP™

P OT ÊNCI A

REMOVE O AR ANTES DE LIQUIDIFICAR
PARA OBTER SMOOTHIES MAIS FRESCOS
E CHEIOS DE NUTRIENTES!
Mais sabor*,
uma textura mais
homogénea

VERSAT I LI DA D E
1 minuto
de trituração

CO NVENI ÊNCI A

3 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS E FUNÇÃO PICAR GELO
1

2
50 segundos de
extração de ar e 1
minuto de trituração

+

Q UA LI DA D E

PARA MIM?

Cores mais vivas*,
menos oxidação

*vs Moulinex LN30. Prova feita:
- conteúdo total de polifenóis e impacto visual de oxidação do sumo de maçã
- composto aromático no sumo de framboesa

50 segundos
de extração de ar

3

2 copos On the Go
para apreciar os seus
batidos a qualquer
hora em qualquer lado

COPO EM
PLÁSTICO RESISTENTE

Picar gelo manual

Lâminas em
aço inoxidável
amovíveis
para uma fácil
limpeza

ACABAMENTO EM METAL
DESIGN COMPACTO

LIQUIDIFICADORAS
ALTO RENDIMENTO
LIQUIDIFICADORAS
TRADICIONAIS
CENTRIFUGADORAS
ALTO RENDIMENTO
CENTRIFUGADORAS
TRADICIONAIS

alta velocidade com
função cozedura,
mais nutrientes e sabor,
mais versatilidade
PARA NÓS?

45

GRAÇAS AO MOTOR DE ALTA VELOCIDADE
E À TECNOLOGIA TRIPL'AX PRO
Em comparação com as liquidiﬁcadoras tradicionais

VERSAT I LI DA D E

DOCES E
COMPOTAS

LEITES
VEGETAIS

SOPAS

000 RPM

000 RPM

LM962B10

UMA INCRÍVEL TEXTURA
CHEIA DE NUTRIENTES & SABOR

P OT ÊNCI A

6 lâminas, efeito ciclone,
mistura perfeita
e destruição total

45

ultrablend
cook

1300W e 45.000 rpm:
a velocidade das lâminas
atinge os 460KM/H

Uma grande variedade de preparações quentes e frias em apenas um toque,
graças à função de aquecimento que permite cozinhar todo o tipo de
ingredientes até 100°C!

MOLHOS
QUENTES

COULIS

SMOOTHIES
VERDES

CO NVENI ÊNCI A

CAPACIDADE
2L

Q UA LI DA D E

COPO DE VIDRO
RESISTENTE AO CALOR

PICAR
GELO

BATIDOS

PROGRAMA
DE AUTO-LIMPEZA

CONTROLO DA
TEMPERATURA

alta velocidade,
mais nutrientes e sabor,
máxima qualidade

fácil de usar,
fácil de levar,
fácil de limpar

PARA NÓS?

PARA MIM?

CENTRIFUGADORAS
ALTO RENDIMENTO

UMA INCRÍVEL TEXTURA CHEIA DE NUTRIENTES & SABOR
6 lâminas amovíveis,
efeito ciclone, mistura
perfeita e destruição
total

POTÊNCIA

CENTRIFUGADORAS
TRADICIONAIS

CONVENIÊNCIA

QUALIDADE

1200W e 28.000 rpm
Motor muito potente para
garantir resultados perfeitos

COPOS ON-THE-GO

CONVENIÊNCIA

COMANDOS
INTUITIVOS

CAPACIDADE 1,7L

COPO DE VIDRO
TÉRMICO

Desfrute mais de frutas frescas e vegetais todos os dias,
em todo o lado, graças ao copo de 750ml

FÁCIL
DE LIMPAR

1º PASSO:
ENCHER
O COPO

Lâminas
amovíveis

2º PASSO:
TRITURAR

3º PASSO:
LEVAR
CONSIGO!

CORPO EM INOX, ELEGANTE E RESISTENTE

3 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS:
Smoothies, picar gelo e auto limpeza

VERSATILIDADE

novo

LIQUIDIFICADORAS
ALTO RENDIMENTO

LM1 B1 D1 0

LIQUIDIFICADORAS
1TRADICIONAIS

LM811D 10

CENTRIFUGADORAS
ALTO RENDIMENTO

blend & go

QUALIDADE

2 COPOS EM PLÁSTICO:
1 copo tradicional 750 ml
+ 1 copo on-the-go 750 ml

POTÊNCIA

300W
MOTOR POTENTE

LÂMINAS EM AÇO
INOXIDÁVEL

FÁCIL DE LIMPAR
Lâminas amovíveis

SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO
Fluxo de ar para evitar
sobreaquecimento do motor

4 LÂMINAS

CENTRIFUGADORAS
TRADICIONAIS

LIQUIDIFICADORAS
ALTO RENDIMENTO
LIQUIDIFICADORAS
TRADICIONAIS

perfectmix+

LIQUIDIFICADORAS
ALTO RENDIMENTO
LIQUIDIFICADORAS
TRADICIONAIS
CENTRIFUGADORAS
ALTO RENDIMENTO

blendforce ll
vidro
LM430110

LM4 2 5 8 1 0

novo

fácil de fechar,
fácil de usar,
fácil de gostar

fácil de fechar,
fácil de usar,
fácil de gostar

PARA NÓS?

CONVENIÊNCIA

QUALIDADE

CENTRIFUGADORAS
TRADICIONAIS

blendforce ll
PARA NÓS?

NOVO BLOQUEIO EXTERIOR PARA
UM FECHO MAIS CONFORTÁVEL
(40% mais fácil de bloquear*)
*comparado com a liquidiﬁcadora LM300

LÂMINAS EM AÇO
INOXIDÁVEL AMOVÍVEIS
e compatíveis com a máquina
de lavar loiça

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
Fluxo de ar para evitar
o sobreaquecimento do motor

COPO DE VIDRO DE GRANDE CAPACIDADE,
COM O DESIGN ELEGANTE E FUNCIONAL
Copo em vidro de 1,75L resistente ao choque térmico
(até 80° C)

POTÊNCIA
LIQUIDIFICADORA POTENTE
Liquidiﬁcadora com
800W de potência

BOTÃO ROTATIVO
ERGONÓMICO
2 velocidades
e função pulse

4 LÂMINAS
EM AÇO INOX
Potentes e duradouras

CONVENIÊNCIA

SISTEMA DE FECHO
DE SEGURANÇA FÁCIL
A liquidiﬁcadora não funciona
sem o copo estar na posição correta

LÂMINAS EM AÇO
INOXIDÁVEL AMOVÍVEIS
e compatível com a máquina
de lavar loiça

QUALIDADE

COPO DE PLÁSTICO RESISTENTE E DE GRANDE CAPACIDADE:
1,75L totais e 1,25L úteis

POTÊNCIA

6 LÁMINAS TRIPL’AX®
potentes e duradouras

MOTOR 600W
para uma trituração
perfeita

DESEMPENHO

CONVENIÊNCIA

QUALIDADE

VERSATILIDADE

FRESHBOOST
LM181D10

PERFECT MIX
LM811D10

ULTRABLEND COOK
LM962B10

BLEND&GO
LM1B1D10

BLENDFORCE II
LM425810

BLENDFORCE II
LM430110

até 3x mais poder
antioxidante

textura até 50%
mais suave

textura até 15x
mais suave

300 W

600 W

800 W

800 W

1200 W

1300 W

2 velocidades + pulse

2 velocidades + pulse

tecnologia vácuo Nutrikeep

alta velocidade:
28.000 rpm

1 velocidade

alta velocidade:
45.000 rpm - 460 km/h

4 lâminas amovíveis

6 lâminas Tripl'Ax

6 lâminas Tripl'Ax Pro

4 lâminas

6 lâminas Tripl'Ax

4 lâminas

-

velocidade variável

10 velocidades

lâminas amovíveis

lâminas amovíveis

lâminas amovíveis

2 copos de plástico
on-the-go

programa auto-limpeza
e picar gelo

programa auto-limpeza
e picar gelo

copo de vidro de 2L

copo de vidro de 2L

copo plástico + copo on-the-go

copo de plástico

copo de vidro

capacidade copos 0,75L
lâminas amovíveis

lâminas amovíveis

-

partes amovíveis compatíveis
com a máquina de lavar loiça

partes amovíveis compatíveis
com a máquina de lavar loiça

partes amovíveis compatíveis
com a máquina de lavar loiça

copos de plástico resistente

copo de vidro termo resistente

copo de vidro ultra resistente

acabamento em inox

sistema de refrigeração a ar

controlo da temperatura

3 programas automáticos:
liquidiﬁcar, vácuo, liquidiﬁcar
e vácuo + função picar gelo

3 programas automáticos:
smoothies, picar gelo,
auto-limpeza

8 programas automáticos:
3 frios e 5 quentes,
+ auto-limpeza

-

-

função cozedura até 100ºC

DESEMPENHO

CONVENIÊNCIA
smart lock

smart lock

smart lock

partes amovíveis
compatíveis com a máquina
de lavar loiça

partes amovíveis
compatíveis com a máquina
de lavar loiça

partes amovíveis
compatíveis com a máquina
de lavar loiça

capacidade copo tradicional
e copo on-the-go 0,75 L
total / 0,60 L útil

capacidade copo 1,75 L
total / 1,25 L útil

capacidade copo 1,75 L
total / 1,25 L útil

QUALIDADE

LIQUIDIFICADORAS
ALTO RENDIMENTO

TRADICIONAIS

LIQUIDIFICADORAS
1TRADICIONAIS

A LTO
R E N DIME NTO

CENTRIFUGADORAS
ALTO RENDIMENTO

A NO S SA GA MA D E
LIQU IDIF ICADOR AS

CENTRIFUGADORAS
TRADICIONAIS

LIQUIDIFICADORAS
ALTO RENDIMENTO
LIQUIDIFICADORAS
1TRADICIONAIS
CENTRIFUGADORAS
ALTO RENDIMENTO
CENTRIFUGADORAS
TRADICIONAIS

A NO SSA GA MA D E
LIQUI DI F I CADOR AS D E

PORQUÊ UMA CENT R IF UGADOR A E C OM O R E C ONHE C E R
UMA CENTRIF UGAD OR A DE QUAL I DADE
As centrifugadoras tradicionais e slow juicers são parceiras perfeitas no cuidado da nossa saúde e bem estar, permitindo extrair o líquido
dos alimentos e manter os valores nutricionais com a menor oxidação possível. A quantidade de nutrientes, sabor e o nível
de oxidação variam em função da tecnologia, da prensagem tradicional à prensagem lenta.

D E S E MPENHO

C APAC I DADE

C ONV E NI Ê NC I A

Tradicionais

Slow juicers

Diâmetro da chaminé

Silenciosa

A potência do motor determina a capacidade
da centrifugadora tradicional de extrair o máximo
do sumo de frutas e vegetais tornando as partes
duras mais líquidas.

As centrifugadoras slow juicers caracterizam-se pela
tecnologia de prensagem lenta a frio que permite,
com uma velocidade reduzida, minimizar a oxidação
provocada pelo calor da rotação e produzir o máximo
de sumo possível minimizando o desperdício.

Quanto maior for o tamanho do chaminé, mais fácil
será preparar os seus sumos de uma forma rápida e
simples: o diâmetro de 75 mm já permite introduzir
fruta e legumes sem necessidade de cortá-los.

As centrifugadoras mais evoluídas têm níveis
de ruído mais baixos, para permitir preparar
sumos a qualquer hora.

Parafuso & Filtro

Resultado

Capacidade Jarro

Fácil de limpar

Do material, design do eixo e ﬁltro depende
a capacidade de aproveitar o máximo de fruta
e legumes. Um ﬁltro em inox e um parafuso em metal
garantem as melhores performances.

A prensa de rotação lenta permite espremer qualquer
tipo de fruta, legumes e ervas aromáticas e obter
até 2 vezes mais sumo em comparação com as
centrifugadoras normais*!

A capacidade do jarro de recolha da polpa determina
a capacidade de preparar grandes quantidades de
sumo. Normalmente quanto maior for o jarro mais
fácil será remover a polpa e limpar.

A facilidade de limpar a sua centrifugadora é o
que vai permitir preparar os seus sumos com mais
frequência. A tecnologia Easy Clean permite, graças
à função reverse, a limpeza automática do ﬁltro
e a possibilidade de poupar tempo e energia.

(*) Testes efetuados em laboratório com 1Kg de framboesas para o sumo,
1 kg de laranjas para a vitamina C e 1 Kg de uvas para os antioxidantes.

LIQUIDIFICADORAS
ALTO RENDIMENTO
LIQUIDIFICADORAS
TRADICIONAIS
CENTRIFUGADORAS
SLOW JUICERS
CENTRIFUGADORAS
TRADICIONAIS

infiny juice

P OT ÊNCI A

ZU255B10

tecnologia slow juicer,
máxima extração,
fácil de limpar

A rotação lenta da prensa evita
o sobreaquecimento do motor e a
possível oxidação dos ingredientes

A tecnologia Slow Juicer é ideal para fazer sumos
aproveitando todo o potencial dos alimentos.
Para melhores resultados, é possível ajustar a força da
preparação de acordo com a dureza das frutas e vegetais

CO NVENI ÊNCI A
TECNOLOGIA SILENCIOSA
Para preparar sumos
a qualquer hora

MONTAGEM INTUITIVA
E UTILIZAÇÃO ERGONÓMICA
Simples e prática de montar,
é ideal para um uso diário

CA PACI DA D E
RECIPIENTES PARA SUMO E POLPA
Dois recipientes amovíveis com 0,8 L de capacidade, e fáceis de
limpar, um para sumo outro para recolher a polpa. Uma simples
passagem por água é o suﬁciente entre duas preparações

máximo sabor,
grande capacidade,
máxima conveniência

slow juicer

DESEMPENHO
A tecnologia Slow Juicer permite obter até
2 vezes mais sumo, 1/4 mais de vitamina C
e 2 vezes mais de antioxidantes em comparação
com as centrifugadoras normais

CONVENIÊNCIA

TECNOLOGIA SILENCIOSA
Para preparar os seus
sumos de forma
confortável

CAPACIDADE

JARROS
2 jarros de 800ml
para sumo e polpa

ÓTIMO DESEMPENHO
MÁXIMA EXTRAÇÃO

2 VELOCIDADES
Para usar todo o tipo
de frutas e legumes

FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO
1 velocidade + função reverse
para desbloquear caso alguma
parte de fruta ﬁque presa

FÁCIL DE LIMPAR
Graças à escova de
limpeza incluída

PEGA DE SEGURANÇA GRANDE
Sistema de bloqueio metálico,
para impedir a utilização quando
as peças não estão bem colocadas

NÍVEL DE POLPA AJUSTÁVEL
Para selecionar a quantidade
de polpa que deseja no seu sumo

CHAMINÉ DE ENCHIMENTO
XXL (85MM)
Não é necessário cortar
a fruta e os legumes

JARRO PARA POLPA DE 2L
Grande capacidade para fazer grandes
quantidades de sumo. Fácil de remover
a polpa e de limpar

MAIS SUMO, MAIS ENERGIA, MAIS JUVENTUDE!
Com a centrifugadora Juiceo, nunca foi tão fácil
fazer sumos frescos e saudáveis

LIQUIDIFICADORAS
ALTO RENDIMENTO

mais sumo,,
mais energia,,
design compacto,,
máxima conveniência

LIQUIDIFICADORAS
TRADICIONAIS

JU6 5 5 H1 0

CENTRIFUGADORAS
SLOW JUICERS

Z U150110

xx L silver
premium

novo

CENTRIFUGADORAS
TRADICIONAIS

LIQUIDIFICADORAS
ALTO RENDIMENTO
LIQUIDIFICADORAS
TRADICIONAIS
CENTRIFUGADORAS
SLOW JUICERS
CENTRIFUGADORAS
TRADICIONAIS

juiceo

LIQUIDIFICADORAS
ALTO RENDIMENTO
LIQUIDIFICADORAS
TRADICIONAIS
CENTRIFUGADORAS
SLOW JUICERS
CENTRIFUGADORAS
TRADICIONAIS

easy fruit

frutelia
JU3 5 0 B3 9

JU 610D 10

fácil de usar,
fácil de arrumar,
fácil de limpar

grande capacidade,,
design elegante,,
grande conveniência

SUMOS NATURAIS, TODOS OS DIAS!
400W de potência e ﬁltro em inox com lâminas centradas para uma melhor
performance, é ideal para preparar de forma fácil e rápida os sumos de fruta
e vegetais duros ou moles, para si e para toda a família

DESEMPENHO

ÓTIMO DESEMPENHO
MÁXIMA EXTRAÇÃO

2 VELOCIDADES SELECIONÁVEIS
COM BOTÃO ILUMINADO
Adaptável a todo o tipo
de ingredientes

CONVENIÊNCIA

FÁCIL DE LIMPAR
As peças amovíveis são
compatíveis com a máquina de
lavar loiça: reservatório de polpa,
jarro, tampa, calcador e ﬁltro

FECHO DE SEGURANÇA
COM PEGA GRANDE E ERGONÓMICA
Fácil utilização, com pega de fecho
de segurança grande e ergonómica

SERVIÇO DIRETO
COM SISTEMA ANTI-GOTA
Prático e evita desperdícios

CAPACIDADE

CHAMINÉ
DE ENCHIMENTO XXL
Chaminé de 75mm:
não necessita cortar as frutas
e legumes em pedaços

2 JARROS COM
GRANDE CAPACIDADE
Jarro de 2L para polpa
e jarro de 1,2L para preparar
grandes quantidades de sumo

CHAMINÉ DE ENCHIMENTO LARGA
Com 49 mm permite colocar uma grande variedade de frutas
e legumes sem ter de cortar em pedaços pequenos

COMPATÍVEL COM MÁQUINA
DE LAVAR LOIÇA
Fácil de limpar, todas as partes
amovíveis são compatíveis com
a máquina de lavar loiça

CONVENIÊNCIA

JUICEO
ZU150110

XXL SILVER PREMIUM
JU655H10

EASY FRUIT
JU610D10

FRUTELIA
JU350B39

200 W

150 W

1200 W

800 W

400 W

prensagem lenta a frio

prensagem lenta a frio

2 velocidades

2 velocidades

1 velocidade

1 velocidade + função reverse

1 velocidade + função reverse

ﬁltro em inox

ﬁltro em inox

ﬁltro em inox

ﬁltro inox

ﬁltro plástico/inox

serviço direto

serviço direto

serviço direto

velocidade rotação 60 rpm

velocidade rotação 80 rpm

separador de espuma

separador de espuma

separador de espuma

serviço direto

serviço direto

escova de limpeza

escova de limpeza

-

sistema anti gota

sistema anti gota

sistema de bloqueio
pega larga

sistema de bloqueio
pega larga

sistema de bloqueio
com 2 alavancas

tecnologia silenciosa

tecnologia silenciosa

partes amovíveis compatíveis com
a máquina de lavar loiça

partes amovíveis compatíveis com
a máquina de lavar loiça

partes amovíveis
compatíveis com a
máquina de lavar loiça

partes amovíveis
compatíveis com a
máquina de lavar loiça

partes amovíveis
compatíveis com a
máquina de lavar loiça

diâmetro chaminé 45 mm

diâmetro chaminé 45 mm

diâmetro chaminé 85 mm

diâmetro chaminé 75 mm

diâmetro chaminé 49 mm

recipiente polpa 0,8 L

recipiente polpa 0,8 L

recipiente polpa 2 L

recipiente polpa 2 L

recipiente polpa 0,8 L

jarro sumo 0,8 L

jarro sumo 0,8 L

jarro sumo 1,25 L

jarro sumo 1,25 L

-

CAPACIDADE

LIQUIDIFICADORAS
ALTO RENDIMENTO

DESEMPENHO

CENTRIFUGADORAS
SLOW JUICERS

INFINY JUICE
ZU255B10

LIQUIDIFICADORAS
TRADICIONAIS

TRADICIONAIS

CONVENIÊNCIA

CAPACIDADE

CENTRIFUGADORAS
TRADICIONAIS

CENTRIFUGADORAS
SLOW JUICERS

DESEMPENHO

CENTRIFUGADORAS
TRADICIONAIS

A NO S SA GA MA D E
CE N TR IF U GADOR AS

S L OW
J U IC E RS

LIQUIDIFICADORAS
TRADICIONAIS

LIQUIDIFICADORAS
ALTO RENDIMENTO

A NO SSA GA MA D E
CEN TR I F UGADORAS DE

CCC – Cen tro de Cont act o d o Co nsumid o r

Assist ênc ia, infor ma çõe s gera is, conselhos sobre a utiliza ção de p ro du to s, ac o ns el h amento na es c o l h a do s eu equ ip amento

Tel: 8 0 8 2 8 4 7 3 5 • Fax: 21 868 51 03

(D ia s úte is da s 9H à s 19H. C usto de uma cha mada l o c al ) o u c o ntac te-no s atrav és do no s s o s ite
WWW.M OULINEX.PT
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