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Οι μπάρες δημητριακών Corny σημειώνουν ολοένα και 
πιο μεγάλη επιτυχία στην κυπριακή αγορά λόγω της:

Υγιεινής και φυσικής διατροφής.

Εξαιρετικής σε αναλογία
τιμής - απόδοσης

Καταπληκτικής τους γεύσης



Η εταιρεία Schwartau Γερμανίας, κατασκευαστές των μπάρων Δημητριακών CORNY,  βλέποντας 
την διεθνή τάση που επικρατεί για το νέο  υγιές σνακ Oat Bar ( Flapjack) έχει προχωρήσει στη 

δημιουργία του νέου θρεπτικού σνακ Corny Oatpower.  

Vegan

Corny Cranberry - Pumpkin Seeds 
Συστατικά:

Βρώμη (49%)
Κράνμπερι (5%)

Σπόροι κολοκύθας (5%)

Corny Almond Caramel
Συστατικά:

Βρώμη (50%)
Αμύγδαλα (6%)
Καραμέλα (4%)

Corny Cocoa
Συστατικά:

Βρώμη (54%)
Σοκολάτα γάλακτος

Κακάο (3%)

Το νέο μας προϊόν, Corny Oatpower ακολουθεί την
νέα τάση προς την υγιεινή διατροφή!



ΠΗΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ.

ΨΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ.

ΜΑΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΖΟΥΜΕΡΕΣ.

ΠΡΩΤΟΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.

Τι είναι η Flapjack (Oat bar)?
Είναι μία νόστιμη μπάρα που παραδοσιακά φτιάχνεται από 

βρώμη, βούτυρο, καστανή ζάχαρη και μολάσσες ζαχαρότευτλων.



Η ΒΡΩΜΗ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η υψηλή περιεκτικότητα της βρώμης 
σε φυτικές ίνες βοηθάει στην  καλή 
λειτουργία του εντέρου  και στην 
καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας. 

Η βρώμη επηρεάζει θετικά τη σύνθεση 
των εντερικών βακτηρίων (εντερική 
χλωρίδα).

Η εντερική χλωρίδα επηρεάζει άμεσα 
την υγεία και ευεξία.

Η βρώμη συμβάλλει στη μείωση 
της χοληστερόλης. 

Οι διαλυτές φυτικές ίνες που 
περιέχουν σε αφθονία οι  νιφάδες 
βρώμης, έχουν την ιδιότητα να 
δεσμεύουν και να απομακρύνουν 
την κακή χοληστερόλη, χωρίς να 
κατεβάζουν τα επίπεδα της  καλής 
χοληστερόλης.

Ένα χαμηλό επίπεδο χοληστερόλης 
έχει θετική επίδραση στο 
καρδιαγγειακό σύστημα.

Το πλούσιο περιεχόμενο της βρώμης 
σε φυτικές ίνες και σε πρωτεΐνες 
ενισχύει την ικανοποίηση της όρεξης 
και του αισθήματος κορεσμού και     
με αυτό τον τρόπο βοηθά σημαντικά 
στην επίτευξη του επιθυμητού 
σωματικού βάρους.

ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΟΡΕΣΜΟΣ



CORNY OATPOWER - ΠΗΓΗ ΙΝΩΝ!

Εμποτισμένες
νιφάδες βρώμης

Επιπρόσθετες
γεύσεις



ΥΓΕΙΑ / ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΗ

H Corny Oatpower τοποθετείτε μεταξύ υγιεινής διατροφής και απόλαυσης

Η Corny Oatpower αποτελεί την ιδανική επιλογή για ένα πρακτικό νόστιμο σνακ ενδιάμεσα των γευμάτων έναντι 
των συνηθισμένων σοκολάτων που ενώ προσφέρουν στιγμιαία απόλαυση εντούτοις δεν αποτελεί μια υγιεινή 

επιλογή διατροφής για ένα σνακ-μεταξύ των γευμάτων.
 



Η CORNY OATPOWER ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΕ ΜΙΑ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ

Άγχος λόγω ελλείψης χρόνου

Σνακ για καλύτερη ψυχολογία

Ικανοποίηση αναγκών

Πολύπλοκες καθημερινές
δραστηριότητες


