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NEWSLETTER

MENA BOSIKOPU
'koester wat je hebt'

HEALTHY DISCOUNT

Enige tijd geleden hebt u één of meerdere
bestellingen geplaatst bij Afu-Mena en deze
ook in goede orde ontvangen. Wij leven in
een verschrikkelijke tijd. Hoop dat een ieder
gezond en wel is in deze verschrikkelijke tijd
van de wereld. Speciaal voor al onze klanten
hebben wij deze maand een COVID-19
korting. Deze moet u stimuleren om vooral
door te gaan met het koesteren van een
gezonde levensstijl. U krijgt in juni 2020 een
speciale 10% korting op elke bestelling via
onze webwinkel. U mag uw code aanvragen
via; welcome@afu-mena.com

KWASI BITA

Een puur authentiek product dat Marrons
& inheemsen al vele jaren gebruiken. De
bita hout bestaat uit twee stofjes;
quassine (0.09 tot 0.17%) en neoquassine
(0.05 tot 0.11%). Het is wetenschappelijk
bewezen dat Kwasi bita antibacteriele en
antischimmel werkingen heeft. De
wetenschappelijke basis dat deze een
koortswerend en bloedzuiverend medicijn
is. De Bita werkt prima bij het reinigen van
het lichaam, indirect de huid zuiveren en
biedt een hele goede weerstand.
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SIWIRU (COSTUS SCABER/SPIRAL
GINGER)

De bladeren van de Siwiru plant
(Costus Scaber/Spiral Ginger)
worden diep in het Amazonewoud
van Zuid-Suriname verzameld door
de Inheemse inwoners van het dorp
Kwamalasamutu. In het wild
groeiende Siwiru wordt met de hand
geplukt en ambachtelijk verwerkt
tot een krachtige kruidenthee.

PODOSIRI - AÇAI BEVAT

Aminozuren,
Eiwitten,
Vitaminen A, B1, B2, B3, C en E,
Mineralen: kalium, calcium,
koper, magnesium en zink,
Omega vetten: Omega-3, Omega6 en Omega-9,
Plantensterolen – B-sitkosterol,
campesterol en sigmasterol.

Afu-Mena is opgericht in 2010 door
Paulus B. Tojo, MBA, in Paramaribo,
Suriname en is een multidisciplinaire
onderneming met als missie; “koester én
respecteer onze natuur en cultuur”. Onze
visie: verder kijken dan de horizon om op
veranderingen te kunnen anticiperen. Via
de ‘superfoods Plus’ webwinkel bieden
wij gezonde en voedzame ambachtelijk
bereide producten, kunst, literatuur en
kruiden aan. Bezoek ons via
www.afu-mena.eu
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