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NEWSLETTER

MENA BOSIKOPU
'koester wat je hebt'

100% VOEDSELVEILIG

Vanaf 01 juli 2020 Voordelig en snel
bezorgen met de coolpacks, speciaal
geschikt voor gebruik met verse
levensmiddelen en helpen om uw
versproducten onberispelijk gekoeld af te
leveren. Een van de voordelen van passief
koelen in de verpakking. Is dat met warme
zomerdagen u gegarandeerd bent, dat de
gekoelde bezorging van uw versproducten
binnen de norm blijft. U als eindgebruiker
kan de verpakking en coolpacks recyclen of
thuis hergebruiken. Met deze actie
vergroten wij ons Vers en duurzaam imago
vnaar onze klanten toe..

SWEET CASSAVA

Onze Sweet Cassava bevat relatief veel
resistent zetmeel. Dit type zetmeel wordt
niet verteerd in de dunne darm, maar wel
gefermenteerd in de dikke darm. De dikke
bacteriën zijn dol op dit type zetmeel. Ze
voeden zich ermee en produceren
gunstige stoffen die ontstekingen in de
darmen kunnen verminderen. De Sweet
Cassava bevat vele antinutriënten zoals
saponines, fytinezuur en tannines.
(bron:ahealthylife.nl)
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PIJANA OROI (UNCARIA GUIANENSIS/
CAT’S CLAW LIAAN)

Inheemse lianenthee uit
Kwamalasemutu. Bladeren van de Pijana
Oroi liaan worden diep in het
Amazonregenwoud van Zuid-Suriname
verzameld door inheemse inwoners van het
dorp Kwamalasamutu. De in het wild
groeiende Pijana Oroi (Uncaria Guianensis/
Cat’s Claw Liaan) wordt met de hand
geplukt en ambachtelijk verwerkt tot een
heerlijk kalmerende kruidenthee.

BUSINESS EXPENSION

Onze online dienstverlening dat
eerst gefocust was op Nederland,
Belgie en Frankrijk. Heeft zich
inmiddels uitgebreid naar andere
Europese landen en Caribisch
gebied. Afu-Mena verzend na
bestelling naar de volgende landen:
-Nederland, Belgie, Frankrijk,
Nederlandse Antillen, Tjechie,
Spanje, Curacao, Verenigd
Koninkrijk en Duitsland. Zeg het
voort aan uw vrienden en familie.

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
Afu-Mena 'Cherish Culture ..Protect Nature!'
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