Maxilife traz ao Brasil balança nutricional computadorizada
Agora ficou fácil saber os valores nutricionais de sua alimentação com a Balança
Nutricional Maxilife MX-BL01 com cerca de mil alimentos e bebidas
cadastrados em sua memória
Perfeita para aqueles que buscam acompanhar seu consumo nutricional, ou para quem
está de dieta e precisa controlar a alimentação, a nova Balança Nutricional Computadorizada
MX-BL01 da Maxilife, chega ao Brasil com o mais moderno método de avaliação nutricional
de alimentos. A Balança Nutricional MX-BL01 apresenta um sistema único e inovador que
permite saber quantas calorias, carboidratos, gordura, sal, proteínas, fibras ou colesterol
possuem os alimentos e as bebidas.
Basta colocar o conteúdo a ser avaliado na balança, digitar o código do alimento ou bebida, descrito no manual, que o computador interno lhe dará todas as informações nutricionais.
A MX-BL01 possui cerca de mil alimentos e bebidas cadastrados em sua memória. Além
de avaliar cada um destes itens, sabendo exatamente sua composição nutricional, a MXBL01 permite ainda, que você pese cada item separadamente, armazenando seus valores
na memória e depois some estes valores, compondo o valor total de sua refeição. Além
disso, pode ser usada como uma balança de cozinha tradicional.
Características do Produto
Sua plataforma destacável é de vidro temperado resistente, perfeito para o uso diário. É
fácil de limpar e pode ser levada à máquina de lava-louças. Possui visor de cristal líquido
de 6,5cm x 3cm que facilita a leitura das informações e sistema de desligamento inteligente que, desliga a balança automaticamente após alguns minutos inativa.
A exatidão na hora da pesagem é outro diferencial
da MX-BL01, que possui sensor de alta precisão
permitindo a pesagem de qualquer alimento ou outro item desde um grama até 3kg. A Balança
Nutricional permite ainda a pesagem nas unidades
de grama, kilo, libra ou onça.
A MX - BL01 funciona a bateria, tem garantia de um
ano e chega ao mercado pelo preço sugerido de
R$ 239,00. Pode ser encontrada nos sites de compra pela Internet Shoptime, BelaCompra e
CompreSaude. O consumidor pode contar com a assistência do SAC pelo telefone
0800 771 01 01 ou pelo site www.maxilifebrasil.com.br
Sobre a Maxilife Brasil
Subsidiária do grupo Maxilife International Corp., a empresa é focada na venda de aparelhos para cuidados com a saúde, bem-estar e beleza, trazendo para o Brasil o que existe
de melhor em qualidade, tecnologia e inovação do mercado mundial.
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