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E perioada aceea a anului când ne gândim la vacanΌa de vară, la concediu Ίi la
soare, când ne pregătim pentru zilele calde Ίi când nevoia organismului de
hidratare Ίi de minerale creΊte simΌitor.

› Există 6 tipuri de călători. Tu
din ce „trib” faci parte?

Ήi, pentru că nu putem savura o salată de fructe la fiecare
ceas, băuturile răcoritoare cu sucuri din fructe sunt soluΌia
ideală pentru hidratare Ίi revitalizare! Nu doar că ne răcores
Ίi ne potolesc setea, dar ne revitalizează Ίi ne menΌin vioi.

› Cum ajungi să îΌi placă să
munceΊti. Modelul danez

CiteΊte Ίi Vrei să te simΌi mai bine în pielea ta? Ce
trebuie să faci

Citeste si:

› Cum îΊi aleg românii
destinaΌiile de vacanΌă

Mere, pere, struguri, coacăze negre, zmeură, portocale,
lămâi, soc, meriΊoare... HŮllinger (biosens.ro) oferă cele mai
populare Ίi mai îndrăgite arome de sucuri, toate ecologice pentru că niciodată nu se vor găsi în sucurile Höllinger îndulcitori sau arome artificiale, coloranΌi
sau conservanΌi.
Dar, pentru că ingredientele sănătoase nu sunt de ajuns, sucurile Ίi băuturile răcoritoare
HŮllinger vin acum în ambalaje trendy Ίi cool.
CiteΊte Ίi Alege să te relaxezi în pauza de prânz folosindu-Όi tichetele de masă
Sortimentele HŮllinger de sucuri ecologice cuprind sucuri ecologice 100% obΌinute prin presare
directă (NFC – nu concentrat), băuturi ecologice pentru copii, băuturi ecologice acidulate Ίi
siropuri ecologice din fructe.
2

0

0

Taguri: vacanta de vara sucuri sanatoase Hollinger bauturi racoritoare News
Wellbeing Advertorial

0 Comments

Sort by

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

› 0 comentarii

147 vizualizăr

Like Be the first of your friends to like this.

1 din 3

04-Aug-15 11:35 AM

Nicio vacan܊ă de vară fără o băutură răcoritoare pe măsură | Cariere

http://www.cariereonline.ro/vacanta-de-vara/nicio-vacanta-de-vara-fara...

Comentarii
Adăugati comentariu
Numele:
Subiect:
Mesaj:

Trimite
Ne dorim ca toate comentariile care au loc pe portalul Cariere sa fie inteligente si interesante. Pentru a ne asigur
ca scrieti la obiect, toate mesajele vor fi citite de catre editorii nostri si ar putea fi editate ca sa intruneasca
criteriile noastre de claritate, lungime, si relevanta.
Noi cerem sa se respecte urmatoarele.
1. Fara anunturi de vanzare de produse sau servicii. Haideti sa mentinem aceasta zona ad-free.
2. Fara atacuri la persoana. In aceste conversatii dezbatem si criticam idei, nu pe oamenii din spatele lor.
3. Fara postari multimedia. Sunteti liberi sa le mentionati dar nu incercati sa le postati aici.
Toate textele devin proprietatea Cariere in urma publicarii dar editorii nu se fac raspunzatori pentru opiniile pe
care le vehiculeaza autorii lor.
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