Höllinger luptă împotriva băuturilor care provoacă copiilor creşterea în greutate
BIO Austria a tras alarma: 90% dintre băuturile oferite la şcolile din Austria sunt puternic
îndulcite şi, ca urmare, riscul ca cei mici să sufere de obezitate este în continuă creştere.
Acum 2 ani, un studiu al AMA a aprobat ideea potrivit căreia copiii austrieci suferă de
deficienţe majore de miros şi gust, defiecienţe datorate proastelor obiceiuri alimentare.
Aceste rezultate fac apel către acţiuni imediate şi îi reîntăreşte lui Gerhard Höllinger
atitudinea faţă de băuturile sale: „Pentru copiii noştri, doar calitatea premium este destul
de bună.”

Sucurile Höllinger - ideale pentru copii
Sucuri BIO la PET 500ml
Citronadele ecologice răcoritoare întruchipează forma FRUCT MULT - ZAHĂR PUŢIN
Cu alte cuvinte:
 Conţinut ridicat de fruct
 30% mai puţin zahăr (doar 6,5g sau 5,64g de zahăr la 100ml)
decât citronadele convenţionale îndulcite cu zahăr! Gustul extraordinar se subînţelege.
Tinerii nu se vor plictisi de aceste băuturi, cât timp acestea se regăsesc în diferite arome
incitante:







Suc de lămâie BIO
Suc de portocale BIO
COLA BIO
Suc de coacăze negre BIO
Suc de soc BIO

Desigur, tinerii vor să fie cool! Şi din acest motiv veţi găsi sucurile ecologice Höllinger numai
în ambalaje foarte moderne!
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Sucuri BIO pentru copii în ambalaje de 200ml
Sucurile ecologice pentru copii au un concept simplu: 60% suc obţinut prin presare directă,
amestecat cu apă plată. Fără adaos de zahăr sau acid carbonic. Simplu, dar cu un efect
grozav !
 Foarte răcoritor
 Puţin dulce datorită diluării cu apă
 Ambalaj perfect – 200ml încape în orice pachet cu gustări
 Prin urmare, cea mai bună alternativă la băuturile îndulcite pentru copii.
Varietatea face diferenţa. Astfel, sucurile ecologice pentru copii sunt disponibile în
următoarele sortimente:




Suc de mere BIO
Suc de pere BIO
Suc de struguri BIO

Höllinger îşi doreşte ca cei mici să fie pregătiţi pentru toate provocările de la şcoală care
solicită în mod special concentare. O hidratare corespunzătoare îi ajută pe copii să ajungă la
performanţă. Niciodată nu se vor găsi în sucurile Höllinger îndulcitori sau arome artificiale,
coloranţi sau conservanţi. Dar ingredientele sănătoase nu sunt de ajuns: de aceea Höllinger
a ales pentru sucurile sale ambalaje trendy şi cool.
Motto-ul lui Gerhard Höllinger este: “Pentru mine este esenţial să fac produse pe care să le
ofer copiilor mei fără nicio îngrijorare. Prin urmare, prefer mult fruct şi savoare decât doar
apă îndulcită cu mult zahăr.“
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Sucuri BIO din fructe în ambalaje de 1000ml Tetra Gable Top

Sucurile ecologice la 1l: sursa ta de vitamine și energie naturală!








Suc de mere de livadă BIO
Suc de struguri BIO
Suc de portocale BIO
Suc de caise BIO
Suc de coacăze negre BIO
Suc Mango BIO
Suc Multi Sun BIO

 Arome populare – diversitate de gusturi
 Conţinut ridicat de fruct
 Ambalaje premium

În timpul producției se acordă o mare grijă tratamentului natural al fructelor. Vă puteți bucura
de sucurile ecologice la 1l în stare pură sau amestecate cu apă – sursa perfectă de energie
pentru școală și muncă!
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