KALLPRESSAD JUICE & SMOOTHIE

BARA KALLPRESSADE
FRUKTER, BÄR OCH
GRÖNSAKER
Daily Greens
Citron och Lime
smakar intensivt syrligt
och är utan fruktkött.
Idealiska för cocktails
eller till matlagning.

Daily Greens juicer och smoothie innehåller 100 % helt färska frukter,
bär och grönsaker - inget annat.

SORTIMENTET

För att få fram den godaste och mest näringsrika drycken har frukterna,
bären och grönsakerna kallpressats. Genom att pressa helt utan
uppvärmning finns vitaminer, mineraler och enzymer kvar i drycken och
kan göra gott i kroppen.

DAILY GREENS

DAILY GREENS

DAILY GREENS

APELSIN – KALLPRESSAD

LIME – KALLPRESSAD

SMOOTHIE JORDGUBB

Litersförpackningarna passar bra till hotellfrukosten, som drinkingrediens
i baren eller i butik för familjen. De mindre förpackningarna är perfekta vid
event, konferenser eller i caféer, kiosker, gym, bensinstationer och butiker som en ”Grab´n´Go”.

INGREDIENSER: Apelsin (100 %).
2 liter (6 x 2 l)
Art nr: 40700020
EAN: 7312730098541
250 ml (6 x 250 ml)
Art nr.: 40700021
EAN: 7312730098558
DAILY GREENS

ÄPPLE - KALLPRESSAD
INGREDIENSER: Äpple (100 %).
1 liter (6 x 1 l)
Art nr: 40700024
EAN: 7312730098602
DAILY GREENS

CITRON – KALLPRESSAD

Utan fruktkött.
INGREDIENSER: Citron (100 %).
1 liter (6 x 1 l)
Art nr: 40700022
EAN: 7312730098565

Utan fruktkött.
INGREDIENSER: Lime (100 %).
1 liter (6 x 1 l)
Art nr: 40700023
EAN: 7312730098572
DAILY GREENS

POWER JUICE RÖDBETA –
KALLPRESSAD
INGREDIENSER: 27,7% morotsjuice,
22,6% rödbetsjuice, 18,5%
bananpuré, 17,4% äpplejuice, 6,2%
päronjuice, 2,6% palsternackspuré,
2% limejuice, 2% granatäpplejuice,
1% spenatjuice, citronjuice,
antioxidationsmedel (askorbinsyra,
citronsyra).
750 ml (6 x 750 ml)
Art nr: 40700026
EAN: 7312730098596
250 ml (6 x 250 ml)
Art nr: 40700025
EAN: 7312730098589

INGREDIENSER: 40% jordgubbspuré,
20% apelsinjuice, 15% bananpuré,
15% druvjuice (lågpastöriserad), 10%
äppeljuice.
1 liter (6 x 1 l)
Art nr: 40700040
EAN: 7312730098626
250 ml (6 x 250 ml)
Art nr: 40700041
EAN: 7312730098619
Daily Greens drycker
förvaras vid högst +7°C.

Daily Greens - hälsosam mat som är lite godare och lite roligare.
Vi vill göra det enklare, roligare och godare att äta hälsosam mat. Vår ambition är att utveckla produkter
som inspirerar oss alla att äta mer frukt och grönt varje dag - som en naturlig del av just ditt vardagsliv!
I Daily Greens sortimentet finns idag även frukt och grönsaker direkt från moder jord men också
produkter som underlättar för en grönare vardag som färdigskurna salladsblandningar, fruktsallader,
gröna tillbehör och hela måltider. Alla med en stor portion av läckra smaker och hälsa.
Vi vill helt enkelt göra din vardag godare, nyttigare och lite roligare.

Daily Greens är ett varumärke inom Greenfood-gruppen.
Konsumentkontakt: Greenfood, Knut Påls väg 9,256 69 Helsingborg, Sverige.
Tel. 020 - 18 18 10, www.greenfood.se

