
 - Fläderbär lindrar snabbt influensaliknande symtom som feber, huvudvärk, halsont, trötthet, hosta och värk i kroppen 
med sina läkande egenskaper och söta lugnande smak. Fläderbär kan konsumeras året runt för att ge skydd och 
bygga motstånd inför vintersäsongen. Det är ett måste i det kalla vädret, säger Sebastian Pole, örtexpert och en av 
Pukkas två grundare.

5 ANLEDNINGAR ATT FÅ I DIG FLÄDERBÄR I VINTER!

1. Minskar symtom och varaktigheten av virusinfektioner och influensa. 
2. Ger lindring av influensaliknande symptom inom 48 timmar. 
3. Minskar varaktighet av symtom med upp till 54 %. 
4. Kraftfull antioxidant som skyddar celler från skada och inflammation. 
5. Slemlösande och stödjer aktivitet i de övre luftvägarna. 
Källa: Pukkaherbs.com

HÅLL DIG FRISK I VINTER MED FLÄDERBÄR!

För mer information, bilder och beställning av smakprover vänligen kontakta Pukkas PR-kontakt i Sverige:
Sofia Karstensson, tel: 0704 49 75 15, e-post: pukka@biofood.se

OM PUKKA
Pukka skapar ekologiska teer och kosttillskott som är sprängfyllda med det absolut bästa naturen har att erbjuda för att locka 
fram glädje och hjälpa människor att leva ett hälsosamt och balanserat liv. Pukka betyder äkta och detta är kärnan i allt som 
organisationen gör. Från ekologiska och rättvist märkta örter till att Pukka ger 1 % av sin omsättning till att stödja miljöorganisa-
tioner. 

PSST! Du vet väl att du kan följa Pukka på sociala medier - för inspiration, nyheter och uppdateringar: Instagram: @pukkasverige 
Facebook: ”pukkasverige” Hemsida: pukkaherbs.se

Vintertider är lika med förkylningstider. Boosta dig med stärkande fläderbär i Pukkas fruktiga te och 
utsökta sirap fullproppad med antioxidanter. Många forskare hävdar att fläderbär är det mest effektiva 
för att upprätthålla ett starkt immunförsvar. 

Elderberry & Echinacea Tea
Ett ekologiskt super fruktigt te med mogna vilda frukter såsom fläderbär och svarta vinbär som blandats 
med härligt doftande och rättvisemärkt fläder samt läkande echinacea. 
Rek pris: 45 kr

Elderberry syrup 
En delikat och koncentrerad ekologisk blandning packad med antioxidanter. Med fläderbärsjuice, 
manuka honung 14+, ingefära, timjan och andra örter stöttar denna blandning mot virus före och under 
vintermånaderna. Denna blandning erbjuder ett brett spektrum av ekologiska och hållbara råvaror, 
omsorgsfullt utvalda för att ge dig naturens bästa. 
Rek pris: 176 kr


