MINDRE STRESS OCH MER FOKUS MED GRÖNT TE
- nu med superbär för extra boost!

Grönt te är både uppiggande, stressdämpande och ökar koncentrationen vilket är precis
vad vi behöver i vår vardag! Pukka lanserar nu ett nytt grönt te med immunstärkande superbär samt en kollektion med deras bästsäljande gröna teer, så att du kan dricka en ny smak
varje dag!
- Vetskapen om hälsoeffekterna av grönt te ökar samtidigt som intresset för örter är rekordhögt. Vi anser att varje
kopp Pukka te inte bara ska göra gott, det ska också smaka gott. Därför görs Wonder Berry Green av det finaste
ekologiska gröna teet tillsammans med riktiga bär och örter. Resultatet är ett utsökt fruktigt te som stärker och stödjer
immunförsvaret, säger Sebastian Pole, örtexpert och en av Pukkas två grundare.
Pukkas teer är ekologiska och certifierade med den banbrytande märkningen Fair for Life som är den högsta standarden
inom rättvis och etisk handel.
4 ANLEDNINGAR ATT DRICKA GRÖNT TE
1. Stressdämpande, ökar koncentration och fokus tack vare att grönt te innehåller den unika aminosyran L-theanin.
2. Ger en jämn och lugn energinivå under hela dagen.
3. Innehåller den kraftfulla antioxidanten polyfenol som skyddar kroppen från fria radikaler.
4. Ökar ämnesomsättningen och hjälper till med fettförbränningen.
PUKKA WONDERBERRY GREEN
Ekologiskt och rättvisemärkt grönt te med immunstärkande superbär och örter som echinacea,
ingefära, fläderbär, rödbeta, nypon och acerola. Ett härligt sött grönt te med en riktig antioxidant
boost!
Rekommenderat pris är 45 kr, tillgänglig i hälso- och dagligvaruhandeln.

PUKKA GREEN COLLECTION
En samling av Pukkas bästsäljande ekologiska gröna teer! Fyra olika gröna teer boostade med
matcha för extra antioxidanter samt nya Wonder Berry Green med immunstärkande superbär och
örter.
Rekommenderat pris är 45 kr, tillgänglig i hälso- och dagligvaruhandeln.

SAVE THE DATE! Boka redan nu in den 18 maj i din kalender. Då bjuder vi in till ett frukostevent för att hylla
kvinnor och mammor! Vi berättar om Pukkas nya sortiment av teer och kosttillskott som är framtagna för kvinnans alla
livsstadier. Håll utkik, inbjudan till eventet kommer inom kort.
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 miljöorganisationer.
PSST! Du vet väl att du kan följa Pukka på sociala medier - för inspiration, nyheter och uppdateringar:
Instagram: @pukkasverige Facebook: ”pukkasverige” Hemsida: pukkaherbs.se

