
- Feel New är den perfekta blandningen för att starta det nya året. Blandat med 100 procent certifierade 
ekologiska örter stödjer Feel New kroppens naturliga processer i lever och tarm för att avlägsna skadliga 
ämnen, så kallade toxiner. Resultatet är ett upplyftande te som gör att du känner dig full av hälsa, lycka 
och vitalitet, säger Sebastian Pole örtexpert och en av Pukkas två grundare. 

Feel New är en uppdaterad version av Pukkas bästsäljande Detox-te. Förutom nytt namn har teet fått 
ny fin design och innehåller nu populära örten gurkmeja. Blandningen av aromatisk anis, söt fänkål, 
värmande kardemumma och gyllene gurkmeja hjälper dig att skaka av det gamla och omfamna det nya. 

Feel New är tillgänglig i hälso- och dagligvaruhandeln från vecka 5.

Alla Pukkas produkter är ekologiska och certifierade med den banbrytande certifieringen Fair for 
Life som är den högsta standarden inom rättvis och etisk handel. 

KICKSTARTA ÅRET MED RENANDE ÖRTER!
Nytt år och nya hälsosamma vanor. Kickstarta året med Pukkas nya te Feel New med                 
örter som får kroppen att jubla!

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 företaget 
gör. Från ekologiska och rättvisemärka 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

PUKKA FEEL NEW TE - NYHET!

Ett ljuvligt koffeinfritt te med anis, söt fänkål, värmande kardemumma och gyllene 
gurkmeja som stöttar matsmältningen och kroppens egna förmåga att rena kroppen 
från toxiner. Kan drickas regelbundet och under hela dagen. 

Rekommenderat pris är 45 kr, tillgänglig i hälso- och dagligvaruhandeln. 


