LYSANDE HUD MED SVARTA VINBÄR!

Visste du att svarta vinbär är fullproppade med antioxidanter som får huden att lysa inifrån
och ut? Pukkas Blackcurrant Beauty är lika gott att njuta i en kopp med varmt vatten som
att använda som bas i bäriga isglassar!
Pukkas Blackcurrant Beauty är ett härligt lila te fullproppat med potenta antioxidanter som kan få
din hud att skimra då de hjälper till att skydda mot fria radikaler. Njut en kopp med detta bäriga
te, brygg som svalkande iste eller gör läskande isglassar!
BÄRIG ISGLASS
Isglassar på Pukkas Blackcurrant Beauty blir snabbt
hela familjens favorit, inte bara på sommaren utan
året om!
6-8 GLASSAR
• 4 påsar Pukka Blackcurrant Beauty
• 1 näve ekologiska sommarbär
• Saften från 2 ekologiska limes
• Ätbara blommor (valfritt)
• Glassformar
GÖR SÅ HÄR:
Brygg 4 påsar med Pukkas Blackcurrant Beauty i 1
liter nykokt vatten. Ta upp tepåsarna efter 15 minuter
och låt drycken svalna till rumstemperatur. Pressa
saften av två lime i blandningen, rör om och häll
sedan i glassformar. Fördela bären och eventuellt
ätbara blommor jämnt i varje form och lägg i frysen
över natten.
PUKKA BLACKCURRANT BEAUTY
Ett djupt lila te med underbar smak av svarta vinbär med skyddande bioflavonoider.
Pukka Blackcurrant Beauty innehåller svarta vinbär, apelsinskal, näringsrik rödbeta,
C-vitaminrika nypon och renande hibiskus som får dig att lysa inifrån och ut.
Naturligt koffeinfritt.
Rekommenderat pris är 45 kr, tillgänglig i hälso- och dagligvaruhandeln.

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

