
5 ANLEDNINGAR ATT TESTA GURKMEJA:

1. Är en av de starkaste antiinflammatoriska kryddorna som finns. 
2. Stärker lederna, ökar ledernas flexibilitet och kan minska svullnader.
3. Kan lindra både akut och kronisk muskelinflammation och smärta. 
4. Stimulerar blodcirkulationen och stödjer vardaglig rörlighet.
5. Kan minska inflammation på cellnivå. 
Källa: pukkaherbs.com

STÄRK KROPPEN MED GURKMEJA!
Stela leder eller träningsvärk? Nu lanserar Pukka ett nytt te med den kraftfulla örten                                  
gurkmeja, speciellt  framtagen för att stödja återhämtning och stela leder. Perfekt både för                                                             
träningsentusiasten och dig som gillar lugnare aktivitet.

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 TURMERIC ACTIVE TE – NYHET

Kryddigt och uppfriskande te med gurkmeja, ingefära, galangal och nässla. Dessa superörter behandlar 
inflammation, lindrar smärta, stödjer lederna och förbättrar blodcirkulationen. Perfekt både för den aktiva 
och den med stela leder!

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

PUKKA TURMERIC ACTIVE 

Unik blandning av ekologisk gurkmeja och boswellia som stimulerar blodcirkulationen, lindrar smärta, 
svullnad samt akut och kronisk muskelinflammation. Passar både sportsentusiaster och den mindre mobila. 

Rekommenderat pris är 199 kr/30 kps, 329 kr/60 kps, tillgänglig i hälsofackhandeln. 

PUKKA ACTIVE 35 OIL

Värmande olja med 35 ekologiska superörter för massage av stela leder och muskelspänningar. Massera 
varsamt in oljan på ömma leder och låt verka i minst 30 minuter. Dina leder kommer tacka dig!
  
Rekommenderat pris är 199 kr/100 ml, tillgänglig i hälsofackhandeln. 

- Detta te är lämpligt för alla, från sportentusiaster till mindre mobila. Turmeric Active har en blandning av 
örter som kan stödja återhämtning och skydda musklerna från skador, säger Sebastian Pole örtexpert och 
en av Pukkas två grundare. 

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


