
Day to Night Collection innehåller fem olika teer med unika funktioner som stödjer välbefinnande från 
gryning till skymning. Vad sägs till exempel om uppiggande Ginseng Matcha Green på morgonkvisten, 
After Dinner för att stödja matsmältningen efter middagen och en kopp Night Time med rogivande örter 
som valeriana och kamomill innan du lägger huvudet på kudden?

 - Vi tycker att varje kopp Pukka te inte bara ska vara bra för dig utan också smaka bra. Därför använder vi 
100% ekologiska och rättvisemärkta ingredienser för bästa möjliga smak och välbefinnande i varje kopp, 
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. 

VÄLBEFINNANDE FRÅN GRYNING TILL SKYMNING MED ÖRTER!
Vill du ha fokus på morgonen, extra energi på eftermiddagen och hjälp att koppla av innan 
läggdags? Nu lanserar Pukka Day to Night Collection, en samlingsbox med fem olika teer 
som passar dagens varierande behov!

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 DAY TO NIGHT COLLECTION - NYHET!

Day to Night Collection är en samlingsbox med fem underbara ekologiska teer som 
passar dagens varierande behov och humör. Innehåller rättvisemärka teerna Ginseng 
Matcha Green, Turmeric Gold, Revitalise, After Dinner och Night Time.

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


