NOWOŚCI

We wrześniu 2017 roku nasi czytelnicy testowali:
Mleko acidofilne od OSM Łowicz
Mleko acidofilne od OSM Łowicz to napój mleczny fermentowany. Zawiera kultury bakterii fermentacji mlekowej, które mają zdolność do zasiedlania przewodu pokarmowego człowieka, działają probiotycznie, przez co pobudzają naturalną
odporność organizmu. Również osoby z nietolerancją laktozy mogą bezpiecznie
spożywać mleko acidofilne. Polecamy po leczeniu antybiotykami. Łagodnie obniża
poziom cholesterolu we krwi oraz łagodzi skutki wirusowego zapalenia wątroby.
Kontakt: OSM Łowicz, tel. 46 830 36 31
Jadwiga Szulej – ekspedientka

Sklep Groszek; Lublin
Mleko acidofilne OSM Łowicz zdecydowanie przypadło naszym klientom do gustu. Chwalili
przede wszystkim smak – przyjemny i orzeźwiający, idealny na upały, których nie brakowało.
Wygodna i poręczna butelka jest dodatkowym plusem, a minimalny skład bez zbędnych dodatków zadowala najbardziej wybrednych klientów. Mleko acidofilne z Łowicza będzie cieszyć się
zainteresowaniem na każdej sklepowej półce.

Ewa Rychel

Sklep Spożywczy „JAGA”; Zaleszany
OSM Łowicz wprowadził na rynek mleko acidofilne ukwaszone o zawartości tłuszczu 2,5%. Jest to napój mleczny o działaniu probiotycznym. Klienci chwalili mleko za jego naturalny smak i za właściwości
zdrowotne. Wygodna 400 g butelka o nowoczesnym wyglądzie przyciąga wzrok. Dodatkowym atutem tego mleka jest brak jakichkolwiek
substancji smakowych, barwiących i konserwujących. Warto spróbować ten produkt.

Anna Szelbracikowska

Sklep Wielobranżowy „KASIA ”; Tczew
Po otrzymaniu produktów z Mlekiem Acidofilnym firmy OSM ŁOWICZ, butelki z napojem zostały ustawione koło kasy, aby klienci bezpłatnie mogli go skosztować. Ekspedientki zachęcały klientów do degustacji mleka. Większość klientów była zaskoczona pojawieniem się tego produktu w sklepie, ponieważ
od dawna się z nim nie spotkali. Klienci byli zachwyceni kwaskowatym posmakiem mleka, które w konsystencji przypomina maślankę. Niska zawartość tłuszczu – bo tylko 2,5% – przyciągał uwagę młodych
ludzi. Klienci zadawali pytania odnośnie pojawienia się Mleka Acidofilnego firmy ŁOWICZ na półkach
naszego sklepu i jestem przekonana, że znajdzie się ono w naszej ofercie handlowej.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani testowaniem produktów, prosimy napisać na adres: testerzy@poradnikhandlowca.com.pl

Zielnik Polski Esencja Zdrowia

Nowości od Terravity

Do oferty marki Herbapol dołączył innowacyjny na owocowo-zielarskim rynku produkt: Zielnik Polski Esencja Zdrowia, dostępny w trzech wariantach: Odporność,
Witalność i Trawienie. Jest to połączenie wyselekcjonowanych ziół i owoców wspierających
funkcjonowanie organizmu
w niestandardowej, płynnej
formie podania. Produkt
nie zawiera barwników
i konserwantów; można go
dodać do wody lub herbaty
albo przyjmować w nierozcieńczonej formie (na łyżeczkę). Dostępny w szklanej butelce o pojemności
200 ml.

Nowe czekolady
Terravita udowadniają,
że czekolada mleczna
może iść w parze z najwyższą jakością. Wysoka zawartość 35% kakao
i 25% mleka sprawia,
że każda kostka jest zarówno bardzo kakaowa,
jak i wyjątkowo mleczna i delikatna. Dodatkowym atutem jest mniejsza zawartość cukru w porównaniu do innych mlecznych
tabliczek na rynku. Czekoladowa masa nie zawiera
E476. W ofercie tabliczek Terravita nowości dostępne
w dwóch wersjach smakowych: pełna mleczna 90 g,
mleczna crunchy z bakaliami 90 g.

Kontakt: Herbapol – Lublin S.A., tel. 81 748 83 04

Kontakt: Terravita Sp. z o.o., tel. 61 822 12 01
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