Hurtownia Napoje
BOMBILLA Classic 330ml
http://hurtownia-napoje.pl/produkt/bombilla-classic-330ml

Producent

BOMBILLA

Cena

6.03 PLN

Cena netto

4.90 PLN

BOMBILLA
• lekko gazowany napój na bazie yerba mate
• delikatny, mało słodki smak, wyczuwalna nuta mate
• baza dla pozostałych wersji smakowych
• 12 miesięcy przydatności do spożycia
• szklana butelka nadająca się do recyklingu i zapewniająca idealny smak
Bombilla to lekko gazowany, rześki i całkowicie naturalny napój w butelce pełnej magicznej YERBA
MATE.
BOMBILLA jest słodzona owocami! Oznacza to że nie zawiera w sobie dosypywanych cukrów
krystalicznych ani innych sztucznych substancji słodzących. Oczywiście zero konserwantów.
Wszystkie składniki są dziełem natury.
Skąd nazwa? Z jednej strony BOMBILLA to specjalna rurka, nieodzowny przedmiot do picia naparu z
Yerba Mate… z drugiej w języku hiszpańskim oznacza żarówkę!
Bombilla to pierwszy polski napój na bazie Yerba Mate!
Picie YERBA MATE jest swoistym rytuałem. Bardzo popularnym, lecz zarazem mistycznym.
W Ameryce Południowej wita się nią nawet nieznanego przybysza.
Napar z YERBA MATE pity jest podczas spotkań rodzinnych lub w gronie przyjaciół.
Jedna z osób - najczęściej gospodarz - podejmuje się serwowania, napełnia naczynie zwane matero i
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przekazuje je kolejnej osobie. Ta za pomocą specjalnej rurki (BOMBILLI !) wypija cały napar i oddaje
gospodarzowi, żeby uzupełnił naczynie ciepłą wodą i podał dalej.
ZALETY YERBA MATE:
• wzmaga siły
• niweluje zmęczenie
• zwiększa koncentrację
• zmniejsza stres i zwalcza bezsenność
• podnosi odporność organizmu
• polepsza trawienie
• czyści krew i usuwa z niej substancje toksyczne
• balansuje układ nerwowy
• przywraca młodzieńczy kolor włosów,
• opóźnia starzenie się
• naturalnie odchudza!
• zawiera witaminy i minerały
CHARAKTERYSTYKA BOMBILLI:
• oryginalny i całkowicie naturalny ekstrakt z YERBA MATE!
• naturalny cukier specjalnie pozyskiwany z prawdziwych owoców: - 100% zdrowy niemodyfikowany chemicznie - bez konserwantów używanych do produkcji innych cukrów/ słodzików
- bez glutenu
• idealne połączenie kofeiny naturalnie zawartej w liściach Yerba Mate, nazywanej mateiną z
naturalną, aromatyczną kofeiną pochodzącą wprost ze świeżych, zielonych nasion kawy.
• bez dodatków syntetycznych, tylko natura. Zawartość kofeiny w butelce Bombilli jest mniejsza niż
w jednej filiżance tradycyjnie parzonej kawy
• delikatne, piwne pienienie się nie jest przypadkiem a wynikiem setek prób i testów aby bąbelki
doskonale współgrały z wyjątkowym smakiem.
• używamy najlepszej jakości wody źródlanej a nasze świeże bąbelki są recepturą samą w sobie.
• pasteryzowana (pasteryzacja to technika konserwacji przy pomocy odpowiednio dobranego
podgrzewania produktów spożywczych (pow. 70ºC. )
• bez chemii i syntetyków !
• bez benzoesanu sodu: Związku mogącego obniżać wartość smakową napojów, silnie
podrażniającego błonę śluzową żołądka i jelit oraz zakwaszającego organizm.
• bez kwasu sorbowego: Syntetycznego związku, który może powodować poważne podrażnienia i
alergie
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