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Battery Remix — uusi maku, sama teho
Syksyn energiajuomauutuus on Battery Remix. Se maistuu mansikalta ja limeltä. Raikkaaseen makuun on ladattu täydet Battery-
tehot. Syksyn pakkausuutuus on taskukokoinen 25 cl slim-tölkki.

Marjaisa Battery Remix, samoin kuin viime vuonna lanseerattu hedelmäinen, heti kuluttajansa löytänyt Battery Jungled erottuvat makuprofiilillaan muusta
Battery-valikoimasta. Ne maistuvat virvoitusjuomilta, mutta virkistävät energiajuoman tavoin. 

Battery Slim — energiaa taskukoossa

Pieni 25 cl tölkki alkuperäistä Battery-energiajuomaa tarjoaa sopivan vaihtoehdon niille, jotka haluavat nauttia vähemmän kerralla. Eikä alle kahden euron
hinta päivittäistavarakaupassa kevennä liikaa lompakkoa.

Battery on Sinebrychoffin oma innovaatio, ja se tuotiin Suomen markkinoille 1997. Nyt sitä myydään noin 40 maassa ympäri maailmaa.

Battery-valikoima syyskuussa 2014

Battery Energy Drink — se aito ja alkuperäinen, syyskuun alusta myös pienessä 25 cl tölkissä
Battery Sugarfree — täydet tehot, kaloreita vain kymmenesosa
Battery Jungled — hedelmäisen virvoitusjuoman maku, täydet Battery-tehot
Battery Remix — marjaisa virvoitusjuoman maku, täydet Battery-tehot

Jakelu alkaa 1.9.2014.
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Battery Remix

Vitaminoitu kofeiinipitoinen energiajuoma
KORKEA KOFEIINIPITOISUUS. (32 mg/100 ml)
Ei suositella lapsille eikä raskaana oleville tai imettäville.
VAROITUS: Vältettävä juomasta ennen nukkumaanmenoa.
Käyttösuositus enintään 3 tölkkiä päivässä.
Ainesosat: Vesi, sokeri, hiilidioksidi, maltodekstriini, tauriini (4000 mg/l), happamuudensäätöaine E330, porkkana- ja mustaherukkauute, luontaiset aromit,
kofeiini (320 mg/l), säilöntäaine E202, vitamiinit (niasiini, B6, B12, pantoteenihappo).
Ravintosisältö per 100 ml
Energia 230 kJ / 55 kcal                                                                            
Rasva 0 g
josta tyydyttynyttä 0 g
Hiilihydraatit 13,1 g
joista sokereita 12,6 g
Proteiini 0,4 g
Suola 0 g
Niasiini 8,0 mg/50 %*
B6-vitamiini 0,3 mg/21 %*           
B12-vitamiini 1,0 µg/40 %*
Pantoteenihappo 2,0 mg/33 %*
* Päivän saannin vertailuarvosta
Pakkaus 33 cl tölkki
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Lisätiedot:
Markkinointipäällikkö Mikko Tuovio, 040 541 3002, mikko.tuovio@sff.fi 
Viestintäpäällikkö Terttu Niutanen, Sinebrychoff, 040 747 5687, terttu.niutanen@sff.fi



Tänä syksynä 195 vuotta täyttävä Sinebrychoff on Suomen johtava oluiden, siidereiden sekä virvoitus- ja energiajuomien valmistaja, joka tarjoaa myös
kattavan valikoiman kansainvälisiä oluita ja yhteistyökumppaniensa kautta laajan valikoiman muita alkoholijuomia. Sinebrychoff aloitti panimotoiminnan
1819 ja on tänään Pohjoismaiden vanhin panimo ja Suomen vanhin elintarvikealan yritys. Sinebrychoff on osa kansainvälistä Carlsberg-konsernia.
www.sinebrychoff.fi — www.facebook.com/Sinebrychoff1819 — Twitter: @Sinebrychoff — YouTube: Sinebrychoff1819 — www.kohtuullisesti.fi


