
Ramlösa lanserar nytt premiumvatten: smakfullt både på insidan
och utsidan
Till våren välkomnar Ramlösa sina första premiumflaskor med smak. De nya smakerna Mango, Guava & Mynta samt Citron, Mandel & Vanilj
kommer i Ramlösas lyxiga kristallflaska. Ett elegant sätt att släcka törsten under en fartfylld tur på stan eller en lat dag i solen. De nya
smakerna finns i butik från och med vecka 15.

En växande vattentrend har de senaste åren gjort att allt ifrån vattendrinkar till spännande smakkombinationer ökat i popularitet. Det är bland annat härifrån
Ramlösa hämtat inspirationen till de nya smakerna, som erbjuder ett elegant, snyggt och smakrikt sätt att släcka törsten när man är på språng.

Nytillskotten Mango, Guava & Mynta och Citron, Mandel & Vanilj har tappats på Ramlösas prisbelönta kristallflaska, där vattnet tidigare endast funnits i
neutral smak. Ramlösas vatten kommer från källan under de skånska ängarna och det naturliga mineralvattnet innehåller aldrig socker eller sötningsmedel.

– Vi har inspirerats av den senaste tidens heta dryckesvåg, som är fylld av friska, fräscha smaker och en mer sofistikerad känsla. Ramlösas nya smaker är
ett smakrikt och lite lyxigare alternativ för den som gillar att unna sig det lilla extra när man är på språng, säger Thom Ståhl, varumärkesansvarig för
Ramlösa.

Ramlösas nya smaker lanseras på 33 centiliters flaska och finns att köpa från och med vecka 15 hos återförsäljare som 7-Eleven och Pressbyrån.
Cirkapris 22 - 25 kr.

Ramlösa Mango, Guava & Mynta
Ett exotiskt och läckert vatten där en friskhet från mango och guava balanseras med en touch av mynta.

Ramlösa Citron, Mandel & Vanilj
Ett lent och smakrikt vatten där en mjuk ton av mandel och vanilj möter ett fräscht stänk av citron.

Om Ramlösas vatten
Ramlösa har i århundraden levererat friskt och naturligt mineralvatten från källan i Ramlösa Hälsobrunn. Redan år 1707 ansåg provinsialläkaren Johan Jacob
Döbelius att Ramlösas vatten hade ”en mycket god inverkan på hälsan”. Det tar 70 år för en droppe regnvatten att nå Ramlösas källa.

Under den tiden har vattnet renats och berikats med mineraler från berggrunden vilket resulterar i ett väl balanserat naturligt mineralvatten. Ramlösa
lanserade 1990 sin första smaksättning, Ramlösa Citrus, och sedan dess har smaksatt mineralvatten blivit alltmer populärt.

För mer information kontakta
Henric Byström, Kommunikationschef Carlsberg Sverige
Tel: 070-483 05 48
E-post: henric.bystrom@carlsberg.se

För mer information och bildmaterial kontakta
Anna Alvling
Tel: 073–5676560
E-post: anna.alvling@cohnwolfe.com

Om Carlsberg Sverige
Carlsberg Sverige är Sveriges ledande bryggeri och erbjuder ett brett urval av drycker. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer öl, mineralvatten och läsk samt distribuerar
ett brett vin- och spritsortiment. Carlsbergs framgångar är en kombination av starka lokala och internationella varumärken, bryggartradition och hög kompetens som
sträcker sig 300 år tillbaka i tiden. Carlsberg, Pripps Blå, Falcon, Ramlösa och Pepsi är några av de varumärken som ingår i sortimentet. Carlsberg Sverige ingår i den
internationella koncernen Carlsberg Group, med verksamhet i över 40 länder.


