Uusi Novelle Plus sisältää foolihappoa, C-vitamiinia ja kollageenia
ja tukee kehon uudistumista
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Novelle tuo uuden greipin- ja litsinmakuisen hyvinvointiveden Novelle Plus -tuoteperheeseen. Kuten muutkin Novelle Plus tuotteet, Novelle Plus Foolihappo+C tukee hyvinvointia sisältämällä keholle tärkeitä vitamiineja ja hivenaineita. Novelle Plus
Foolihappo+C sisältää foolihappoa, C-vitamiinia ja kollageenia ja se tukee kehon uudistumista.
Hyvinvointitrendi vahvistuu ja nykypäivän kuluttajat haluavat vaalia hyvinvointiaan ja terveyttään myös juomavalintojensa kautta - nautinnosta
tinkimättä. Novelle vastaa kuluttajien tarpeeseen laajentamalla Novelle Plus tuoteperhettä uudella, kehoa uudistavalla Novelle Plus
Foolihappo+C -hyvinvointivedellä, joka tukee kehon uudistumista sisältä päin.
Suomalaiset saavat liian vähän folaattia
Folaatti on D-vitamiinin ohella yleisimpiä vitamiineja, joita suomalaiset eivät saa riittävästi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan
suomalaisten naisten folaatin keskimääräinen saanti ruoasta on vain noin puolet suosituksesta. Folaatin puute lisää riskiä sairastua muun
muassa masennukseen ja sydän- ja verisuonitauteihin. Folaatti on tärkeää normaaliin kasvuun ja kehitykseen, verisolujen tuottoon sekä
ruoansulatuskanavan toiminnan ylläpitämiseen. Se edistää normaaleja psykologisia toimintoja, immuunijärjestelmän normaalia toimintaa ja
auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta.
Ihminen ei kykene valmistamaan elimistössään folaattia, joten meidän on saatava niitä ravinnosta tai ravintolisistä. Ravinnossa luonnostaan
esiintyvää vitamiinimuotoa kutsutaan folaatiksi ja foolihappo on vastaava synteettinen vitamiini, jota saadaan lisättynä elintarvikkeisiin.
”Halusimme tarttua tähän hyvinvoinnin kannalta tärkeään vitamiiniin ja antaa virkistävän sekä hyvänmakuisen mahdollisuuden nauttia sitä.”
Novellen markkinointipäällikkö Heli Kaura kertoo.
Novelle Plus -uutuus maistuu raikkaalta greipiltä ja erittäin C-vitamiinipitoinen litsi, eli kiinanluumu tuo makuun mukaan eksoottista pehmeyttä.
Foolihappoa, C-vitamiinia ja kollageenia
Puoli litraa Novelle Plus Foolihappo+C:tä sisältää foolihappoa 40 % ja C-vitamiinia 100 % päivän saantisuosituksesta. C-vitamiini edistää
kollageenin muodostumista ihon normaalia toimintaa varten ja foolihappo, eli folaatti osallistuu solujen jakautumisprosessiin. Uutuusjuoma
sisältää myös kollageenia, joka on hiusten, kynsien, sekä nivelsiteiden ja sidekudosten päärakenneaine.
Kaloriton (2kcal/100ml) ja lähes sokeriton (0,4g/100ml) uutuus on täydellinen itsestään huolta pitäville ihmisille, jotka haluavat nauttia kevyesti.
Tuotetiedot:
Novelle Plus Foolihappo+C tulee päivittäistavarakauppoihin tammikuun 2018 aikana. Tuotetta saa 0,5L ja 1,5L pulloissa.
Kuvat: http://mediapankki.hartwall.fi/l/k92Q5sHtgfc6
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Novelle Plus –hyvinvointijuomaperhe
Novelle Plus puhuu hyvinvoinnin ja nautinnon puolesta. Novelle Plus -juomissa hyvinvointi ja nautinto yhdistyvät, kun herkulliset maut saavat
seurakseen vitamiineja ja hivenaineita, jotka edesauttavat hyvinvointia osana monipuolista ruokavaliota ja terveellistä elämäntapaa. Vuonna
2009 lanseeratut Novelle Plus -hyvinvointivedet on kehitetty Suomessa ja ne ovat kategoriansa ylivoimainen markkinajohtaja. Kaikki juomat
valmistetaan Hartwallin Lahden tehtaalla Salpausselän soraharjujen suodattamaan puhtaaseen suomalaiseen veteen.
Tuoteperheeseen kuuluu kuusi herkullista juomavaihtoehtoa:kehon uudistumiseen eksoottisen greipin ja litsin makuinen Novelle Plus
Foolihappo+C, vastustuskykyyn herukan ja sitruunaruohon makuinen Novelle Plus C+E, karpalonmakuinen Novelle Plus Kalsium luustolle,
omenan makuinen Novelle Plus Magnesium + C lihaksille, vireyttä edistävä eksoottisesti mangolle ja guavalle maistuva Novelle Plus Multi B+C
sekä aprikoosin ja jasmiinin makuja yhdistävä Novelle Plus Sinkki + E, joka on suunniteltu ihon hyvinvointiin.
Hartwall
Hartwall on juoma-alan kasvava suunnannäyttäjä. Valmistamme suomalaisten rakastamia juomia arkeen ja juhlaan. Hartwallin tunnetuimmat
tuotemerkit ovat Hartwall Jaffa, Hartwall Novelle, Lapin Kulta, Karjala ja Hartwall Original Long Drink. Olemme myös Heineken ja Pepsi brändien yhteistyökumppani Suomessa.
Hartwallin moderni tuotantolaitos sijaitsee Lahdessa, lähdevesipullottamo Karijoella ja pääkonttori Helsingissä. Rakastettujen klassikoiden ja
innovatiivisten uutuuksien parissa työskentelee 700 hartwallilaista, välillisesti työllistämme Suomessa 11 000 ihmistä. Olemme osa tanskalaista
Royal Unibrew -konsernia. Edistämme vastuullista juomakulttuuria. Toimimme aktiivisesti ympäristön hyväksi ja korostamme lähituotantoa.
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