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Syksy tuo Fanta Mangon ja Hevisauruksen
Fanta Mango — eksoottinen tuulahdus syksyyn

Fanta Mango lanseerattiin keväällä Ruotsissa hyvällä menestyksellä. Suomessa eksoottinen uutuus tuo piristystä
juomavalikoimaan syksyn pimeinä kuukausina. Suomalaiset ostavat virvoitusjuomia myös syksyllä ja talvella; ostoista yli 30 %
ajoittuu syys-joulukuulle.*

Mehukas Fanta Mango on makeutettu sokerilla. Luonnollinen ja säilöntäaineeton uutuus lanseerataan 50 cl ja 150 cl
kierrätysmuovipulloissa. Jakelu alkaa 17.8.2015.

*Arvio perustuu Nielsen kuluttajapaneeliin 2014, Tilasto kuluttajien ostoista (loka-joulukuun osuus vuosiostoista oli 24 %).

 

Rakastetut Hevisaurus-hahmot nyt virvoitusjuomissa

Koko perheen suosikkiyhtye Hevisaurus soittaa räyhäkästä heviä, joka puhuttelee niin lapsia kuin lapsenmielisiäkin. Nyt
Hevisaurukset ja herkullinen maku kohtaavat virvoitusjuomissa.

Muumi- ja Smurffi-virvoitusjuomat ovat olleet suomalaisten suosikkeja jo yli 20 vuoden ajan. Hevisaurus on ehdolla seuraavaksi
kotimaiseksi hittijuomaksi. Sen kaksi mehukasta makua: Ananas-Mandariini ja Tuttifrutti maistuvat kaikenikäisille.
Kuluttajapakkaus on 33 cl tölkki.

Hevisaurukset puhuttavat ensi syksynä. Markus Selinin tuottama Hevisaurus-elokuva tulee elokuvateattereihin marraskuussa 2015.

Jakelu alkaa 17.8.2015.

TUOTETIEDOT

Fanta Mango
— Mangonmakuinen virvoitusjuoma
Ainesosat: Vesi, sokeri, appelsiinimehu (3 %), hiilidioksidi, happamuudensäätöaine (E330), sitrusuute, hapettumisenestoaine (E300), stabilointiaine
(E410), luontainen mangoaromi joka sisältää muita luontaisia aromeja, väri (E160a).
Ravintosisältö per 100 ml



Ravintosisältö per 100 ml
Energia 176 kJ / 41 kcal
Rasva 0 g
 josta tyydyttynyttä 0 g
Hiilihydraatit 10,1 g
 josta sokereita 10,1 g
Proteiini 0 g
Suola 0 g
Pakkaukset: 50 cl ja 150 cl kierrätysmuovipullo

Hevisaurus Ananas-Mandariini
— Virvoitusjuoma
Ainesosat: Vesi, sokeri, hiilidioksidi, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), luontainen mandariiniaromi, luontaiset aromit, porkkanauute, säilöntäaine
(kaliumsorbaatti).
Ravintosisältö per 100 ml
Energia 160 kJ / 40 kcal
Rasva 0 g
 josta tyydyttynyttä 0 g
Hiilihydraatit 9,5 g
josta sokereita 9,5 g
Proteiini 0 g
Suola 0 g
Pakkaus: 33 cl tölkki

Hevisaurus Tuttifrutti
— Virvoitusjuoma
Ainesosat: Vesi, sokeri, hiilidioksidi, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), porkkanauute, säilöntäaine (kaliumsorbaatti), aromi, väri (patenttisininen).
Ravintosisältö per 100 ml
Energia 155 kJ / 40 kcal
Rasva 0 g
 josta tyydyttynyttä 0 g
Hiilihydraatit 9,5 g
 josta sokereita 9,5 g
Proteiini 0 g
Suola 0 g
Pakkaus: 33 cl tölkki
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