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En kopp med solljus
TE+ Solljus är Friggs senaste nyhet inom serien av funktionella teer och är
speciellt framtaget för att bidra med ett tillskott av D-vitamin. Teet kan hjälpa
kroppen att fylla på med solens vitamin året om. Med en kopp Friggs TE+
Solljus tillgodoses en fjärdedel av det dagliga rekommenderade intaget av
vitamin D, enligt de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR).
TE+ Solljus är ett grönt rooiboste berikat med D-vitamin och har en fräsch smak av exotiska frukter
som mango, ananas, apelsin och kokos i kombination med rosenblad. Friggs satsar stort på
innovationer och TE+ är den enda teserien med tillsatta vitaminer och mineraler på den svenska
marknaden. TE+ Solljus är även naturligt koffeinfritt.
”Innehållet av D-vitamin i Friggs TE+ Solljus har anpassats till de Nordiska näringsrekommendationerna för vad människor i Norden behöver. Fyra koppar per dag ger 10 µg D-vitamin,
vilket är den dagliga rekommenderade intaget för vuxna enligt NNR”, säger Petra Månsson,
varumärkeschef för Friggs.
D-vitamin bildas i huden när solen lyser på oss, men i Norden är solen bara stark nog under
sommarmånaderna. Vi kan även få i oss D-vitamin via kosten; exempel på D-vitaminrika livsmedel är
fet fisk, ägg och berikade mejeriprodukter. Dock kan det vara svårt att få i sig tillräckligt för att täcka
dagsbehovet under perioden då solen står lågt.
”Många svenskar får inte i sig tillräckligt med D-vitamin. Då tycker jag det är väldigt smidigt att kunna
komplettera intaget av D-vitamin genom en dryck som te”, säger Sofia Antonsson Leg. Dietist.
Friggs TE+ är en serie funktionella hälsoteer där TE+ Solljus sällar sig till de redan populära TE+
Energi, TE+ Immun och TE+ Sockerbalans.
Friggs TE+ Solljus finns nu i full distribution i livsmedelshandeln runt om i landet. Varje förpackning
innehåller 20 komposterbara påsar och rekommenderat pris är 21,90 kr.
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