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Friggs nya hälsoteer laddade med superfrukt
I höst presenterar Friggs en ny serie hälsosamma teer. Teerna släpps i tre olika
smaker fyllda med noga utvalda superfrukter; Blåbär & Açai, Hallon & Granatäpple
samt Havtorn & Mango.
Hälsoteet Blåbär & Açai är ett rooiboste med mjuk, fruktig smak. Hallon & Granatäpple är
också ett rooiboste och är härligt bärig. Rooiboste är naturligt fritt från koffein och passar
därför bra att dricka på kvällen. Det gröna teet med den uppfriskande smaken Mango &
Havtorn innehåller koffein och passar därför perfekt till morgonen och under dagen.
Om superfrukter:
•

Blåbär & Açai innehåller antioxidanter i form av antocyaner och nyttiga mineraler
och vitaminer. Açaibäret kommer från Amazonas och har länge använts av indianer
för dess hälsobringande egenskaper. De innehåller vitaminer som järn, aminosyror
och omega 6 och 9.

•

Hallon & Granatäpple innehåller flera antioxidanter och vitaminer som främjar
välmående. Hallon innehåller mängder av antioxidanter och är fiberrika.
Granatäpple är en mirakelfrukt fylld med flavonoider som gör gott för hela kroppen.

•

Havtorn har varit känt som hälsobär sedan 700-talet och används fortfarande som
medicinalväxt. Även mango har länge använts i hälsofrämjande syfte, bland annat
för att underlätta matsmältningen.

Superfrukter har blivit alltmer efterfrågade för att uppnå god hälsa. Leg. dietist Sofia
Antonsson, specialiserad på IBS och andra mag- och tarmbesvär, rekommenderar Friggs
nya te med superfrukt.
”Superfrukter och superbär är bra källor till många olika antioxidanter, vitaminer och
mineraler. Rooiboste som är koffeinfritt är extra bra för känsliga magar”, säger Sofia
Antonsson.
En ökad hälsomedvetenhet gör att två av tre svenskar handlar mer hälsosamma livsmedel,
rapporterar Svensk Handel 2014. Friggs är ett av Sveriges mest välkända varumärken där
kvalitet, hälsa och trygghet stått i fokus i över 40 år.
Friggs hälsoteer med superfrukt Blåbär & Açai, Hallon & Granatäpple samt Havtorn &
Mango finns i full distribution i butik från v. 42. Rekommenderat pris 21,90 kronor.
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