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Friggs Te+ räddar vintern!
Nya funktionella teer bidrar till jämnare
blodsockernivå, balanserat immunsystem och
mer energi
Friggs lanserar nu tre nya hälsoteer. Te+ Immun, Sockerbalans och Energi fyller delar
av dagsbehovet med några av våra viktigaste vitaminer och mineraler. De aktiva ingredienserna i Friggs Te+ bidrar till att nå ökad vakenhet och skärpa, balansera immunsystemet samt upprätta jämn blodsockernivå. Te+ kan därmed bli räddaren i vinterkylan då trötthet och stress lätt kommer in i vardagen.
På vintern är te en viktig del i många svenskars vardag. Smak och doft är då viktiga komponenter liksom om teet är rött, grönt eller svart. Friggs nya hälsoteer är baserade på rött
rooiboste och grönt te. I Sydafrika har rooibos använts som medicinaldryck under hundratals
år och i Friggs Te+ IMMUN har teet berikats med zink och c-vitamin som bidrar till ett balanserat immunsystem. I det gröna teet Friggs Te+ ENERGI återfinns bland annat den sydamerikanska örten yerba mate, som är rik på koffein och ger en starkt uppiggande effekt.
”Te värmer och ger ro i sin grundform, något vi utgått ifrån när vi valt att berika Te+ med
hälsoeffekter. Nu får alla chansen att hjälpa kroppen med energi eller naturlig sockerbalans
beroende på dagsform och behov”, säger Petra Månsson, Varumärkeschef på Friggs.
Friggs Te+ ENERGI är ett grönt te kombinerat med yerba mate med uppfriskande smak av
citrus, mynta, citrongräs och guarana. En kopp Friggs ENERGI ger dig halva dagsbehovet av
vitamin B1 (tiamin), B6 samt B12 som bidrar till normal energiomsättning och minskad
trötthet. Teet innehåller även en hög halt av koffein som ger ökad vakenhet och skärpa.
Friggs Te+ IMMUN är ett rooiboste med kryddig smak av ingefära som kombineras med en
fruktig smak av apelsin, äpple och citrongräs. IMMUN är berikat med vitamin C och zink som
bidrar till immunsystemets normala funktion. En kopp ger halva dagsbehovet av dessa
näringsämnen. Eftersom Te+ IMMUN är ett rooiboste är det helt fritt från koffein.
Friggs Te+ SOCKERBALANS är ett fylligt rooiboste med kryddig smak av chaikryddor
kombinerat med en djup och söt smak av choklad. Te+ SOCKERBALANS är fritt från koffein.
SOCKERBALANS har berikats med mineralen krom, som bidrar till att upprätthålla kroppens
normala blodsockernivåer samt gynnar en normal omsättning av
proteiner, fett och kolhydrater, vilket gör det lättare att låta bli
godisskålen.
Friggs Te+ serien finns i full distribution i livsmedelsbutikerna från vecka xxx. Varje förpackning innehåller
20 komposterbara påsar.
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