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Uusi Bonaqua Multi Mansikka‐Kiwi
sisältää sinkkiä ja B‐vitamiinia
Kotimainen kivennäisvesibrändi Bonaqua ilahduttaa mansikan ja
kiivihedelmän makuisella uutuusjuomallaan, johon on lisätty ihon pysymistä
normaalina edistävää sinkkiä sekä B‐vitamiineja. Alun perin Kiinasta kotoisin
olevan kiivihedelmän maku muistuttaa karviaismarjaa ja yhdessä kesäisen
makean mansikan kanssa saadaan aikaan makuhermoja kutkuttava
yhdistelmä.
Ihana makupari: Mansikka & Kiwi
Matalahiilihappoinen Bonaqua Multi Mansikka-Kiwi maistuu kesäisen
raikkaalta: suloisen makea mansikka ja kirpakka kiivihedelmä täydentävät
toisiaan. Juoma on mieto eikä liian makea, joten Multi Mansikka-Kiwi sopii

hyvin niin jano- kuin ruokajuomaksikin. Bonaqua Multi Mansikka-Kiwi
-juomaan on lisätty sinkkiä sekä B3- ja B5 -vitamiineja. 0,5L pullosta saa 30
% sinkin, B3- ja B5 -vitamiinien päivittäisestä saantisuosituksesta.
Jokaisesta pullosta 3 litraa puhdasta vettä Afrikkaan
Suomalaisesta raikkaasta vedestä kivennäisvesijuomia valmistava Bonaqua
vie kuluttajien avulla vesiapua Afrikkaan. Tänä vuonna Suomen Punaisen
Ristin kanssa yhteistyössä tehtävä 3 litraa puhdasta vettä -kampanja on
käynnissä jo kolmatta vuotta. Bonaquan vesilähettiläs Vanessa Kurri
kannustaa suomalaisia auttamaan puhtaan juomaveden keräämisessä
Afrikkaan.”Moni suomalainen varmasti pohtii, kuinka voisi auttaa ja antaa
hyvän kiertää. Tämä on minun tapani auttaa ja toivon voivani innostaa
mukaan muitakin.”, Vanessa sanoo. Lue lisää kampanjasta:
www.facebook.com/3litraapuhdastavetta
Bonaqua Multi Mansikka-Kiwi
Ainesosat: vesi, sokeri, hiilidioksidi, happamuudensäätöaine (sitruunahappo),
luontainen kiiviaromi, joka sisältää muita luontaisia aromeja, mineraali
(sinkkiglukonaatti), vitamiinit (niasiini, pantoteenihappo), säilöntäaine
(kaliumsorbaatti).
100 ml sisältääEnergia 44 kJ / 10 kcal
Proteiini 0 g
Hiilihydraatit 2,5 g josta sokeria 2,5 g
Rasva 0 g josta tyydyttynyttä 0 g
Ravintokuitu 0 g
Natrium 0 g
Niasiini (B3):
1 mg (6% päivän saantisuosituksesta)
Pantoteenihappo (B5): 0,4 mg (6% päivän saantisuosituksesta)
Sinkki: 0,6 mg (6% päivän saantisuosituksesta)
Pakkaukset: 50 cl ja 1,5 l,

Coca-Cola Finland Oy on The Coca-Cola Companyn omistama tytäryhtiö, joka
vastaa Coca-Cola-tuotemerkeistä ja kuluttajamarkkinoinnista Suomessa. Yhtiö
toimii juomien valmistuksesta myynnistä Suomessa vastaavan Sinebrychoffin

tiloissa Keravalla. Suomen Coca-Cola kuuluu Coca-Colan Länsi-Euroopan ja
Pohjoismaiden ryhmään.
Virallisesti Coca-Cola tuli ensimmäisen kerran Suomeen Helsingin
olympiakisojen yhteydessä 1952. Juoman valmistus käynnistyi Suomessa
vuonna 1957 ja Suomen Coca-Cola aloitti toimintansa seuraavana vuonna.
Yhtiön juomavalikoimaan Suomessa kuuluvat perinteisten virvoitusjuomien
ohella kevytjuomat, vedet, urheilujuomat ja hyvinvointijuomat.
The Coca-Cola Company on maailman suurinalkoholittomiin juomiin
erikoistunut juomayhtiö, jonka yli 500 juomamerkkiä ja yli 3000 erilaista
juomaa virkistävät kuluttajia yli 200 maassa. Coca-Colan lisäksi yhtiön
juomavalikoimaan kuuluu 12 muuta brändiä, joiden myynti on yli miljardi
dollaria. Näitä ovat mm. Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero,
Glacéau Vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply ja Georgia.
Kansainvälisesti The Coca-Cola Company on johtava yhtiö hiilihapollisten
juomien, mehujen ja mehujuomien sekä valmiiden tee- ja kahvijuomien
kategorioissa.
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