
https://pbrands.gr/el/static/arizona_iced_tea
https://pbrands.gr/el/normal/home


https://pbrands.gr/el/normal/home


Η AriZona δημιούργησε 

τη δική της εκδοχή 

πράσινου τσαγιού διαίτης 

χωρίς όμως να κάνει 

συμβιβασμούς στη γεύση 

και στη ποιότητα. 

Επέλεξαν την καλύτερη 

ποικιλία πράσινου 

τσαγιού και αντί για 

ζάχαρη πρόσθεσαν μέλι 

και τζίνσενγκ. Έτσι, εσείς 

μπορείτε να απολαύσετε 

σε κάθε σας γουλιά την 

απαλή γεύση από 

πράσινο τσάι με μέλι και 

τζίνσενγκ.

Νέο μοναδικό μείγμα 

από εκλεκτό πράσινο 

τσάι, ginseng, χυμό 

δαμάσκηνο και μέλι, 

προσφέρουν μια 

μοναδική γεύση σε 

μια ξεχωριστή 

σύνθεση. Ιδανικό για 

όσους ζητούν κάτι 

διαφορετικό στη 

γεύση.

Φυσικός τρόπος τόνωσης 

της σωματικής και 

διανοητικής ευεξίας. Ο πιο 

απολαυστικός τρόπος για 

να ελέγξτε το βάρος σας, 

συνδυασμένο με όλες τις 

ευεργετικές, 

αντιοξειδωτικές και 

αποτοξινωτικές ιδιότητες 

του πράσινου τσαγιού και 

του τζίνσενγκ, το χιλιετές 

βότανο με την 

αναζωογονητική δράση 

και συγχρόνως μηδέν 

θερμίδες.
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Το θεραπευτικό μαύρο τσάι έχει 

αντιοξειδωτικές, αποτοξινωτικές και 

χαλαρωτικές ιδιότητες καθώς και φυσικά 

συστατικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό 

σύστημα. Απολαύστε μαύρο τσάι με λεμόνι, 

ένα εύγευστο, τονωτικό και ωφέλιμο ρόφημα.

Από εξαιρετικές ποικιλίες μαύρου τσαγιού με 

αντιοξειδωτικές, αποτοξινωτικές και 

χαλαρωτικές ιδιότητες. Ιδανικό ρόφημα μετά 

από μια έντονη και κουραστική ημέρα.
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Το ρόδι είναι πλούσιο σε ευεργετικές ιδιότητες 

και μια από τις πιο ισχυρές πηγές 

αντιοξειδωτικών. Τα ρόδια αναζωογονούν και 

μας χαρίζουν μακροζωία. Το απολαμβάνουν 

από την αρχαιότητα στις Μεσογειακές χώρες 

και αποτελούσε το μυστικό ομορφιάς της 

βασίλισσας Κλεοπάτρας.

Το ευεργετικό λευκό τσάι έχει ισχυρές 

αντιοξειδωτικές και αποτοξινωτικές ιδιότητες 

καθώς και φυσικά συστατικά που ενισχύουν 

το ανοσοποιητικό σύστημα. Το μύρτιλλο είναι 

επίσης ένας μικρός διατροφικός θησαυρός,που

σε συνδυασμό με το αρωματικό λευκό τσάι 

σας προσφέρει ένα πλούσιο υγιεινό τονωτικό 

ρόφημα.
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Μην κάνεις το Λάθος – Το BANG® δεν είναι ένα υψηλής περιεκτικότητας σε 

ζάχαρη αναψυκτικό μεταμφιεσμένο σε ενεργειακό ποτό! 

Τα ροφήματα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη  αυξάνουν το σάκχαρο 

στο αίμα, δημιουργώντας μεταβολικό χάος, προκαλώντας κατάρρευση.

Το BANG® περιέχει 160 mg φυσικής καφεΐνης, ΑΜΙΝΟΞΕΑ διακλαδισμένης 

αλυσίδας BCAA, γλυκίνη και βιταμίνες Β. Είναι ένα μοναδικά νόστιμο 

energy drink, με φυσική καφεΐνη.

ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ - ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΡΑ - ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ
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❖ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ

❖ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ 

❖ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΡΑ

❖ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΡΙΝΗ

❖ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΦΕΪΝΗ

❖ΜΕ ΑΜΙΝΟΞΕΑ (BCAA)

❖Με ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ B
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Διατροφικά Στοιχεία

Ενέργεια

Λιπαρά

εκ των οποίων κορεσμένα

Υδατάνθρακες

εκ των οποίων σάκχαρα

Πρωτεΐνη

Αλάτι

Βιταμίνες

Νιασίνη

Βιταμίνη Β6

Βιταμίνη Β12

Ανά 500ml

15kj (4kcal)

0g

0g

0g

0g

0g

0g

8mg (50%*)

0,7mg (50%*)

2,5μg (100%*)

*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς 

ενός μέσου ενήλικα 8400kJ/2000 kcal).

Διατροφικά Στοιχεία

Ενέργεια

Λιπαρά

εκ των οποίων κορεσμένα

Υδατάνθρακες

εκ των οποίων σάκχαρα

Πρωτεΐνη

Αλάτι

Βιταμίνες

Νιασίνη

Βιταμίνη Β6

Βιταμίνη Β12

Ανά 500ml

25kj (6kcal)

0g

0g

0g

0g

0g

0,01g

8mg (50%*)

0,7mg (50%*)

2,5μg (100%*)

*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς 

ενός μέσου ενήλικα 8400kJ/2000 kcal).

Διατροφικά Στοιχεία

Ενέργεια

Λιπαρά

εκ των οποίων κορεσμένα

Υδατάνθρακες

εκ των οποίων σάκχαρα

Πρωτεΐνη

Αλάτι

Βιταμίνες

Νιασίνη

Βιταμίνη Β6

Βιταμίνη Β12

Ανά 500ml

19kj (5kcal)

0g

0g

0g

0g

0g

0,01g

8mg (50%*)

0,7mg (50%*)

2,5μg (100%*)

*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς 

ενός μέσου ενήλικα 8400kJ/2000 kcal).

Διατροφικά Στοιχεία

Ενέργεια

Λιπαρά

εκ των οποίων κορεσμένα

Υδατάνθρακες

εκ των οποίων σάκχαρα

Πρωτεΐνη

Αλάτι

Βιταμίνες

Νιασίνη

Βιταμίνη Β6

Βιταμίνη Β12

Ανά 500ml

19kj (5kcal)

0g

0g

0g

0g

0g

0,01g

8mg (50%*)

0,7mg (50%*)

2,5μg (100%*)

*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς 

ενός μέσου ενήλικα 8400kJ/2000 kcal).

ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ - ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΡΑ  - ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 2022

Διατροφικά Στοιχεία

Ενέργεια

Λιπαρά

εκ των οποίων κορεσμένα

Υδατάνθρακες

εκ των οποίων σάκχαρα

Πρωτεΐνη

Αλάτι

Βιταμίνες

Νιασίνη

Βιταμίνη Β6

Βιταμίνη Β12

Ανά 500ml

21kj (5kcal)

0g

0g

0g

0g

0g

0,01g

8mg (50%*)

0,7mg (50%*)

2,5μg (100%*)

*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς 

ενός μέσου ενήλικα 8400kJ/2000 kcal).
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Γνωρίστε τα

βραβευμένα προϊόντα 

από αυθεντικές συνταγές 

με ποιοτικά συστατικά

σε 14 υπέροχες, 
μοναδικές γεύσεις

δεν αλλοιώνονται

αποθηκεύονται εύκολα 
σε θερμοκρασία 
δωματίου

έτοιμα για σερβίρισμα!



ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ: 

Είναι ποιοτικά cocktails 

Έχουν σταθερή γεύση

Δεν χρειάζονται χρόνο 
προετοιμασίας

Σας παρέχουν απόλυτα 
μετρήσιμο κόστος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:

Είναι φτιαγμένα από 100% 
φυσικά συστατικά

Απολαμβάνετε φρέσκα
cocktails στη στιγμή



ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ:

γυάλινη φιάλη 700 ml 

ατομική συσκευασία 

100 ml

ασκός 8 lt





Κατάλληλα για:

Επαγγελματική χρήση



Κάθε φιάλη περιέχει 

7 cocktails

έτοιμα για σερβίρισμα!



Κατάλληλο για:

Delivery Take 

away Mini 

bar

Αυξήστε τις πωλήσεις 
σας προσθέτοντας 
κοκτέιλ στο μενού σας





Αυξήστε τις πωλήσεις 
σας προσθέτοντας 
κοκτέιλ στο μενού σας



ΑΣΚΟΣ 8 lt

Οικονομική συσκευασία για

Hotels / Events / Catering

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

Counter display 

Floor display






