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De nieuwe Pur Natur fruityoghurt
‘Boordevol Abrikozen’ met nog meer én grotere stukjes fruit!
Binnenkort zijn ze weer daar, die warme lentedagen! Verlang jij er ook al naar? Pur Natur alleszins
wel, en daarom lanceren ze de nieuwe frisse fruityoghurt ‘Boordevol Abrikozen’.
Dezenieuwe
volle roeryoghurt
prikkeltyoghurts:
je smaakpapillen - mmm, die zalige zoete smaak van abrikozen!
De
Pur Natur
Bovendien wordt de fruitige smaakbeleving nog intenser doordat ‘Boordevol Abrikozen’ uit
Fris en fruitig, met nog meer en grotere stukjes fruit!

nog meer én grotere stukjes fruit bestaat. Kortom: lente in een pot!
Verlang jij al naar warmere lentedagen? Pur Natur ook, en daarom lanceren wij 2 smaakmakende
yoghurts met méér en grotere stukjes fruit. De zoete smaak van aardbeien in ‘Boordevol
Perfect om van te genieten als tussendoortje of bij het ontbijt.
Aardbeien’ prikkelt je smaakpapillen en is het ideale tussendoortje voor fruitliefhebbers. Smullen
van frisse bosbessen kan met de ‘Boordevol Bosbessen’ yoghurt. Een intense smaakbeleving, voor
Verkrijgbaar in een hersluitbare beker van 700 g.
genieters.
Verkrijgbaar in een hersluitbare beker van 700g.

Wij eerbiedigen de aarde, de planten en de dieren,...
ook voor uw gezondheid.

www.purnatur.eu
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NV Pur Natur, een familiebedrijf gesitueerd aan de voet van de Vlaamse Ardennen, staat
NV Purvoor
Natur
staat garant voor
hoogwaardige kwaliteitsproducten.
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onder de merken Pur Natur en Mik.
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