
de consumidor pra consumidor!

Guia rápido de perguntas e respostas,

Sucos Naturais?
Sim! Nossos sucos integrais são minimamente processados, ou seja, usam ingredientes in natura e um processo 
tecnológico que garante a qualidade e validade dentro da garrafa. Sem adição de nenhum outro ingrediente que 
não sejam as frutas e sem nenhum super processamento que reduza ou retire as propriedades originais dos 
ingredientes usados!

E os iced teas, também são naturais?
Sim! Utilizamos ingredientes 100% naturais nos nossos iced teas, da mesma forma como nos sucos. A diferença 
é que aqui adicionamos a água e o chá, além dos sucos. E esses sucos passam por um sistema de filtragem mais 
intenso, pra deixar a mistura mais suave, leve e refrescante. Mas nenhum outro ingrediente é adicionado, não 
existem letrinhas pequenas nos ingredientes!

Dois anos de validade sem conservantes?
Sim! Fruta sadia, sem defeito, processo de produção que prioriza qualidade e não produtividade e envase 
asséptico em garrafa de vidro. Depois que a bebida vai pra dentro da garrafa, não existe mais troca alguma com 
o ambiente! Combinação perfeita de qualidade e praticidade.

E de onde vocês são e de onde vêm as frutas e os chás?
A fábrica fica em Cachoeira do Sul e utilizamos as frutas e chás, em grande maioria, aqui do próprio estado do Rio 
Grande do Sul. Buscamos a parceria local como forma de sustentabilidade do negócio e da região.

Falando em sustentabilidade... 
Temos parceria com o selo eureciclo, onde compensamos o volume de embalagens colocadas no mercado 
reciclando o mesmo volume de vidro, rótulo e tampa junto às entidades parceiras do selo. Uma logística reversa 
alternativa, enquanto a burocracia ainda nos impede de reutilizarmos as garrafinhas.

Se identificou com nossos produtos?
Nos siga nas redes sociais, curta, compartilhe, dissemine a onda de consumir melhor, com mais qualidade, com 
menos processamento, com mais leveza! Bora aproveitar as coisas boas, estamos aqui como coadjuvantes nos 
teus melhores momentos, facilitando teu dia!


