
     Wody witaminowe  

Witamina Activate Woda witaminowa Glacean Lifewater /woda życia/ Sobe

* Witaminy pozostają świeże z 

innowacyjnym projektem wieczka

* 5 kalorii. 0 cukrów (słodzone stewią)  

* 100% z 5 podstawowych witamin

= Poncz owocowy
= Kiwi truskawka
= Tropikalny cytrus

= Woskownica czerwona (oczyszczenie)
= Jagody goji jabłko gruszka 

(spalanie tłuszczu)
= Jeżyna i borówka amerykańska 

(z antyutleniaczami)

Rosnąca liczba Amerykanów staje się konsumentami dbającymi świadomie o swoje zdrowie, tak więc rynek odpowiada na ich potrzeby oferując produkty, 

które pozwalają im pozyskać podstawowe witaminy, minerały i istotne składniki odżywcze i dalej prowadzić pracowity tryb życia. Wielozadaniowość to cecha 

dzisiejszych czasów. Ludzkie ciało potrzebuje wody do przeżycia, jak również potrzebuje składników odżywczych do funkcjonowania. Dlaczego nie upiec 

dwóch pieczeni przy jednym ogniu i pić produkt, który dostarcza jedno i drugie za jednym zamachem?! ?

Wody witaminowe są nowym sposobem na uzupełnienie diety witaminami i równoczesne nawodnienie organizmu. Jak pokazano poniżej, sprzedaż tej grupy 

produktów rosła od 2007 roku, jednak w 2009 roku zanotowała spadek. Stało się tak prawdopodobnie z powodu kiepskich warunków ekonomicznych na 

amerykańskim rynku. Przewidywany jest wzrost na 2010 rok i lata przyszłe, gdyż produkty te wkraczają w nowe obszary funkcjonalne. Wody witaminowe 

umożliwiają organizmowi absorpcję witamin w szybszym tempie niż dzieje się to w przypadku tradycyjnej żywności. Niektóre z tych niskokalorycznych 

napojów nasycone są antyutleniaczami, które wspomagają system immunologiczny oraz zapewniają ogólny dobry stan zdrowia. Antyutleniacze są własnym 

sposobem natury na zapobieganie wielu różnym chorobom, zmniejszenie skutków starzenia się oraz utrzymanie zdrowia układu immunologicznego i jego 

wspaniałego funkcjonowania! Każdy potrzebuje wypić ok. 2 l wody dziennie, dlaczego więc nie pić wody, która ma niesamowity smak i pomaga organizmowi 

funkcjonować na najwyższych obrotach? Można poniżej zapoznać się z niektórymi z najbardziej popularnych profili smakowych, stanowiących przykłady 

produktów ostatnio wprowadzonych na rynek.

Nowe wody witaminowe i nasycone 
wprowadzone w Stanach Zjednoczonych 
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Wody witaminowe i nasycone w Stanach Zjednoczonych 
– 20 najlepszych smaków (Liczba rodzajów)

Pomarańcza – 30

Kiwi truskawka – 27 

Jagoda – 22 

Poncz owocowy – 22 

Winogrono – 17 
Smoczy owoc – 17 

Cytryna – 16

Cytryna i limonka – 16 

Owoce tropikalne – 9

Cytrusy i owoce tropikalne – 8 

Truskawka – 7   

Malina – 7

Mango i brzoskwinia – 7

Borówka amerykańska i granat – 7

Owoc acai, borówka amerykańska i granat – 7

Cytrusy – 6
Herbata (zielona) – 6 

Lemoniada – 6 
Mango i pomarańcza – 6

Jagoda i granat – 6 

(Mintel, GNPD)

Odniesiony sukces przy wprowadzeniu na rynek powyższych produktów zachęcił specjalistów Trilogy zajmujących się rozwojem składników smakowo-

zapachowych do ciężkiej pracy nad opracowaniem smaków, które konsumenci chcą pić dzień po dniu. Poniżej znajdują się próbki niektórych z naszych smaków, 

które uaktywnią wasze kubki smakowe…

Cytrynowy twist*

Borówkowa herbata Pur'er

Granat limonka

Lemoniadowy twist*

Borówka amerykańska owoc acai

Melon miodowy

Imbirowo cytrusowy twist*

Naturalna gruszka

Guawa brzoskwinia 

Mojito twist*

Brazylijski tropik

Malina brzoskwinia

Contact us for more information at Trilogy Essential Ingredients, Inc.
1304 Continental Drive, Suite F  •  Abingdon, MD 21009

410.612.0691    www.trilogyflavors.com•


