	
  

PERSBERICHT

NIEUW IN NEDERLAND: Zing Anything Waterflessen
‘Vervang suikerdranken door water met een twist’
Gezond, lekker en herbruikbaar: de Aqua Zinger en Citrus Zinger van Zing Anything maken water
drinken leuk en zijn hét alternatief voor dranken met geraffineerde suikers en kunstmatige smaak-,
kleur- en zoetstoffen. Leuk en gezond. En nu verkrijgbaar in Nederland.
Steeds meer kinderen en volwassenen kiezen frisdrank, een sportdrankje of vruchtensap met suiker in
plaats van water. “Want water is saai” hoor je vaak. Maar gesuikerde dranken zijn en blijven ongezond en
dragen steeds meer bij aan mensen met ‘obesitas’ (extreem overgewicht). In een sportdrankje zitten
bijvoorbeeld al 17 suikerklontjes! In Nederland kampt inmiddels 40% aan overgewicht en 10% aan obesitas.
Als de trend zich zo voortzet, drinken steeds meer kinderen en volwassenen gesuikerde dranken met
(extreem) overgewicht als gevolg.
Simpel en Slim
Deskundigen zijn het erover eens dat water de beste keuze is om dorst te
lessen en de benodigde voedingsstoffen binnen te krijgen. Om deze keuze
aantrekkelijker te maken, is de Zing Anything waterfles bedacht. Deze lijn
biedt een verfrissende manier om natuurlijke ingrediënten toe te voegen aan
water. Consumenten kunnen een verscheidenheid aan groenten, fruit en
kruiden kiezen om zelf en in een handomdraai verfrissende gearomatiseerde
waterdrankjes te maken. Simpel en slim. Zo kunnen zij genieten van de
smaak én de gezondheidsvoordelen van water. De Zing Anything lijn is
gemaakt van gebruiks- en milieuvriendelijke producten om smaak en
voeding te combineren.
Kies en draai
In de Aqua Zinger zitten de natuurlijke ingrediënten in het onderste
compartiment van de fles en worden gedraaid, met volop keuze tussen
bosbessen, kiwi, grapefruit, aardbeien, bramen, mango, frambozen,
citrusvruchten, munt, basilicum, rozemarijn e.a. De gemakkelijke beweging
zorgt voor smaak, voedingsstoffen en aroma's die vrijkomen in de Zinger.
Zodra de ingrediënten verpulveren, blijven ze achter op de bodem van de fles
om een sterkere, meer intense smaak te creëren. En omdat de gaasbarrière
water doorlaat en de ingrediënten op hun plaats blijven, kunnen zaden of
schillen niet infiltreren in het drankje. De Citrus Zinger perst het sap van citrusvruchten in de fles om de
smaak toe te voegen, met dezelfde gezondheid en verfrissende smaakopties.
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Veilig en gezond
De Zing Anything-productlijn is ontwikkeld vanuit de behoefte aan een tool die het mogelijk maakt voor
consumenten om hun eigen, unieke, gearomatiseerde dranken te creëren. De productlijn en technologie is
ontworpen met het doel dat de extracten van natuurlijke ingrediënten direct doordringen in een vloeistof
naar keuze. De Zing Anything waterfles is ontworpen en ontwikkeld tot een veilige, duurzame en ecovriendelijke fles, als hulpmiddel bij het verbeteren van de dagelijkse voeding. Zing Anything-producten zijn
gemaakt met Eastman Tritan BPA / EA-vrije kunststoffen en food grade veilig roestvrij staal. De productlijn
bevordert gezonde recepten en een gezonde levensstijl, vrij van kunstmatige suikers, smaakstoffen en
kleurstoffen. Alle Zingers zijn gemakkelijk schoon te maken en vaatwasserbestendig. Voor meer
eigenschappen, (her)gebruik en onderhoud zie www.brightmum.com / brands / zing anything.
Zing Anything is geweldig voor ieders gezondheid, portemonnee en het milieu. Thuis, op school, de
sportschool, of onderweg - als u Zingt, geniet u van gezonde en lekkere voordelen! Het enige om te doen, is
verse ingrediënten toevoegen, draaien en shaken!
Zing Anything
Zing Anything wil een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van onze
dagelijkse voeding, zowel in het voedsel dat wij eten als de drankjes die wij
drinken, vrij van kunstmatige suikers, smaakstoffen en kleurstoffen. Zing Anything
CEO Joshua Lefkovitz: "Wij hopen dat onze producten een drijvende kracht
worden in het aanbieden van een alternatief aan de consument voor ongezonde
drankkeuzes, waardoor zij een algehele gezondere levensstijl ontwikkelen." De
Zing Anything waterflessen zijn bedacht en ontwikkeld door een Amerikaanse
vader die zich zorgen maakt over de suikerdranken die kinderen en volwassenen steeds vaker kiezen
boven water.
Brightmum distribueert unieke producten voor kind en gezin uit de hele wereld. Ze zijn bedacht en
ontwikkeld door ouders en voegen iets toe in onze wereld: duurzaamheid, gezondheid, educatie, veiligheid,
gemak, gezinsplezier e.a. Brightmum maakt onderdeel uit van Wereldmama B.V.
Voor meer informatie, high resolutie-beeldmateriaal of materiaal voor fotoshoots, kunt u contact opnemen
met Manon van der Molen (06-21850286) of Patricia Stoot (06-29731818), info@brightmum.com.
Bestelinformatie
De distributeur van Zing Anything voor de Benelux en Duitsland is Brightmum, gevestigd in Voerendaal
(Zuid-Limburg, NL).
Zing Anything
www.zinganything.com
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