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NIEUW IN NEDERLAND:
Zing Anything Waterflessen
‘Vervang suikerdranken door water met een
twist’
Gezond, lekker en herbruikbaar: de Zing Anything waterflessen geven plezier en zijn hét alternatief
voor dranken met geraffineerde suikers en kunstmatige smaak-, kleur- en zoetstoffen. Zoals de
meesten van ons weten, moeten wij minder suikerdranken en meer water drinken. Maar wij vinden
water drinken vaak saai. De Aqua en Citrus Zinger bieden een leuke, nieuwe manier om te genieten
van water drinken en suikerinname te verminderen. De eigen Zingcreatie zorgt voor een eigen
smaak, gezonder drinken en geeft het lichaam meer hydratatie en energie.
Zing Anything biedt een verfrissende manier om natuurlijke ingrediënten toe te voegen aan dranken en
gerechten. De Aqua of Citrus Zinger waterflessen worden gevuld met zelfgekozen fruit, groenten en kruiden
om in een handomdraai verfrissende gearomatiseerde waterdrankjes maken. Simpel en slim. Zo kan
iedereen genieten van de smaak én de gezondheidsvoordelen van water. Met de Zing Anything
productlijn kunnen kinderen en volwassenen simpel en slim wegblijven van kunstmatige smaakstoffen,
kleurstoffen en geraffineerde suikers, genieten van meer en smaakvol water drinken en hun dagelijkse
voeding verbeteren.
Kies en Draai
De Aqua Zinger waterfles werkt door het aromatiseren van water met
smaken. Van komkommer tot citroen en limoen, bramen, kiwi, aardbei,
framboos, perzik, gember, of zelfs munt en basilicum. Mix, match en
creëer; de smaken en ingrediënten zijn eindeloos te combineren. De
Citrus Zinger perst het sap van
citrusvruchten in de fles om de smaak toe te voegen, met dezelfde
gezondheid en verfrissende smaakopties. Simpel en Slim.
Soorten en Kleuren
De Zing Anything productlijn is in Nederland verkrijgbaar via www.wereldmama.nl:
- Aqua Zinger, blauw en groen, 0,60 literfles, € 29,95, ook voor heet water
- Citrus Zinger, roze, groen en oranje, 0,82 literfles, € 19,95.
Alle Zingers zijn gemakkelijk schoon te maken, vaatwasserbestendig en gebruiksen milieuvriendelijke producten om smaak en voeding te combineren. Voor meer
eigenschappen, (her)gebruik en onderhoud zie www.wereldmama.nl / 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!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wereldmama 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. Voor meer informatie, high resolutiebeeldmateriaal of materiaal voor fotoshoots: Manon van der Molen (06-21850286) of Patricia Stoot (06-29731818), info@wereldmama.nl.
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