Nowa marka rewolucjonizuje klasyczne produkty spożywcze
Ręcznie zbierane orzechy, wyselekcjonowane owoce i najlepsze białko: Od dzisiaj nowa marka
rewolucjonizuje branżę spożywczą pod względem jakości, ekologii i funkcjonalności. foodspring
oferuje wysokiej jakości żywność sportową, fitness food i superfood niezbędną dla zdrowego i
nowoczesnego stylu życia.
Artykułów spożywczych jest wiele. Nam chodzi jednak o coś więcej. O prawdziwe korzyści. O to, że
jagody goji zawierają siedmiokrotnie więcej witaminy C niż pomarańcze. O to, że olej kokosowy znacznie
lepiej znosi wysoką temperaturę niż oliwa z oliwek. I o to, że dzięki suszeniu próżniowemu Crunchy Fruits
zachowują 80% witamin – w przeciwieństwie do klasycznych suszonych owoców.
Artykuły spożywcze pochodzenia naturalnego oferujące korzyści funkcjonalne są dzisiaj popularne
jak nigdy wcześniej. „Zdrowie i sprawność fizyczna stały się symbolem statusu społecznego”, twierdzą
założyciele firmy Philipp Schrempp i Tobias Schüle, „foodspring kieruje się właśnie tymi wartościami”.
Młodzi przedsiębiorcy wkładają w swoje produkty wiele pasji. Wspólnie ze swoim zespołem naukowców
z dziedziny żywienia i technologów żywności sami opracowują każdy produkt i pracują nad nim tak
długo, aż będzie lepszy od produktów oferowanych już na rynku. Maksymalne korzyści, wysoka jakość
składników i doskonały smak w połączeniu z prostym sposobem przygotowania i stosowania to
podstawowy cel foodspring.
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Po najwyższej jakości i najsmaczniejsze jagody goji zespół foodspring wybrał się na przykład do
chińskiego regionu Ningxia. Bo jedno jest pewne: w odniesieniu do produktów i ich jakości foodspring
nie idzie na żadne kompromisy. Począwszy od fazy opracowania w berlińskim laboratorium foodspring,
poprzez szczegółowe wyszukiwanie najlepszych składników i dostawców, aż po nieskomplikowane i
jasne opakowania – foodspring oferuje wysokiej jakości funkcjonalne artykuły spożywcze w zakresie
żywności sportowej, fitness food i superfood.
foodspring każdego klienta traktuje indywidualnie: opracowany przez ekspertów Body Check poleca
indywidualną kombinację produktów. Uwzględniany jest cel oraz cechy fizyczne i nawyki klienta. Również
zatrudnieni w firmie naukowcy pomagają we wszystkich kwestiach związanych z tematyką odżywiania,
zdrowia i ogólnie pojętej sprawności fizycznej. Ciekawe wskazówki i inspiracje można znaleźć w
magazynie online.
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Mieszanka Orzechy i Suszone owoce jest jedyna w
swoim rodzaju: objechaliśmy cały świat, aby znaleźć najlepsze składniki.
Wyszło z tego połączenie
multikulti – od irańskich
pistacji, poprzez boliwijskie
orzeszki para, aż po jagody
goji z Chin. W ten sposób
powstała nowa mieszanka
studencka: bez GMO i dodatków. Za to 100% smaku
i jakość bio.

Optymalne korzyści przy
aktywności sportowej, budowaniu masy mięśniowej
i wydolności, a przy tym
wysokiej jakości składniki?
To wszystko oferuje tylko
Whey Protein firmy foodspring. Serwatka stosowana
w koktajlu pochodzi z mleka
od krów z wolnego wypasu.
Dzięki temu Whey to idealny
towarzysz dla wszystkich,
którzy uprawiają sporty siłowe i wydolnościowe.

Crunchy Fruits dostarczają pełną dawkę witamin i
błonnika – w nadzwyczaj
skoncentrowanej formie.
Umożliwia to rewolucyjna i opatentowana technologia PÄX polegająca
na próżniowym suszeniu
owoców. Starannie wyselekcjonowane ananasy i
truskawki zachowują kruchość i 80% witamin. Same
owoce, bez dodatków, a takie smaczne.

Wszystkie produkty i informacje można znaleźć pod adresem: www.foodspring.de foodspring to marka należąca do Goodminton
AG. Zdjęcia można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.foodspring.de/presse.
KONTAKT DLA PRASY: Kika Mantzouridou I kika@bauernfeindloewe.com

