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Tej wiosny Actimel motywuje podwójnie - dzięki nowej odsłonie produktu Bez Dodatku
Cukru zadbamy zarówno o odporność, jak i o prawidłową dietę. Dla wszystkich, którzy dbają
o zdrowy styl życia, nowość od Danone to wybór idealny: prosty i niezwykle smaczny.
Produkt składa się z jogurtu, żywych kultur bakterii, witamin B₆ + D i niczego więcej!
Wsparcie dla zdrowia w codziennych wyzwaniach
Koniec zimy to doskonały moment, by przygotować się na nadchodzący sezon i nadrobić kilka
zaległości spowodowanych brakiem słońca, niską temperaturą i pogodą niesprzyjającą aktywności
fizycznej. Już dziś warto zerknąć na zakurzony rower łaskawszym okiem, sprawdzić ważność karnetu
na siłownię, czerpać z dobrodziejstw cieplejszych dni i wrócić do zbilansowanej diety będącej
źródłem witamin i wartościowych składników odżywczych. Jej idealnym uzupełnieniem stanie się
nowy Actimel Bez Dodatku Cukru.
Smacznie i bez wyrzutów sumienia
Nowa formuła produktu to rozwiązanie dla tych, którzy do troski o swoje zdrowie podchodzą w
sposób kompleksowy. Actimel Bez Dodatku Cukru jest wzbogacony w witaminę B6 oraz witaminę D,

które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Marka zachęca także by
odnaleźć w sobie wewnętrzną siłę i motywację do codziennego działania, dbając jednocześnie o
zdrowe nawyki żywieniowe.
- Polacy coraz częściej poszukują produktów, które odpowiadają ich szczególnym potrzebom, na
przykład wspierają organizm, ale jednocześnie np. nie zawierają dodanego cukru. Nowy Actimel
doskonale wpisuje się w te trendy konsumenckie. Wierzymy, że nowa formuła produktu okaże się
trafionym wsparciem dla osób, które pragną ograniczyć spożywanie cukru. - podkreśla Izabela
Gorczyca, kierownik marki w Danone.
Pełni sił do działania
Actimel rzuca wyzwanie tym, którzy szukają motywacji do zmiany nawyków żywieniowych i mocno
wspiera tych, dla których zbilansowana dieta stanowi ważną część codziennej rutyny – niezależnie od
pory dnia czy pory roku. Chłodny poranek przed wyjściem do pracy, popołudniowy jogging w ciepłym
deszczu, owocny trening na siłowni czy basenie? Nowy Actimel Bez Dodatku Cukru stanie się
doskonałym towarzyszem codziennych aktywności. Przyjemnie i pożytecznie zarazem!
Ważna jest zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia. Produkt jest bez dodatku cukru podobnie jak
wszystkie inne tego typu wyroby na rynku polskim. Zawiera naturalnie występujące cukry.
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