
Jabłuszko przedłużające trwałośc
żywności
Małe niebieski jabłuszko przedłużające trwałość
żywności, to eko gadżet reklamowy, który wpisuje
się świetnie w ruch #nowaste - dzięki niemu nie
wyrzucasz jedzenia.

Żyjemy w świecie ciągłego pędu, w którym dni
uciekają nam między palcami. O ile spotkanie z
koleżanką czy posprzątanie łazienki można
przełożyć na "za kilka dni", tak są sprawy, które na
nas nie zaczekają. Przykładem jednych z nich są
warzywa i owoce w naszej lodówce.
Znasz to uczucie, gdy świeża sałata czy truskawki
jeszcze wczoraj wyglądały przepysznie, a już dziś
lądują w koszu? Zapewne tak, jak większość z nas.
Szacuje się, że w ciągu roku wyrzucamy śmieci za
ok 2500zł. Dużo, prawda?
Dlatego do oferty gadżetów reklamowych
dołączyliśmy niebieskie jabłuszko przedłużające
trwałość żywności. Wystarczy, że położysz je w
sąsiedztwie warzyw i owoców, a przedłużą ich
świeżość nawet trzykrotnie.

Jak działa niebieskie jabłuszko
przedłużające trwałość żywności?

Dzięki specjalnym wkładom z naturalnego pyłu
wulkanicznego absorbuje gaz etylenowy
wydzielany przez wszystkie rośliny, w tym owoce i
warzywa. Gaz ten działa jak hormon - przyspiesza
wzrost, dojrzewanie i przejrzewanie rodziny. Gdy
nasze jabłuszko wchłonie gaz, wtedy hamujemy
przejrzewanie rośliny, owocu czy warzywa. W
efekcie pozostają dłużej świeże i zdatne do
spożycia.
Wkład wulkaniczny starcza nawet do 3 miesięcy
używania i jest łatwo dostępny do uzupełnienia!

Co zrobić z zużytym wkładem?

Sprawdzi się świetnie jako nawóz dla Twoich
kwiatów doniczkowych czy do ogrodu. Dzięki temu
nasze jabłuszko jest zgodne z nurtem zero waste.

Dla kogo to produkt?

Jeśli Twoją grupą docelową są ludzie, którzy słyszą
o zmianach klimatycznych planety - możesz być
pewny, że trafisz do nich tym gadżetem. Jabłuszko
jest trwałe i użyteczne, dlatego nadrukowane na
nim logo będzie reklamą działającą przez wiele
miesięcy i lat. W dodatku aby go używać nie
musisz zmieniać żadnych nawyków, wystarczy je
tylko zostawić wśród jedzenia. Korzyść przychodzi
sama, bez wysiłku.
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To jest ulotka informacyjna produktu:
Jabłuszko przedłużające trwałośc żywności,
aby zobaczyć pełną informację wejdź na:
http://www.tech-media.pl/jabluszko,przedluzajace,trwalosc,zywnosci,078369.html

lub zeskanuj kod QR. 
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