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Z myślą o aktywnych – Zott Protein Drink
Od marca w ofercie Zott pojawił się Zott Protein Drink – nowy proteinowy napój
mleczny w dwóch smakowitych odsłonach: waniliowej i czekoladowej.
Napój Zott Protein Drink to nowość od firmy Zott. Ten produkt o wysokiej zawartości
białka, bez laktozy, dodatku cukrów i substancji słodzących stanowi idealną propozycję
dla osób ceniących zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną oraz zainteresowanych zdrowym odżywianiem i dietetyką. Dostępny jest w dwóch wyśmienitych smakach: waniliowym i czekoladowym.
Napój o pojemności 250 ml to porcja aż 21 g białka. Białko przyczynia się do wzrostu
masy mięśniowej i pomaga w jej utrzymaniu, a zróżnicowany i zrównoważony sposób
odżywiania stanowi element zdrowego stylu życia.
Zott Protein Drink dostępny jest w poręcznej buteleczce, w kolorystyce charakterystycznej dla produktów wysokobiałkowych. Na etykietach znajdziemy cztery różne dyscypliny
sportu.

Profil firmy Zott Polska
ZOTT Polska Sp. z o.o. od ponad dwudziestu pięciu lat dostarcza na polski rynek najwyższej jakości produkty mleczne – jogurty, desery, napoje i inne artykuły, cieszące się uznaniem zarówno
wśród konsumentów, jak i handlowców. Szczególnie istotna jest dla nas opinia konsumenta.
Zgodnie z misją naszego przedsiębiorstwa: Życzenia konsumentów wyznaczają naszą drogę! Dziś
ZOTT posiada w swojej ofercie jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku przetworów
mlecznych, takie jak Jogobella, Monte czy Primo.
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