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A melhor fruta fresca junta-se ao iogurte e aos frutos secos criando
deliciosos snacks prontos a consumir

Frubis lança Fresh Frubis Grab & Eat

Agora é mais fácil consumir fruta fresca durante o dia e não ceder à tentação dos snacks menos
saudáveis. A Frubis, marca da Nuvifruits, pertencente ao Grupo Luís Vicente, uma das maiores
empresas nacionais de produção e distribuição de fruta, continua a apostar na inovação e nas
mais recentes tendências de mercado, lançando uma nova gama, Fresh Frubis Grab & Eat,
composta por dois inovadores produtos que combinam a melhor fruta fresca, cortada e
descascada, com um saboroso iogurte natural sem lactose e nutritivos frutos secos.
Fresh Frubis Mix de Fruta e Nozes (maçã, uvas e nozes) e Fresh Frubis Mix de Fruta e Iogurte
Natural (abacaxi, manga, maçã e iogurte natural sem lactose) são snacks saudáveis prontos a
consumir, à venda nos hipermercados e supermercados, na secção do frio das frutas e legumes.
Após o rebranding da marca Frubis e recente lançamento de novidades na gama de fruta
desidratada, a marca alarga agora a oferta de snacks de fruta com esta nova gama de produtos
frescos e saborosos, ideais para levar para o trabalho ou para as pausas entre refeições. Fresh
Frubis destina-se a todos os que apreciam fruta fresca e procuram snacks ou complementos de
refeição saudáveis.
A escolha dos ingredientes deve-se às tendências atuais. A junção do iogurte à fruta é cada vez
mais frequente por parte do consumidor, dentro ou fora de casa. O facto de não conter lactose
prende-se com o aumento registado de consumidores com esta intolerância. Já a combinação
de frutos secos com fruta fresca é cada vez mais apreciada e recomendada graças à sua riqueza
nutricional.
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As embalagens Fresh Frubis incluem um prático garfo/colher para uma melhor e mais
conveniente experiência de consumo. Pronto a levar. Pronto a consumir.
A Nuvifruits, especialista em fruta, é uma empresa do Grupo Luís Vicente, que conta já com mais
de 50 anos de experiência na produção e distribuição de frutas no mercado nacional e
internacional.
PVP RECOMENDADO – MIX DE FRUTAS COM IOGURTE – 1,99€
PVP RECOMENDADO – MIX DE FRUTAS COM NOZES – 1,99€
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