Naturlighet möter funktion i den världsunika funktionsdrycken
ESSE - marknadens första funktionsdryck med essentiella aminosyror kombinerat med
naturlig fruktjuice och koffein.
ESSE revolutionerar dagens så kallade energidrycker genom att erbjuda mer funktionell energi i
ett naturligare format.
Produktserien ESSE är en lätt kolsyrad funktionsdryck med hela 20 % naturlig fruktjuice och som
är berikad med essentiella aminosyror (EAA), essentiella vitaminer och mineraler samt naturligt
koffein från gröna kaffebönor och grönt te.
Produktserien ESSE består till en början av två koffeinberikade och två koffeinfria alternativ.
Samtliga fyra smaker innehåller hela 20 % naturlig fruktjuice och finns i smakerna Hallon,
Äpple/Päron, Citron/Lime och Apelsin.
Med den världsunika kombinationen av essentiella aminosyror, naturlig fruktjuice och koffein är
ESSE det självklara valet för dig som är i behov av en naturlig törstsläckare och funktionell
energi för att prestera, oavsett om dagens prestation är att lyfta tunga vikter, springa långt eller
helt enkelt att orka med vardagslivets alla utmaningar.
Erik Eliasson, co-founder tillika verkställande direktör för ESSE förklarar;
“Genom ESSE funktionsdrycker vill vi ändra den stereotypa synen på funktionella drycker, eller
så kallade energidrycker. Många konsumenter har idag, med rätta, en negativ syn på
energidrycker som i många fall innehåller allt för många artificiella och omdiskuterade
ingredienser. Med ESSE vill vi revolutionera synen på funktionella drycker genom att erbjuda
funktionell energi i ett naturligt och välsmakande format. Det är med denna utgångspunkt som vi
aktivt valt att använda naturliga ingredienser, essentiella aminosyror istället för bara BCAA samt
undvika både taurin och artificiella sötningsmedel som vanligtvis ingår i motsvarande drycker”
Med den världsunika kombinationen av essentiella aminosyror, naturlig fruktjuice och koffein är
ESSE det självklara valet för dig som är i behov av en naturlig törstsläckare och funktionell
energi för att prestera, oavsett om dagens prestation är att lyfta tunga vikter, springa långt eller
helt enkelt att orka med vardagslivets alla utmaningar.
Med start 11 mars (v.15) kommer ESSE funktionsdrycker att finnas tillgänglig till försäljning i
matbutikerna ICA och City Gross ordinarie sortiment samt även hos utvalda
träningsanläggningar och återförsäljare på nätet.
För mer information om ESSE funktionsdrycker:
Hemsida: www.essedrinks.com
Facebook: www.facebook.com/essedrinks
Instagram: www.instagram.com/essedrinks
Kontakt:
Erik Eliasson
CEO
ESSE Drinks
Tel: 0730699401
Mail: info@essedrinks.com

