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nu3 lanserar EKO aroniajuice 
 
Berlin, 2015.4.30 – Stjärnor som Angelina Jolie, Jennifer Lopez och James Franco 
svärmar för hälsosam superfood. Nu kommer äntligen nu3 EKO aroniajuice in i 
sortimentet hos nu3, marknadsledande i Europa inom intelligent näring. 
 
De solmogna aroniabären till nu3 EKO aroniajuice skördas augusti till oktober och pressas 
direkt till juice. På så vis behåller den sin fulla arom och är fri från konstgjorda tillsatser, färg- 
eller konserveringsmedel, gluten och laktos. Bären kommer från en certifierad ekologisk 
odling. 
Rent utseendemässigt liknar frukten från Aronia Melanocarpa blåbär. Men ifråga om nyttigt 
innehåll har aronia ett tydligt försprång: aroniabär är rika på vitamin A, C, E och K, samt  den 
kompletta gruppen av B-vitaminer.  
Också vad det gäller mineralinnehåll får aronia toppbetyg: med rikt innehålla av framförallt 
kalcium, magnesium och järn. 
Som särskilt värdefullt klassas det naturliga polyfenol som ger bären dess intensiva violetta 
färg. Dessa växtämnen fungerar som antioxidanter och ger immun- och cellskydd. De kan 
oskadliggöra fria radikaler som uppstår genom ämnesomsättning och stress eller kommer med 
miljögifter.  
Internationella livsmedelsforskare forskar sedan länge på hälsoverkningar hos de livmedel 
som, liksom aronia, är rika på antioxidanter. Nya nu3 EKO aroniajuice kan drickas ren eller 
spädd. 
 
 
Produktinfo: 
 
nu3 EKO Aroniajuice, 750 ml 
Rekommenderat pris: 55 kr 
https://www.nu3.se/nu3-aroniajuice-eko-750-ml.html 
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Om nu3 – DIN NÄRINGSEXPERT: 
nu3 är Europas ledande leverantör av intelligent näring, det vill säga just det du behöver för 
att uppnå dina mål. I webbshopen finner kunder de produkter som passar just deras mål och 
filosofi under avdelningarna Naturkost, Sport, Hälsa, Skönhet och Viktminskning. nu3s 
expertteam av dietister, idrottsvetare och läkare söker hela tiden efter innovativa produkter för 
det växande sortimentet med i nuläget ca 4.600 artiklar. nu3 GmbH med huvudkontor i Berlin 
grundades 2011 av Felix Kaiser, Kassian Ortner och Dr. Robert Sünderhauf. nu3 har ca 150 
medarbetare och är aktivt i 9 länder.http://www.nu3.se 
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