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Pidetään hampaista
huolta kotimaisilla
täysksylitolituotteilla

Täysksylitolipurukumit 700 g

Joko on unirytmi rauhoitettu, herätyskellot viritetty ja reppu pakattu?
Pian on taas aika astua arkeen, kun uusi syksy alkaa ja pienet koululaiset,

Xylimax Hedelmä
täysksylitolipurukumi 67 %

Xylimax Vadelma
täysksylitolipurukumi 67 %

Xylimax Piparminttu
täysksylitolipurukumi 67 %

Hedelmänmakuinen täysksylitolipurukumi,
joka on erityisesti lasten makuun.

Vadelmanmakuinen purukumi maistuu
varsinkin lapsille. Ei väriaineita.

Pehmeä perinteinen piparminttu sopii
herkkäänkin makuun. Ei väriaineita.

päiväkotilaiset ja eskarit palaavat tuttujen leikkien pariin. Arjen rutiinin
keskellä on hyvä muistaa myös säännöllinen hampaiden hoito.
Nettikaupasta
tilattavana myös 300 g
sekoituspurukumipussi

Repun pikkutaskussa kätevästi mukana kulkeva ksylitolipurkkapussi tai
-pastillirasia on tehokas suoja reikiintymistä vastaan hampaiden harjauksen
lisäksi. Ksylitoli suojelee hampaita kariesbakteerilta ja pitää happohyökkäykset

Energistä alkavaa

kurissa. Kodeissa, kouluissa ja päiväkodeissa onkin otettu hyväksi tavaksi

syksyä toivottaa

Xylimax Spearmint
täysksylitolipurukumi 67 %

Xylimax Sweet Mint
täysksylitolipurukumi 67 %

napata yhdestä kahteen ksylitolipurukumia tai -pastillia aterian jälkeen.

Eija Sorsa

Raikkaassa Spearmint-purukumissa
maistuu raikas minttu.

Sweet Mint -purukumissa on raikas
yrttinen mintun maku. Ei väriaineita.

Nyt on oivallinen aika täydentää purkka- ja pastillivarastot Fazerin kotimaisilla
Xylimax-tuotteilla. Reilunkokoisista ja edullisista suurpakkauksistamme riittää
pureskeltavaa koko kotiväelle. Tartu nopean tilaajan etuun ja saat mukaan

Avainasiakastuntija,
Suuhygienisti

5,80 €
(KOODI 612060)

Täysksylitolipastillit

myös makeita herkkuja!
Tilaa helposti verkkokaupasta jo tänään!

Xylimax Banaani
täysksylitolipastilli 93 %

Xylimax Metsämansikka
täysksylitolipastilli 93 %

Xylimax Persikka-Vadelma
täysksylitolipastilli 93 %

Pehmeänmakuinen banaanipastilli
maistuu kaikkein pienimmillekin.

Metsämansikan makuinen pastilli tuo
kesän maun kielelle. Ei väriaineita.

Herkullinen makuyhdistelmä, persikka
ja vadelma, kohtaavat tässä pastillissa.
Ne ovatkin hyvä vaihtoehto purukumille.

Xylimax Piparminttu
täysksylitolipastilli 93 %

Xylimax Päärynä
täysksylitolipastilli 93 %

Xylimax Vadelma
täysksylitolipastilli 93 %

Perinteinen piparmintun makuinen pastilli suojaa
hampaita ja raikastaa hengityksen. Ksylitolilla
makeutettu pastilli sulaa suussa ja tarjoaa
raikkaan vaihtoehdon purukumille.

Raikkaanmakuinen päärynäpastilli on jokaisen
lapsen suosikki. Ei väriaineita.

Vadelmanmakuinen täysksylitolipastilli on
pirteä vaihtoehto perinteiselle purukumille.
Marjanmakuinen vadelmapastilli sulaa suussa.

Xylimax Marja 95 %
päällystämätön täysksylitolipastilli

Xylimax Eucamenthol 93 %

Suussa helposti sulava marjaisan makuinen
päällystämätön täysksylitolipastilli.

Yhtä aikaa raikas ja miellyttävän mieto
täysksylitolipastilli on sopiva kuivaan
suuhun ja hengityksen raikastamiseen.
Ei väriaineita.
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tuotenumero
täysksylitolipurukumit

hinta €

Täysksylitolipurukumit 700 g, n. 467 palaa

23,57 €/kg

611903

Xylimax Sweet Mint 67 %, ei väriaineita

kpl

yhteensä €

16,50

611904

Xylimax Vadelma 67 %, ei keinomakeuttajia, ei väriaineita

16,50

617374

Xylimax Piparminttu 67 %, ei väriaineita

16,50

617375

Xylimax Spearmint 67 %

16,50

617377

Xylimax Hedelmä 67 %, ei keinomakeuttajia

16,50

täysksylitolipastillit
Täysksylitolipastilli 700 g, ei keinomakeuttajia, n. 1167 pastillia

27,00 €/kg

627200

Xylimax Päärynä 93 %, ei väriaineita

18,90

627205

Xylimax Banaani 93 %

18,90

627300

Xylimax Piparminttu 93 %

18,90

627360

Xylimax Vadelma 93 %

18,90

617381

Xylimax Metsämansikka 93 %, ei väriaineita

18,90

617380

Xylimax Persikka-Vadelma 93 %

18,90

Täysksylitolipastilli 500 g, ovaali-muoto (ei toimi annostelijassa), n. 537 pastillia
627211

Xylimax Eucamenthol 93 %, ei väriaineita, vegaaninen

Päällystämätön täysksylitolipastilli 500 g, n. 1177 pastillia
627210

Xylimax Marja 95 %, ei väriaineita, vegaaninen

Päällystämätön täysksylitolipastilli 5 kg, n. 11 770 pastillia
612480

Xylimax Marja 95 %, ei väriaineita, vegaaninen

Suurpakkaukset 10 kg, pastillit, ei keinomakeuttajia, n. 16 667 pastillia
612478

Xylimax Vadelma 93 %

27,50 €/kg
13,75
27,50 €/kg
13,75
26,00 €/kg
130,00
26,00 €/kg
260,00

612485

Xylimax Päärynä 93 %, ei väriaineita

260,00

612486

Xylimax Metsämansikka 93 %, ei väriaineita

260,00

annostelija-automaatti
40185

Purukumi- ja pastilliautomaatti (alv 24 %)

29,25

toimituskulut/tilaus (alv 14 %) huom! rastita haluamasi toimitustapa.
Postin Ovelle-paketti

Toimitus postitoimipaikkaan/pakettiautomaattiin

6,00

Postiennakko

14,10

Postipaketti EU-maat

20,00

yhteensä:
KYLLÄ! Olen tilannut vähintään 10 kg pastilleja ja/tai
purukumia ja saan annostelijan veloituksetta (1 annostelija/tilaus).
Alle 100 € tilaukset vain verkkomaksuna tai toimitus postiennakolla. TOIMITUSKULUT/TILAUS SUOMESSA:
Ovelle-paketti ja postipakettitoimitus postitoimipaikkaan tai pakettiautomaattiin 6 €/tilaus. Postiennakkotoimitus 14,10 €/tilaus.
EU-MAAT: postipaketti 20 € TOIMITUSAIKA: 1–2 viikkoa MAKSUEHTO: 10 pv netto, HUOM! Y
 ksityisasiakkaat toimitus
postiennakkotoimituksena tai verkkomaksu www.purkkakauppa.fi HINNAT VOIMASSA: tammikuu 2020 saakka.
Fazer pitää itsellään oikeuden muuttaa toimitustapaa etukäteismaksuksi erityisistä syistä, kuten esimerkiksi tilaajan luottohäiriöistä tai
puutteellisista yhteystiedoista johtuen. Tässä tapauksessa tilaajaan otetaan yhteyttä tilauksen vastaanottamisen jälkeen. Jos tilaajalla on a ikaisempi
avoin tilaus, Fazer voi halutessaan odottaa, että se on maksettu ja suoritus näkyy Fazerin tilillä ennen uuden tilauksen toimittamista.

