Nyt ksylitoliostoksille!

Purkkakaupan suurpakkaustuotteet | Syksy 2020
www. purkkakauppa . fi

Uutuuksia Purkkakaupassa
Nyt Purkkakaupasta saa uusia hammasystävällisiä kesän makuja vuoden ympäri!
Purkkakauppa on saanut valikoimiinsa kaksi ihanaa uutuutta, Xylimax Mustikka-vanilja
pastillin 700 gramman pussissa sekä Xylimax mansikkapurukumin 500 gramman pussissa.
Mustikka-vanilja on mukavan lempeä makuyhdistelmä. Maku muistuttaa kesästä vielä
talvenkin keskellä. Pastillit eivät sisällä gelatiinia, väri- tai säilöntäaineita. Nämä pastillit
ovat kaiken lisäksi vegaanisia.
Luontaisilla mansikka-aromeilla maustettu mansikkapurkka maistuu varmasti lapsille,
mutta sopii tietenkin kaikenikäisille. Mansikkapurkka on vegaaninen, eikä tämäkään herkku
sisällä gelatiinia, väri- tai säilöntäaineita.
Kaikki Purkkakaupan tuotteet ovat täysksylitolia, eli makeutusaineena ei ole käytetty
muita makeuttajia, vain ksylitolia!

Varainhankinta
Syksy ja alkutalvi ovat hyvää aikaa aloittaa varojen kerääminen koululuokille, urheiluseuroille
tai yhdistyksille yhteisiä retkiä ja muita menoja varten. Varainkeruu-purkkapussimme on
tähän oiva tuote!
Purkkakaupasta löytyy 300 gramman sekoitus-purukumipussi, joka sisältää piparmintun,
spearmintin ja hedelmäpurukumien sekoituksen. Tästä pussista löytyy siis jokaiselle
suosikkimaku! Yhden pussin hinta on 5,80 euroa ja jälleenmyyjä voi itse päättää millä
hinnalla myy tätä tuotetta eteenpäin. Purukumin myynti on hammasystävällinen ja
hammasterveyttä edistävä teko!
Tuotenumero nettitilausta varten on 612060.
Lisätiedot purkkakauppa@fazer.com tai puhelimitse 09-876 2201

Energistä alkavaa
syksyä toivottaa

Eija Sorsa
Avainasiakastuntija,
Suuhygienisti

Nettikaupasta tilattavana myös 300 g
sekoituspurukumipussi (KOODI 612060)

5,80 €

Täysksylitolipurukumit

Xylimax Hedelmä
täysksylitolipurukumi 67 % 700 g

Xylimax Vadelma
täysksylitolipurukumi 67 % 700 g

Xylimax Piparminttu
täysksylitolipurukumi 67 % 700 g

Vadelmanmakuinen purukumi maistuu
varsinkin lapsille. Ei väriaineita.

Pehmeä perinteinen piparminttu sopii
herkkäänkin makuun. Ei väriaineita.

Xylimax Spearmint
täysksylitolipurukumi 67 % 700 g

Xylimax Sweet Mint
täysksylitolipurukumi 67 % 700 g

Uutuus! Xylimax Mansikkapurukumi 67 % 500 g

Raikkaassa Spearmint-purukumissa
maistuu raikas minttu.

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

Luontaisilla mansikka-aromeilla
maustettu purukumi sopii koko perheelle.
Tuote on väriaineeton ja vegaaninen.

Xylimax Banaani
täysksylitolipastilli 93 % 700 g

Xylimax Metsämansikka
täysksylitolipastilli 93 % 700 g

Xylimax Persikka-Vadelma
täysksylitolipastilli 93 % 700 g

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 % 700 g

Xylimax Päärynä
täysksylitolipastilli 93 % 700 g

Xylimax Vadelma
täysksylitolipastilli 93 % 700 g

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.

Hedelmänmakuinen täysksylitolipurukumi,
joka on erityisesti lasten makuun.

Täysksylitolipastillit

ensi
hampaille

Uutuus! Xylimax Mustikkavanilja pastilli 700 g

Xylimax Marja 95 % päällystämätön
täysksylitolipastilli 500 g

Mustikkavanilja on mukavan lempeä
makuyhdistelmä koko perheelle. Pastillit
eivät sisällä gelatiinia ja ovat vegaanisia.
Ei sisällä väriaineita.

Suussa helposti sulava marjaisan
makuinen päällystämätön täysksylitoli
pastilli. Ei väriaineita.

Xylimax Eucamenthol 93 % 500 g
Yhtä aikaa raikas ja miellyttävän mieto
täysksylitolipastilli on sopiva kuivaan
suuhun ja hengityksen raikastamiseen.
Ei väriaineita.
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täysksylitolipurukumit

Täysksylitolipurukumit 700 g, n. 470 palaa

23,57 €/kg

611903

Xylimax Sweet Mint 67 %, ei väriaineita

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

Täysksylitolipurukumi 500 g, n. 450 palaa
617368

Uutuus! Xylimax mansikkapurukumi 67 %, vegaaninen

16,50

16,50
23,80 €/kg
11,90

täysksylitolipastillit

Täysksylitolipastilli 700 g, ei keinomakeuttajia, n. 1170 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

627305

Uutuus! Xylimax Mustikka-Vanilja 95%, ei väriaineita, vegaaninen

Täysksylitolipastilli 500 g, ovaali-muoto (ei toimi annostelijassa), n. 540 pastillia
627211

Xylimax Eucamenthol 93 %, ei väriaineita, vegaaninen

Päällystämätön täysksylitolipastilli 500 g, n. 1180 pastillia
627210

Xylimax Marja 95 %, ei väriaineita, vegaaninen

Päällystämätön täysksylitolipastilli 5 kg, n. 11 770 pastillia
612480

18,90
27,50 €/kg
13,75
27,50 €/kg
13,75
26,00 €/kg

Xylimax Marja 95 %, ei väriaineita, vegaaninen

130,00

Suurpakkaukset 10 kg, pastillit, ei keinomakeuttajia, n. 16 670 pastillia

26,00 €/kg

612478

Xylimax Vadelma 93 %

612485

Xylimax Päärynä 93 %, ei väriaineita

260,00
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.

Yrityksille postin
Ovelle-paketti
Postiennakko
Postipaketti EU-maat

Yksityishenkilöille toimitus
postitoimipaikkaan/pakettiautomaattiin

6,00
14,10
20,00

KYLLÄ! Olen tilannut vähintään 10 kg pastilleja ja/tai
purukumia ja saan annostelijan veloituksetta (1 annostelija/tilaus).

yhteensä:

Alle 100 € tilaukset vain verkkomaksuna tai toimitus postiennakolla. TOIMITUSKULUT/TILAUS SUOMESSA:
Yrityksille Ovelle-paketti 6e/tilaus. Yksityishenkilöille postipakettitoimitus pakettiautomaattiin
tai postitoimipaikkaan 6e/tilaus. Postiennakkotilaus 14,10e/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: tammikuun 2021 loppuun asti.
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 aikaisempi
avoin tilaus, Fazer voi halutessaan odottaa, että se on maksettu ja suoritus näkyy Fazerin tilillä ennen uuden tilauksen toimittamista.

