
Pur Natur yoghurt & fruit 150 g:
laat je zintuigen prikkelen!

Pur Natur breidt haar gamma fruityoghurts uit met opvallende nieuwe smaken. Deze heerlijke  
volle roeryoghurts met ingemengd fruit bestaan in 3 erg verrassende fruitcombinaties:
aardbei & rozenbottel, passievrucht & vlierbloesem en frisse citroen & papaversmaak.

De milde frisse rozenbottel past perfect bij de zoete aardbeismaak. Of heb je liever lichtzure  
exotische passievrucht gecombineerd met de typische vlierbloesemsmaak? Je kan je ook laten 
verleiden door heerlijke frisse citroen gecombineerd met de zoete nootachtige smaak van 
papaverzaadjes. Veel lekkers dus voor de fruitliefhebbers. Ideaal als frisse snack of dessert. 
Beschikbaar in een nieuw en stijlvol potje van 150 g.
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PERSBERICHT PUR NATUR

Verlang jij al naar warmere lentedagen? Pur Natur ook, en daarom lanceren wij 2 smaakmakende 
yoghurts met méér en grotere stukjes fruit. De zoete smaak van aardbeien in ‘Boordevol 
Aardbeien’ prikkelt je smaakpapillen en is het ideale tussendoortje voor fruitliefhebbers. Smullen 
van frisse bosbessen kan met de ‘Boordevol Bosbessen’ yoghurt. Een intense smaakbeleving, voor 
genieters.
Verkrijgbaar in een hersluitbare beker van 700g.

NV Pur Natur, een familiebedrijf gesitueerd aan de voet van de Vlaamse Ardennen, staat 
garant voor hoogwaardige kwaliteitsproducten onder de merken Pur Natur en Mik. 
De Pur Natur yoghurt en verse kazen genieten een ongeëvenaarde smaakbeleving op basis 
van zorgvuldig geselecteerde biologische ingrediënten.
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www.purnatur.eu

Wij eerbiedigen de aarde, de planten en de dieren,... 
ook voor uw gezondheid.

PERSBERICHT PUR NATUR NIEUW

De nieuwe Pur Natur yoghurts:
Fris en fruitig, met nog meer en grotere stukjes fruit!

ORGANIC                              ECOBIO

Voor meer informatie en hoge resolutie beelden, kan u steeds terecht bij: 
Primetime Communication Group nv  |  Ambachtenlaan 33  |  3001 Heverlee 
www.primetimegroup.be  laura.gielis@primetimegroup.be | 0496 68 34 29 | Registreer je nu 
op onze persdatabank: persdatabank.primetimegroup.be

Voor meer informatie en hoge resolutie beelden, kan je steeds terecht bij:

Remy Communication nv | Campus Remy | Vaartdijk 3 bus 401 | 3018 Wijgmaal (4de verdieping)

www.remy-communication.be | niels@remy-communication.be | 0494 73 53 44

Lactis
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Voor meer info: surf naar www.purnatur.eu

NV Pur Natur staat garant voor hoogwaardige kwaliteitsproducten.
De yoghurt en verse kazen van Pur Natur genieten een ongeëvenaarde smaakbeleving op 
basis van zorgvuldig geselecteerde biologische ingrediënten.


