
Sunny Days®

לנשימה מתוקה ללא סוכר
דייט חשוב? ארוחת עסקים חשובה? סוכריות ®Sunny Days נועדו בדיוק בשביל אותן 

הפעמים שאתם זקוקים לנשימה רעננה ומהר. הן מכילות רכיבים צמחיים אשר   
מספקים פרץ של טעם מנטה מעקצץ, ללא סוכר, כימיקלים, תוספים מלאכותיים או 

תוצרי לוואי מן החי. סוכריות מנטה לרענון הנשימה שהינן ממותקות יכולות לגרום בדיוק 
את ההיפך, משום שהסוכר מזין את החיידקים אשר גורמים לפה להריח רע. מאחר 
שסוכריות ®Sunny Days אינן מכילות סוכר, הן אפקטיביות במיוחד, ואינן גורמות

לעששת. שמרו על הסוכריות, הארוזות בקופסת פח, על שולחן העבודה שלכם,
במכונית או בתיק היד שלכם, לאותם רגעים שאתם זקוקים לנשימה רעננה... בלי כל 

הסוכר. 

פילוסופיית ההתחדשות
הנוסחה של ®Sunny Days מבוססת על פילוסופיית ההתחדשות, שעיקרה האמונה 
כי עלינו להזין ולנקות את הגוף בעזרת התזונה הטובה ביותר, וזאת כדי להגיע לאיזון, 

ובדרך זו לבריאות מיטבית. הגוף שלנו בנוי כדי לזהות מזונות מלאים כחומרים מזינים, 
וזאת הסיבה שבגללה סוכריות ®Sunny Days מכילות רכיבים טבעיים מרוכזים ביותר, 

כדי לעזור לרענן את הנשימה ולשמור על היגיינת הפה. 

רכיבים בזרקור

שמן קינמון
צמח זה, שמשתמשים בו רבות כתבלין, עשיר בברזל ובסידן.

אקליפטוס
שמן עץ האקליפטוס מדיף ריח עצי ומקרר.

מנטול
לצמח זה, הידוע גם כפפרמינט, יש ריח וטעם רעננים המוכרים לכל, ואפשר להשתמש 

בו גם להקלה על העיכול והנשימה.

שאלות נפוצות
מדוע כדאי לי להשתמש בסוכריות צמחיות נטולות סוכר לרענון הנשימה כמו   ש:  

?Sunny Days®  
סוכריות מנטה רגילות בדרך-כלל מכילות סוכרים אשר מזיקים לשיניים  ת:  

ולמעשה מזינים את החיידקים המחוללים ריח, מה שגורם לנשימתך להריח רע    
יותר בטווח הארוך. סוכריות המנטה ®Sunny Days אינן מכילות סוכר     

ולעומת זאת הן מכילות שמנים טבעיים מרוכזים ביותר אשר מרעננים את    
הנשימה ואפילו עוזרים להקל על בחילה ועל מחלת הנסיעה )מחלת ים(.  

המלצות
קחו סוכרייה אחת כל פעם שאתם חפצים בנשימה רעננה. 
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