
 

 

Zatrzymaj lekkość lata na co dzień 
 

Arbuz, ogórek i tymianek to zaskakujące połączenie smaków, dzięki któremu letnie 

wibracje wracają nawet na  długo po zakończeniu wakacji. Już za kilka chwil będziemy 

z tęsknotą rozpamiętywali letnie smaki i zapachy. Waterdrop zamknął ich kompozycję 

w małej kostce Mikrodrinka BREEZE, którego premiera ma miejsce właśnie pod koniec 

wakacji. Nowy smak oraz dedykowane mu akcesoria w postaci szklanej i stalowej butelki 

są już dostępne w sklepie internetowym marki.  

 

 

Smak BREEZE to unikalne połączenie naturalnych ekstraktów pochodzących z ogórka, arbuza 

i tymianku. Ogórek i arbuz, dzięki dużej zawartości wody niosą ze sobą wspaniałe 

orzeźwienie podczas upałów. Posiadają też właściwości oddziałujące korzystnie na zdrowe. 

Ogórek dobrze wpływa na ciśnienie krwi, a jego regularne spożywanie pozwala obniżyć 

poziom cukru w organizmie. Z kolei arbuz stanowi dla wielu jedną z ulubionych, 

niskokalorycznych, letnich przekąsek. Jedząc go zapewniamy odpowiedni poziom 

nawodnienia oraz dostarczamy ciału witamin. Kompozycję smakową BREEZE doskonale  

uzupełnia znany szczególnie w kuchni francuskiej, wytrawny tymianek, którego dobroczynne 

właściwości od lat cenione są w ziołolecznictwie.  

 

Mikrodrink – przepis na zdrowy i smaczny nawyk 

 

Mikrodrinki to niewielkie, musujące kostki stworzone z naturalnych składników i bogate 

między innymi w witaminy oraz inne wartości odżywcze. Musująca kostka BREEZE zawiera 

w sobie witaminy C i B6 oraz Biotynę. W zależności od preferencji, wiążą w sobie wiele 

pysznych połączeń smakowych. Mikrodrinki Waterdrop nie zawierają w sobie konserwantów, 

a każda z kapsułek posiada zaledwie 5 kcal – jest więc odpowiednia również dla osób dbających 

o linię. 

 

Designerskie nawodnienie 

 

Jak zachować codzienne nawodnienie organizmu niezależnie od okoliczności, również poza 

domem? Uzupełnieniem kompozycji smakowej BREEZE są kultowe już stalowe i szklane 

butelki Waterdrop w pięknej, pozytywnie skomponowanej szacie graficznej. Wszystko po to, 

aby zachować wakacyjną radość i nie dać się jesiennej chandrze. 

 

Akcesoria z kolekcji BREEZE mają wygodną pojemność 600 ml. Produkowane są w Europie, 

dzięki czemu marka dba o wysoką jakość wykonania, materiałów i pełną kontrolę nad 

produkcją.  

 

 


