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ORIGINAL
Captain Kombuchas original. En 
frisk, ren och balancerad kom-
bucha av te och makrobiotika.
Frp: 12 x 400 ml / Pall: 112 frp

COCONUT SUMMER BEACH
Kokosnötter från tropikerna ligger bakom smaken 
i den här kombuchan och man kommer direkt in i 
sommarmood! ett plus är all nyttig probiotika och 
vitaminer som drycken innehåller.
Frp: 12 x 400 ml / Pall: 112 frp

CALIFORNIA 
RASPBERRY
Intensiv men söt! Detta fantastis-
ka Kombucharecept kombinerar 
smaken och alla hälsofördelar av 
California-hallon i med  probioti-
ka, antioxidanter och vitaminer. 
Detta är hälsa i en flaska!
Frp: 12 x 400 ml / Pall: 112 frp

PINEAPPLE PEACH SPLASH
En rejäl splash av saftig fruktsmak! 
Perfekt kombination av ananas och 
läckra persikor. Här får du allt i ett: 
smak, hälsa och friskhet! 
Frp: 12 x 400 ml / Pall: 112 frp

VAD ÄR KOMBUCHA?
Kombucha är fermenterat (jäst) te. Fermenteringen och bakteriekulturen är nyckeln till de hälsosamma effekter man får av att dricka 
kombucha. Kombucha har druckits i århundraden som en hälsosam drink, speciellt i Kina, där den kallades ”hälsodrycken för odödlig-
het”. I Europa var den populär under 1960-talet, då den betraktades som en kraftfull probiotisk dryck med många hälsofördelar, bl. a.  
för förbättrad metabolism, avgiftande egenskaper för hela matsmältningssystemet, hålla nere kolesterolnivån och en riktig booster för  

immunsystemet. Kombucha innehåller probiotika, antioxidanter, B-vitaminer och enzymer som bidrar till en bättre hälsa och har en 
mousserande karaktär.

PROBIOTIKA
EKOLOGISK
OPASTÖRISERAD
VEGANSK
GLUTENFRI
RAW
INGA KONSERVERINGSMEDEL
INGA SÖTNINGSMEDEL
INGA KONSTGJORDA FÄRGÄMNEN
INGA KONSTGJORDA SMAKÄMNEN

GINGER & LEMON
Med syrlighet från 
citronen och en liten 
hätta från ingefäran så 
representerar denna smak 
allt som kombucha står för: 
nyttig, frisk och god! 
Frp: 12 x 400 ml / Pall: 
112 frp
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Brew Dr Mint Lemonade
En lätt och uppfriskande kombucha 
med spearmint, pepparmynta, 
citroner och grönt te. En klassisk 
kombination, utsökt!

Frp: 12 x 414 ml / pall: 105 frp

Brew Dr Superberry
Perfekt för de som testar kombucha 
för första gången. Balanserad smak. 
Subtil sötma och rikligt med nyttiga 
bär. Hälsa på flaska!

Frp: 12 x 414 ml / pall: 105 frp

Brew Dr Spiced Apple
Så nära kombucha kan komma till 
äppelpaj! Kanel, kryddnejlika och 
muskotnöt kombineras med torkat 
äpple för att skapa en unik ciderlik-
nande upplevelse. Delicious!

Frp: 12 x 414 ml / pall: 105 frp
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Probiotika
Ekologisk 
Glutenfri
Vegansk
Raw

Fermenterat te
Opastöriserad
100% naturlig 

9 mån. hållbarhet
Ej kylvara


