
Naturally fun!



Το 1969 δημιουργήθηκε το Capri-Sun! Για πρώτη φορά, τα φρουτοποτά με την μοναδική  
συσκευασία που τα χαρακτηρίζει άρχισαν να πωλούνται στη Γερμανία με πρώτη γεύση 
λεμόνι-πορτοκάλι.
Όλα ξεκίνησαν στην ηλιόλουστη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας, όπου ο δημιουργός και 
περιπετειώδης τότε νεαρός επιχειρηματίας Rudolf Wild ξεκίνησε να παρασκευάζει και να πουλά 
το φυσικό του χυμό. Άρχισε να ψάχνει για μια ελαφριά αλλά ανθεκτική εναλλακτική λύση από τα 
βαριά, εύθραυστα γυάλινα μπουκάλια που ήταν τυπικά της εποχής - ένα που θα ταιριάζε άνετα σε 
σχολικές τσάντες και σακίδια καθώς και σε διακοπές, όπως για παραδειγμα στην Ιταλία και το 
ηλιόλουστο Κάπρι.
Έτσι δημιούργησε μια συσκευασία που είναι ταυτόχρονα σταθερή, ευλυγίστη και ελαφριά - και 
της έδωσε το δικό της καλαμάκι για να μπορεί ο καθένας να απολαμβάνει τα υπέροχα 
φρουτοποτά εύκολα και πρακτικά. Τα Capri-Sun και η μοναδική τους συσκευασία είναι  αχώριστα 
από την πρώτη μέρα! Πολύχρωμη με ασημένια λάμψη, εύκαμπτη αλλά ανθεκτική – αυτή είναι η 
συσκευασία Capri-Sun. Η συσκευασία είναι τόσο σημαντική ώστε δίνεται μεγάλη προσοχή στην 
τελειότητα της. Το μυστικό της ελαφριάς και εύλυγιστης, αλλά πολύ σταθερής συσκευασίας είναι 
το εξαιρετικά ανθεκτικό πολυστρωματικό φύλλο που αποτελείται από τρία εξαιρετικά λεπτά 
φύλλα αλουμινίου διατηρώντας έτσι τη γεύση και τη φρεσκάδα τους σαν μια   αδιαπέραστη 
ασπίδα.

Η ιστορία πίσω από το 

ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΜΟΝΟ ΜΕ
ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΝΕΝΗ
& ΛΑΚΤΟΖΗ 

Τα Capri-Sun σήμερα εξάγονται σε περισσότερες από 119 χώρες σε όλο τον 
κόσμο, όπου τα απολαμβάνουν τόσο μικροί όσο και μεγάλοι. Μέχρι το 2014 
καταναλώθηκαν σε όλο τον κόσμο 6000.000.000 φρουτοποτά Capri-Sun!

Το Capri-Sun ακτινοβολεί σε όλο τον κόσμο!



Capri-Sun 200ml
Χωρίς συντηρητικά, τεχνητά γλυκαντικά,  χρώματα και αρώματα.

MultiVitamin Drink: Γιατί να επιλέξεις ένα όταν μπορείς να τα έχεις
όλα? Το Capri-Sun Multivitamin συνδυάζει τις γεύσεις ανανά, passion fruit
μπανάνα, ακτινίδιο, γκρέιπφρούτ και πορτοκάλι σε ένα
γευστικό, θρεπτικό φρουτοποτό.

Safari Fruits: Συναρπαστικό σαφάρι στη γη των άγριων φρούτων!
Κυνηγήστε τα πιο χυµώδη πορτοκάλια, µανταρίνια και εξωτικούς
ανανάδες. Μια εξωτική περιπέτεια φρούτων! 

Cherry Drink: Φρουτώδης, γλυκό και γευστικό – τα διαλείµµατα µεταξύ
των µαθηµάτων είναι ακοµη πιο απολαυστικά µε Capri-Sun κεράσι.

Mystic Dragon: Ένας μαγικός, δροσερός συνδυασµός
από dragon fruit, μπανάνα, φράουλα και μήλο που προσφέρει
µια εκρηκτική φρουτένια γεύση.

Orange Drink: Απολαύστε την μοναδικά υπέροχη γεύση Capri-Sun 
Orange και γεμίστε ενέργεια για μεγάλες και μικρές περιπέτειες. Το 
φρουτοποτό Capri-Sun Πορτοκάλι με την μοναδικά βολική του 
συσκευασία σας συνοδεύει παντού αποτελώντας τον πιο πιστό σας φίλο.



Capri-Sun 330ml 
Χωρίς συντηρητικά, τεχνητά γλυκαντικά,  χρώματα και αρώματα. 

Cherry & Pomegranate: Το κεράσι συνάντησε το ρόδι! Δύο διαφορετικά είδη φρούτων µε εκρηκτική γεύση!

MultiVitamin: Πορτοκάλια, µήλα, φρούτα του πάθους, ακτινίδια, ανανά, γκρέιπφρουτ, λαϊµ και µπανάνα. Αυτό το
νόστιµο φρουτοποτό είναι γεµάτο µε βιταµίνες και ευχάριστη δροσερή φρουτένια γεύση!  

Orange & Peach: Όταν το γλυκό πορτοκάλι και το βελούδινο ροδάκινο ενώνουν τις δυνάµεις τους, ο ήλιος λάµπει
µέσα από κάθε µεγάλη συσκευασία Capri-Sun, µέχρι και την τελευταία του νόστιµη σταγόνα!

Mango & Maracuja: Το Capri-Sun δεν ήταν ποτέ τόσο εξωτικό! Απολαύστε µια εµπειρία τροπικής γεύσης με
μάνγκο και passion fruit!

Ιδανικά για κάθε περίπτωση!

Ευλύγιστη και ανθεκτική

συσκευασία!

Μοναδικές γεύσεις!



•  Χωρίς συντηρητικά, τεχνητά γλυκαντικά,  χρώματα και αρώματα. 

• Σε αντίθεση με χυμούς φρούτων, τα φρουτοποτά Capri-Sun 200ml είναι φτιαγμένα από αγνές πρώτες ύλες. Περιέχουν συμπυκνωμένους 
χυμούς φρούτων που προέρχονται από τα καλύτερα φρούτα καθώς και από φυσικές γεύσεις, οι οποίες, εξάγονται από φυτά και δεν 
κατασκευάζονται χημικά. Αυτό κάνει τη γεύση του προϊόντος ακόμα πιο φρουτώδης! Ανάλογα με την ποικιλία, τα Capri-Sun διαθέτουν 
περιεκτικότητα σε χυμούς μεταξύ 10-12%.

•  Η σχολαστική επιλογή των φρούτων και συστατικών που περιέχονται στα Capri-Sun είναι μόνο 
υψηλής ποιότητας. Εκτός από το συμπυκνωμένο χυμό φρούτων, τα Capri Sun περιέχουν νερό, φυσικές 
γεύσεις και ελάχιστη ζάχαρη.

• Η ημερομηνία λήξης στα Capri-Sun υπολογίζεται πολύ προσεκτικά. Τα σφραγιστά προϊόντα  
διατηρούν την ανώτερη ποιότητά τους μέχρι και την καθορισμένη ημερομηνία τους. 

•  Τα περισσότερα είδη Capri-Sun περιέχουν 41-45 θερμίδες ανά 100ml.

•  Τα Capri-Sun είναι απαλλαγμένα από γλουτένη και λακτόζη.

• Η συσκευασία Capri-Sun είναι φιλική προς το περιβάλλον γιατί έχει την ελάχιστη κατανάλωση 
ενέργειας και υλικών κατά την κατασκευή του. Π.χ αν κόψουμε σε μικρά κομμάτια την συσκευασία μαζί 
με το καλαμάκι του, μπορεί να χωρέσει μέσα στο πώμα μίας φιάλης!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:


