
KÓKUSZOS 
ZABSZELET

Zab- és müzliszeletek a Cornexitől

 Kilenc finom, különleges 
ízben várják az édes harapnivalóra vágyókat. Ráadásul öt szelet

 
(  zab- és két müzliszelet) 

egy gramm hozzáadott cukrot sem tartalmaz! Így garantáltan mindenki megtalálhatja, 
ami neki ízlik anélkül, hogy aggódni kellene a felesleges cukrok miatt. 

Edzés előtt vagy után, munkahelyen, iskolában vagy útközben - a Cornexi szeletek 
bárhol, bármikor könnyen és gyorsan fogyaszthatók. Mi több, jóízűek, laktatóak 

és az egészségtudatosabb nassolók számára is ideálisak!

Termékek
Tulajdonságok

Hozzáadott cukor 
nélkül (HCN)

Élelmirost-forrás 7-gabonás
Propoliszos 

mézzel

FÖLDIMOGYORÓS-MOGYORÓS 
ZABSZELET KAKAÓS BEVONÓTALPPAL



EPRES  
ZABSZELET



CITROMOS-GYÖMBÉRES ÍZŰ ZABSZELET 

MEGGYES MARCIPÁNOS  
ZABSZELET



KÓKUSZOS MÜZLISZELET KAKAÓS 
TEJBEVONÓTALPPAL





PIROS GYÜMÖLCSÖS MÜZLISZELET 

MÁLNÁS-CSOKOLÁDÉS MÜZLISZELET 
KAKAÓS BEVONÓTALPPAL



BANÁNOS-CSOKOLÁDÉS MÜZLISZELET 
KAKAÓS TEJBEVONÓTALPPAL



Ú

J

három
Kóstold meg a Cornexi müzli- és zabszeleteket, a nexiket!



Müzliszeletek:
• kétféle hozzáadott cukor nélküli (HCN) íz
• egy 7-gabonás müzliszelet (búza, tönkölybúza,

árpa, zab, köles, kukorica, rizs)
• egy propoliszos mézzel dúsított

Ízek:
• kókuszos müzliszelet kakaós

tejbevonótalppal (HCN)
• piros gyümölcsös müzliszelet (HCN)
• málnás-csokoládés müzliszelet

kakaós bevonótalppal
• banános-csokoládés müzliszelet

kakaós tejbevonótalppal

Zabszeletek:
• háromféle hozzáadott cukor nélküli (HCN) íz
• kétféle íz élelmirost-forrás
• magas zabtartalom (37% feletti zabtartalom)

Ízek:
• földimogyorós-mogyorós zabszelet

kakaós bevonótalppal (HCN)
• epres zabszelet (HCN)
• citromos-gyömbéres ízű zabszelet
•
•

meggyes-marcipános zabszelet

Termék  
megnevezése

VTSZ  
szám

 db/kínáló vonalkód db/karton
gyüjtő/
raklap

Áfa (%)
Szavatossági

idő (nap)

Földimogyorós-
mogyorós 
zabszelet kakaós 
bevonótalppal

19042010 24 5998038312828 192 48 18 365

Epres zabszelet 19042010 24 5998038312798 192 48 18 365

Citromos-gyömbéres 
ízű zabszelet 19042010 24 5998038312736 192 48 18 365

Meggyes-marcipános 
zabszelet 19042010

19042010

24

24

5998038312767 192 48 18 365

192 48 18 365

Kókuszos 
müzliszelet kakaós 
tejbevonótalppal

19042010 22 5998038312675 264 48 18 365

Piros gyümölcsös 
müzliszelet 19042010 22 5998038312705 264 48 18 365

Málnás-csokoládés 
müzliszelet kakaós 
bevonótalppal

19042010 22 5998038312613 264 48 18 365

Banános-csokoládés 
müzliszelet kakaós 
tejbevonótalppal

19042010 22 5998038312644 264 48 18 365

Harapj bele a jóba! 

Ismerd meg a Cornexi zab- és müzliszeleteit, és találd meg a kedvenc ízed!

Kommunikációs támogatás:

OnlineFacebook

5998038320489Kókuszos zabszelet

kókuszos zabszelet (HCN)
Banner hirdetések Eladáshelyi

kommunikáció
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