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Teekupin äärellä.... 
Aurile-tuotemerkki on epäilemättä löytänyt tiensä teidän sydämiinne. Meille on suuri ilo tietää, että 
tuotesarja on otettu hyvin vastaan. Tässä tuoreessa kuvastossa Aurile on saanut uudet kasvot.

Tuotevalikoima kasvoi herkullisilla, aromaattisilla irtoteevaihtoehdoilla, joiden erityinen luonne 
pohjautuu luonnonainesosiin. Tuotesarjasta löytyy nyt:

 Jalo valkoinen tee, jossa mukana ruusunterälehteä (ss. 4–5), 
 Virkistävä vihreä tee, jossa mukana tuoksuvia yrttejä, sitruunaruohoa, sitruunankuorta 

 ja auringonkukanterälehtiä (ss. 6–7), 
 Täyteläinen punainen tee, jossa mukana kuivattuja kirsikoita, puna-aroniaa ja herkkätuoksuisia 

 ruusunterälehtiä (ss. 8–9), 
 Hieno musta tee, johon on lisätty kiinanruusuterälehtiä ja jasmiininkukkaa, kehäkukanterälehtiä 

 ja kuivattuja karpaloita (ss. 10–11). 

Valitessamme uusia tuotteita saimme kipinän teen 5000 vuotta pitkästä historiasta ja meissä syntyi into 
oppia uutta tästä monipuolisesta herkullisesta juomasta, mikä antaa sinullekin mahdollisuuden kokea 
uusia ja omaperäisiä makuelämyksiä. Perinteisiin kiinalaisiin valmistusrituaaleihin viitaten uskomme, 
että kuppinne täyttyvät niin herkullisesta teejuomasta kuin positiivisista tunteistakin. Varmistamme, 
että jokainen löytää kuhunkin tunnelmaan sekä jokaiseen mielentilaan, paikkaan ja tilanteeseen 
täydellisesti sopivan teevaihtoehdon. 

Rakastuaksesi uudelleen erityiskahviimme laajensimme valikoimaamme luonnonaromikapseleilla 
espressokeitintä varten, mikä antaa mahdollisuuden tehdä erityisen vahvaa espressojuomaa. 
Kokeilethan myös vihreää kahviamme. Se on viljelty ekologisesti, on maultaan mieto ja omaa 
likipitäen viinin aksentteja. Sen tuoksu ihastuttaa, ja innovatiiviset pyramidin muotoiset pussit 
säilyttävät maun ekä tuoksun pitkään. Aromikahvivalikoimissa on saatavilla kaksi uutuutta: kirsikkainen 
ja scandinavianhedelmäinen.

Olemme usein korostaneet, että FM GROUP on perheyritys, ja toivomme, että Aurile-tuotemerkki 
muuttaa kotiisi niin, että herkulliset teet ja kahvit ovat mukana perheen ja ystäväpiirin tapaamisissa 
sekä liikeneuvotteluissa. 

Nauti shoppailusta! 

Katarzyna ja Artur Trawińscy
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Auta meitä auttamaan muita!

www.golden-tulip.com

- S Ä Ä T I Ö

Teehistoriaa 
Teen kotimaa on Kiina – siellä syntyi teekulttuuri. Sieltä löytyykin paljon erilaisia teelegendoja. 
Ensimmäiset merkinnät teestä ovat 1100-luvulta eaa. Silti teenjuonnista tuli suosittua vasta Tang-
dynastian aikakautena (618-907). Silloin teestä oli tullut jo yleinen myyntituonte toreilla. Eurooppaan 
teen toi hollantilainen kauppias vuonna 1610, ja vasta 1800-luvulla sen suosio valloitti koko maailman. 

Teetaidettay 
Teen valmistus ja tarjoilu on todellinen seremonia. Kiinan ja Japanin lisäksi kaikkialla ympäri 
maailmaa teehetki on rentouttava ja nautinnollinen tuokio. Teen laatuun vaikuttaa erittäin paljon 
veden laatu. Ensinnäkin, veden tulee olla pehmeää ja sisältää pieniä määriä mineraalisuoloja. 
Muita tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat makuun teetä haudutettaessa, ovat lämpötila ja 
haudutusaika, jotka määräytyvät suurelta osin teelajin mukaan. Hyödynnä näitä vinkkejä 
valmistaaksesi täydellisesti haudutettua sekä kehoa, mieltä ja sielua ilahduttavaa teetä.

 WHITE tea (valkoinen tee)
Laita yksi teelusikallinen teetä teekannuun henkilöä kohden, kaada päälle 70–85-asteista vettä ja hauduta 7–9 
minuuttia. 

 GREEN tea (vihreä tee)
Laita yksi teelusikallinen teetä teekannuun henkilöä kohden, kaada päälle 70–85-asteista vettä ja hauduta 2–3 
minuuttia.

 RED tea (punainen tee)
Laita yksi teelusikallinen teetä teekannuun henkilöä kohden, kaada päälle 96-asteista vettä ja hauduta 3–5 
minuuttia.

 BLACK tea (musta tee)
Laita yksi teelusikallinen teetä teekannuun henkilöä kohden, kaada päälle 96-asteista vettä ja hauduta 2–3 
minuuttia.

Tarjoile tee teekupeissa ja muista siivilöidä teenpurut ensin pois.

Kuvaston hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Tämä FM GROUP Aurile -kuvasto on voimassa kesäkuusta 2014 lähtien. Kuvaston hinnat ovat voimassa kesäkuusta 2014 lähtien niin kauan kunnes uusi kuvasto 
on otettu käyttöön. Markkinointisuunnitelma-, kuvasto- sekä mainos- ja mainosmateriaaliksi hyväksytään ainoastaan FM GROUP Worldin hyväksymät materiaalit.



SERENITY  
Valkoinen tee

 
Pai Mu Tan   uusi!
Irtotee, jossa ruusunterälehtiä

Jalo valkoinen tee, jossa mukana ruusunterälehtiä, 
hentoa kukkaistuoksua ja harmonista, samettista 
ja lumoavaa makua. Hyvin hienovaraisen keveästi 
makean maun, runsaiden E-vitamiinien ja 
polifenolien yhdistelmä. 

SERENITY WHITE TEA  FM | AH4 

 7,50 € / 30 g 
 796,67 PLN / 1 kg

 Serenity on parasta  
nuoruuden eliksiiriä.

Hyvä tietää!

  Miten se tehdään? 
Valkoinen tee on vähiten 
prosessoitu teelaji - ainutlaatuinen 
aromi syntyy pelkästään 
kuivattamalla. 

  Mistä se tulee?
Teen hienovarainen koostumus 
pohjautuu puhkeamattomiin 
teenuppuihin ja niiden 
ensimmäisiin lehtiin, poimittu 
Kiinan Fujianin maakunnassa. 

  Kuinka sitä tarjoillaan?
Valkoinen tee on herkkä 
maultaan, joten sen kanssa ei 
kannata nauttia vahvoja makuja. 
Se sopii täydellisesti naudasta 
valmistettujen ruokien sekä 
yksinkertaisten välipalojen ja 
kevyiden jälkiruokien kanssa.
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EUPHORIA  
Vihreä tee

 
Gunpowder  uusi!
Irtotee, jossa yrttejä, sitruunaruohoa, sitruunankuorta, 
auringonkukanterälehtiä ja sitruunan aromia. 

Perinteinen vihreä tee tehdään tuoreista Gunpowder-
teenlehdistä, ja mukaan lisätään  virkistäviä, 
aromaattisia yrttejä, sitruunaruohoa, sitruunankuorta 
ja auringonkukanterälehtiä. Teessä yhdistyvät 
makeus, aromin täyteläisyys ja lempeä häivähdys 
savuntuoksua. 

EUPHORIA GREEN TEA  FM | AH2 

 7,50 € / 75 g 
 305,33 PLN / 1 kg

 Antaa 
positiivista energiaa joka päivä!

Hyvä tietää!

  Miten se tehdään? 
Vihreän teen valmistus tehdään 
varoen. Juuri poimittujen lehtien ei 
anneta käydä, vaan ne kuivataan 
nopeasti. 

  Mistä se tulee?
Tämä laji on kotoisin Zhejiangin 
maakunnassa Itä-Kiinasta. 

  Kuinka sitä tarjoillaan?
Virkistävää ja stimuloivaa vihreää 
teetä on hyvä yhdistää kalan, 
salaattien ja hedelmien kanssa 
– eli makujen, jotka sopivat hyvin 
valkoviinien kanssa. 

6 7 Aurile-tuotteet ovat aitoja FM GROUP World -tuotteita. KAWY NATURALNE



JOY  
Punainen tee 

 
Pu-erh  uusi!
Irtotee, jossa mukana kuivattuja kirsikoita, puna-aroniaa, 
ruusunterälehtiä ja kirsikan aromia

Erinomainen punainen tee, jossa mukana kuivattua 
kirsikkaa ja puna-aroniaa sekä täyteläistä, herkkää 
ruusunterälehtiaromia, joka kietoutuu kirsikan 
nuotteihin. Sisältää muun muassa assimiloituvaa 
seleeniä, E-vitamiinia ja arvokkaita flavonoideja. 

JOY RED TEA  FM | AH3 

 7,50 € / 75 g 
 292,00 PLN / 1 kg

  Miten se tehdään? 
Teen punainen sävy on lyhyen 
käymisen ja usean vuoden 
ikääntyminen ansiota, mikä 
tekee kuivatuista lehdistä hitaasti 
kypsiä antaen teelle erityisiä 
ominaisuuksia. 

  Mistä se tulee?
Toimme Pu-erh-teelehdet Kiinan 
Yunnanin maakunnasta. Siellä 
lehdet valmistetaan perinteisillä 
resepteillä, joita on käytetty 
Kiinassa jo lähes 2000 vuotta. 

  Kuinka sitä tarjoillaan?
Sopii upeasti vahvanmakuisen 
rasvaisen ja paistetun ruuan 
kanssa. 

 Ilo antaa 
elämälle kauneutta!

Hyvä tietää!
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  Löydä  
elämääsi harmoniaa...

Hyvä tietää!

  Miten se tehdään? 
Mustan teen korkea teiinipitoisuus 
on pitkäaikaisen kuivattamisen 
tulosta. 

  Mistä se tulee?
Musta teemme tulee Kiinan 
Yuannan maakunnasta, joka 
sijaitsee kukkuloilla lähellä 
Vietnamin, Laosin ja Burman 
rajoja. 

  Kuinka sitä tarjoillaan?
Korostaa erinomaisesti liharuokien 
makua. Sopii myös upeasti 
jääteejuomiin.

HARMONY 
Musta tee  

 
Yunnan  uusi!
Irtotee, jossa mukana kiinanruusua, jasmiininkukkaa, 
kehäkukanterälehtiä, kuivattuja karpaloita ja luonnollista 
persikka-aromia

Hienoon mustaan yunnan-teehen on lisätty 
kiinanruusua, jasmiininkukkaa, kehäkukanterälehtiä 
ja kuivattuja karpaloita sekä herkkullista, virkistävän 
makuista persikka-aromia. Miljoonat ihmiset ympäri 
maailmaa rakastavat tätä klassista ja harmoonista 
makua. 

HARMONY BLACK TEA  FM | AH1 

 7,00 € / 75 g 
  265,33 PLN / 1 kg
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  Hyvä tietää! 
Useimmissa luonnonaromikahveissa käytämme keskipitkää american-paahtoa. Pavut 
paahdetaan 210 asteessa noin 20 minuuttia, ja tämän jälkeen ne jäähdytetään ilmaa 
kierrättämällä. Paahdettaessa pavut saavat vaaleanruskea värin. Paahtamisen jälkeen 
papujen pinta on kuiva, ja maku on  tasapainoinen, jossa mukana makeutta, kitkeryyttä 
ja happamuutta. Tämän lisäksi Aurile Classic -kahvissa käytetään täyteläistä paahtoa: 
30 prosenttia pavuista paahdetaan 225 asteen lämpötilassa, jolloin pavuille saadaan 
aikaiseksi hieman öljyinen pinta ja siten täyteläisempi koostumus sekä voimakkaampi 
aromi ja maku.

 Nespresso®  
 -yhteensopivia  
 kapseleita* 

CLASSIC 
Luonnonaromikahvi

 
KAPSELIT  uusi!
 100% arabicaa   

Espressokeittimiin, hieno jauhatus

Aurile Classic -kahvin lumoava maku syntyy 
kolumbialalisista arabica-lajikkeista, jotka kasvavat 
Andien ylängöillä ammentaen pehmeyttä 
aurinkoisilta rinteiltä ja tuliperäisestä maasta, 
ja niiden laatu on trooppisen ilmaston ansiota. 
Paahtamisen jälkeen lajikkeet saavat silkkisen 
ja hieman happaman aromin ollen miellyttävän 
raikas ja luoden hentoa sitrushedelmien makua. 
Makuelämystä syvennetään hedelmäisellä 
karamelliaromilla. Kolumbialaiset kahvit ovat kaikkein 
tasapainoisimpia kahveja, joiden miellyttävä maku 
ihastuttaa ympäri maailmaa. Kätevien kapseleiden 
avulla on mahdollista valmistaa vahvaa espressoa, 
jonka maku ja tuoksu ovat kestäviä. 

CLASSIC COFFEE CAPSULES  FM | AR14 

 6,30 € / 10 x 5,5 g 
 416,36 PLN / 1 kg

Luonnonaromikahvit

* Nespresso® on rekisteröity tavaramerkki, jonka 
omistaa Société des produits Nestlé SA. FM 
GROUP Worldillä ja Aurilella ei ole taloudellisesta 
tai organisatorista sitoumusta Nespresso 
Nestléen tai Nespresso SA:han. FM GROUP 
Worldilla ei ole Nespresso ® -lisenssiä eikä se 
ole Nespresso ® -tuotemerkin jakelija.

 Kahvikapseli espressokeittimeen 

Kansi

Suojakalvo 

Kahvi

12 13 Aurile-tuotteet ovat aitoja FM GROUP World -tuotteita.



  Hyvä tietää!
Kahvin paahtoprosessin myötä pavut saavat kauniin tuoksun ja yksilöllisen 
maun, mutta korkea lämpötila tuhoaa suurimman osan sen arvokkaasta 
klorogeenihappopitoisuudesta (CGA). Tämä happo kuuluu polifenoleihin ja on 
luonnollinen antioksidantti. Onneksi vihreät kahvipavut sisältävät paljon CGA-happoa.

Suositellaan:

 kaikille  
 paahtamattomien  
 kahvien ystäville

 heille, jotka  
 arvostavat  
 ekologista  
 elämäntapaa

 pehmeän maun  
 ystäville 

 painonvartijoille

PURE GREEN 
Raakakahvi 

 
GREEN  uusi!
 100% arabika  

Pyramidin muotoisia annospusseja, karkea jauhatus, 
paahtamaton

Aurile Pure Green -kahvi on tehty perulaisista 
arabica-pavuista, jotka on poimittu käsin ja 
kasvatettu ekologisesti ilman keinolannoitteita. Sen 
maku on mieto, mukana kirkkaat viinin nuotit ilman 
kitkerää jälkimakua tai savuisuutta. Vihreä kahvi 
sisältää suuren määrän klorogeenihappoa (CGA), 
joka on voimakas antioksidantti, sekä kofeiinia, jonka 
ansiosta kahvilla on piristäviä ominaisuuksia. 

PURE GREEN COFFEE BAGS  FM | AR13 

 9,10 € / 20 x 7 g 
 177,86 PLN / 1 kg
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 Aurile Excellence  
 nyt myös uudessa  
 1kg:n paketissa!

EXCELLENCE
Luonnonaromikahvi

 100% arabicaa   
Jauhekahvi ja kahvipavut

Aurile Excellence -kahvit ovat tarkoin valittujen 

arabica-kahvilajien sekoituksia), joihin on käytetty 
perinteistä eteläafrikkalaista arabicaa, enimmäkseen 
etiopialaisia sidamo mokka -papuja. Pavut 
kypsyvät pitkään puutarhoissa Sidamo-alueella, 
joka sijaitsee 1800 metriä merenpinnan yläpuolella. 
Sen maku on samettinen, ilma kitkeryyttä – ja 
aromissa on mukana kevyen kukan ja viinin 
nuotit. Asiantuntijoiden mukaan tämä kahvi on 
parhaimmillaan sellaisenaan ilman lisukkeita. 
Makuun kietoutuu kevyt hapokkuus. Täydentää 
jälkiruokaleivonnaisten makuja. 

EXCELLENCE GROUND COFFEE  FM | AR2 

 9,90 € / 250 g 

EXCELLENCE COFFEE BEANS  FM | AR12 

 xxx € / 1 kg

uusi!

EXCELLENCE COFFEE BEANS  FM | AR1 

 9,90 € / 250 g 
 119,60 PLN / 1 kg 
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ESPRESSO 
EXPERIENCE 
Luonnonaromikahvi 

 espresso blend   
Espressosekoitus

Kaikille klassisen espresson nautiskelijoille 
olemme luoneet sekoituksen eteläamerikkalaisten 
tarkoin valittujen kahviviljelmien alkuperäisistä 
pavuista. Sekoituksen sydän syntyy brasilialaisista 
ja kolumbialaisista kahvilajeista, kun taas 
sen täyteläinen maku on peräisin öljyisestä 
indonesialaisista robusta-pavuista, joita on 
sekoituksesta 10 prosenttia. Pavut ovat täydellinen 
yhdistelmä arabicaa (60 %) ja robustaa (40%), mikä 
luo ikimuistoisen, voimakkaan maun, jossa on 
pähkinän ja suklaan vivahteita sekä hieman savun 
aromia. Se on täydellinen sekoite herkkusuille, jotka 
nauttivat kahvinsa ilman sokeria tai maitoa.

ESPRESSO EXPERIENCE GROUND COFFEE  FM | AR3 

 9,90 € / 250 g 
 115,60 PLN / 1 kg

Tietoa ennen kokeilua!
 100% arabicaa  

Aurile Excellence-, Pure Green- ja Classic-kahvit ovat tarkoin valittujen arabica-kahvien sekoituksia (coffea 
arabica). Classic-kahvikapselit sisältävät täyteläistä ja tasapainoista kolumbialaista kahvia, ekologisesti viljellyt 
Pure Green -kahvikapselit ovat perulaista arabicaa, kun taas aromaattiset Excellence-kahvit ovat etiopialaista 
sidamo mokkaa.

 Mestarisekoitus  
Funktionaaliset kahvit ja aromikahvit valmistetaan arabica- ja robusta-kahvilajien yhdistelmästä, italialaisten 
reseptien mukaisesti. Sen pohjamaku syntyy itäaasialaisista lajikkeista, joille on ominaista mausteiset puun aromit. 
Voimakkaan robustan ansiosta samettisen arabican kevyt hapokkuus korostuu, eli kahvilla on luonteikas sävy. 
Maku on näin ollen täydellisesti tasapainotettu sekä syvän täyteläinen.

 Espresso-sekoitus  
Sekoituksen sydän muodostuu brasiliaisista ja kolumbialaisista lajikkeista, jotka ovat kypsyneet vuoristoalueilla, 
kun taas täyteläinen maku syntyy öljyä sisältävästä robusta-pavusta, jota on sekoituksessa 10 prosenttia.
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CHERRY
Aromikahvit 

 Mestarisekoitus    uusi!
Kirsikanmakuinen aromijauhekahvi

Kuvittele herkullisen mehukas kirsikan aromi 
kruunattuna vahvalla kahvilla. Sen jokainen pisara 
virkistää sinua ja vie aurinkoiseen kirsikkapuistoon.  

CHERRY FLAVOURED COFFEE  FM | AR11 

 9,50 € / 250 g 
 107,60 PLN / 1 kg

SCANDINAVIAN 
FRUITS 
Aromikahvit 

 Mestarisekoitus     uusi! 
Marjoilla maustettu aromijauhekahvi 

Karpalo, mustikka, karhunvatukka, vadelma ja lakka 
ovat Skandinavian aarteita. MakeankirpeäN hillon 
maku tekee kahvin mausta ainutlaatuisen! 

SCANDINAVIAN FRUITS FLAVOURED COFFEE  FM | AR10 

 9,50 € / 250 g 
 107,60 PLN / 1 kg

  Hyvä tietää! 
Aurile-aromikahvien sekoitus koostuu robusta-pavuista ja itämaisesta arabicasta. 
Ainutlaatuinen maku syntyy perinteisellä italialaisella reseptillä, joka on siiirtynyt sukupolvelta 
toiselle. Arabicassa on kevyesti hapan nuotti, kun taas robusta tehostaa makuelämystä 
tehden mausta luonteikkaan.

Aromikahvit
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VANILLA
Aromikahvi

 Mestarisekoitus   
Vaniljanmakuinen aromijauhekahvi

Eksoottinen, makea vaniljan tuoksu on täydellinen 
lisä luonnonaromikahvin makuun. Saa aikaiseksi 
lämpimän ja hyväntuulisen kokonaisuuden. Herkkua 
aisteille!

VANILLA FLAVOURED COFFEE  FM | AR8 

 9,50 € / 250 g 
 107,60 PLN / 1 kg

IRISH CREAM
Aromikahvi

 Mestarisekoitus  
Irish Cream -makuinen aromijauhekahvi

Herkullinen viskin ja pehmeän, makean kerman 
maku, joka sopii täydellisesti yhteen luonnollisen, 
juuri paahdetun kahvin kanssa. Saa sinut 
ihastumaan ikuisesti!

IRISH CREAM FLAVOURED COFFEE  FM | AR9 

 9,50 € / 250 g 
 107,60 PLN / 1 kg

 Aromikahvit  
 maistuvat herkulliselle  
 niin kuumana  
 kuin kylmänäkin  
 (sopii jääkahviin).  
 Erinomainen  
 jälkiruokien kanssa!
 Kahvit eivät sisällä sokeria tai  

 makeutusaineita.

 Alkoholiton. Ei sisällä sokeria,  
 makeutusaineita, maitoa tai  
 maitotuotteita.

 Kuinka  
 tarjoillaan:
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METABOLISM
Funktionaalinen jauhekahvi

 Mestarisekoitus  
jauhekahvia, jossa garcinia cambogia -uutetta ja 
l-karnitiinia

Herkullinen kahvi, johon lisätty sinkkiä, kromia, 
L-karnitiinia, garcinia cambogia -uutetta ja 
B-ryhmän vitamiineja. Lopputulos on upea ja ennen 
kaikkea turvallinen tukemaan laihduttamista ja 
kuonanpoistoa. Yhdessä täysipainoisen ruokavalion 
ja liikunnan kanssa saavutat kevyen olon.

METABOLISM GROUND COFFEE  FM | AR6 

 11,50 € / 250 g 
 139,60 PLN / 1 kg

ENERGY
Funktionaalinen jauhekahvi

 Mestarisekoitus  
Jauhekahvi, jossa guaranauutetta ja tauriinia

Stimuloiva tauriini ja B-ryhmän monipuoliset 
vitamiinit vähentävät väsymystä ja lisäävät kehon 
psykofyysistä toimintaa. Ekstra-annos quarana-
kofeiinia virkistää ja lisää energiaa koko päiväksi. 
Aurile Energyn kanssa löydät sisäisen voimasi!

ENERGY GROUND COFFEE  FM | AR4 

 11,50 € / 250 g 
 139,60 PLN / 1 kg

Funktionaaliset Aurile-kahvit on palkittu Silver 
Consumer Laurel 2014 -palkinnolla! Kilpailussa 
tuotteiden paremmuuden arvioivat nimenomaan 
kuluttajat, joten arvostamme siksi “Funktionaaliset 
kahvit” -sarjassa saamaamme palkintoa aivan erityisesti. 

Funktionaaliset kahvit   Kilot kuriin! 

  Uusi luonnollisen  
 energian lähde!

Suositellaan 
erityisesti, jos haluat:

Erityisesti:

 vilkastuttaa aineenvaihduntaasi 

 pysyä hoikkana 

 voittaa taistelusi ylipainoa vastaan 

 fyysisesti aktiivisille

 fyysistä työtä tekeville

 urheiliijoille

 heille, jotka työskentelevät vuorotöissä

 heille, joilla on epäsäännölliset  
 elämäntavat

 38% RDA / 2 kkp*  kromi

 30% RDA / 2 kkp*  sinkki, B2-vitamiini
 24% RDA / 2 kkp*  niasiini, pantoteenihappo,   biotiini 

 30% RDA / 2 kkp*  B2-vitamiini 
 24% RDA / 2 kkp*  niasiini, pantoteenihappo,  biotiini 
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FOCUS
Funktionaalinen kahvi

 Mestarisekoitus   
Jauhekahvi, jossa guaranauutetta ja magnesiumia

Herkullinen kahvi, johon lisätty magnesiumia, 
B-ryhmän vitamiineja ja guaranan ekstrakofeiinia, 
joka auttaa sinua keskittymään oleelliseen. Lisäksi 
nämä ainesosat poistavat väsymystä ja uupumusta. 
Tämä on loistava kumppani opiskellessasi ja 
tehdessäsi henkisesti vaativaa työtä. 

FOCUS GROUND COFFEE  FM | AR5 

 11,50 € / 250 g 
 139,60 PLN / 1 kg

ANTIOXIDANT
Funktionaalinen kahvi

 Mestarisekoitus  
Jauhekahvi, jossa on green mate- ja acaimarjauutetta

Herkullista kahvia acaimarja- ja green mate 
-uutteella sekä sinkillä ja E-vitamiinilla vahvistettuna; 
ei vain ilahduta makuhermojasi vaan varmistaa 
myös antioksidanttien saannin. Kahvin ainesosat 
suojaavat soluja oksidatiiviselta stressiltä ja tukevat 
DNA-synteesiä. Tämä kahvi sopii erinomaisesti 
kaikille, jotka haluavat suosivat terveellisempää 
elämäntapaa!

ANTIOXIDANT GROUND COFFEE  FM | AR7 

 11,50 € / 250 g 
 139,60 PLN / 1 kg

  Oivalluksia 
 kahvikupista!

  Nuoruuden 
  voimaa  
 luonnosta!

Tärkeä
 lisä:
 opiskellessa

 kun sinun tulee kyetä kovaan  
 henkiseen ponnistukseen ja  
 keskittymään pitkään

 kun haluat parantaa muistia ja  
 keskittymistä

Suositellaan 
erityisesti, jos:
 haluat elää terveellisemmin

 asut suurkaupungissa

 sinulla on huonot  
 ruokailutottumukset

 kärsit pitkäaikaisesta stressistä

 tupakoit

 30% RDA / 2 kkp* 

 magnesium , B2-vitamiini 

 24% RDA / 2 kkp* 

 niasiini, biotiini,  

 pantoteenihappo 

 30% RDA / 2 kkp* 

 E-vitamiini, sinkki

26 27 Aurile-tuotteet ovat aitoja FM GROUP World -tuotteita.* RDA = päivittäinen saantisuositus, joka perustuu oletukseen: 10 g kahvijauhetta / 150 ml kahvijuomaa.



B U S I N E S S  P A R T N E R

FM GROUP Benelux
Duifhuisweg 22
3590 Diepenbeek
Belgia
info@fmgroup.fi
www.fmgroup.fi
Asiakaspalvelu: +358 (0) 3 4108 9348

Bezoek ons op Facebook:  
www.facebook.com/FMBenelux

Bezoek onze webshop:
BE: http://shop.fmgroup.be
NL: http://shop.fmparfume.eu
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