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Vand med stil
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vi drikker mellem 1 og 1,5 liter væske om dagen – allerhelst i form af
helt almindeligt vand. Zone lancerer nu den æstetiske og funktionelle vandflaske MOIST, som gør det
endnu nemmere at få mængderne indenbords. Naturligvis med god samvittighed overfor både miljø og
krop – og uden at give slip på den gode stil.

Med sin sædvanlige sans for form, funktion og æstetik lancerer ZONE nu vandflasken MOIST, der med sit
enkle og elegante design falder i alles smag.
1,5 liter vand om dagen
Nyeste forskning viser, at vi har brug for minimum 2,5 liter væske i døgnet, og at cirka 1 liter tilføres
gennem kosten. Således skal vi altså drikke mindst 1,5 liter væske om dagen. Det svarer til 3 fyldte
MOIST-vandflasker. Vandet skal helst drikkes løbende gennem dagen, og derfor er MOIST-vandflasken fra
Zone udformet, så den er nem at have med på cykelturen, i bilen eller som fast element i håndtasken.
Klar og smuk – praktisk og robust
MOIST-vandflasken passer i de fleste kop- og flaskeholdere og trods sit elegante udseende, er flasken
produceret i robust BPA-frit Tritan miljøplast, der giver flasken en flot klarhed. MOIST er forsynet med et
låg, der holder tæt, og som sagtens kan holde til at ligge i træningstasken – uden risiko for utætheder.
Vandflasken tåler også opvaskemaskinen. Det sikrer den gode hygiejne, som de fleste forbrugere
foretrækker, ligesom MOIST med sin lange levetid imødekommer forbrugernes ønske om at gøre op med
nutidens ’køb-og-smid-væk’-kultur.

18 millioner liter kildevand
Vi er i Danmark heldige at have godt drikkevand. Alligevel importerer vi
hvert år omkring 18 millioner liter kildevand fra bl.a. Frankrig, Belgien og
Italien. Kildevandet køres til Danmark i lastbiler og videre herfra rundt til
butikker og virksomheder, og det gavner ikke miljøet.
Fyld i stedet din MOIST-vandflaske og stil den i køleskabet. Så har du
miljøvenligt og iskoldt drikkevand klar til næste gang, du skal på cykeltur,
på shopping, på udflugt med familien eller bare på job. Gør MOISTvandflasken fra Zone til fast inventar på arbejdsbordet ved siden af
kaffekoppen. Det er god stil.

Det er klogt at
huske vandet!
Hvis det er varmt eller du
motionerer, skal du huske
at drikke mere! Vandet
sikrer, at din hjerne og
krop fungerer optimalt!

Design: Thomas Dudzinski
I butikkerne fra september 2016. (Førende isenkræmmere og
stormagasiner)
Vejl. udsalgspriser 149,95 kr
Nærmeste forhandler oplyses på telefon + 45 86 60 25 30 eller www.zone-denmark.dk

Om Zone
Med en innovativ tilgang og en fundamental skaberglæde udvikler Zone relevant boligtilbehør og udstyr til køkken og
bad i et funktionelt design. Stilen og DNA’et er minimalistisk, og udtrykket udpræget nordisk. Med anvendelse af flotte
og tidssvarende materialer og designløsninger frembringes produkter, der sikrer god funktionalitet og høj æstetik.
I tæt samarbejde med talentfulde danske designere udvikles produkter, der skaber værdi og glæde i hverdagen.
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