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Kawa rozpuszczalna Nescafé Classic 200 g
 

Cena: 28,89 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent NESTLE

Opis produktu
 

Nescafé Classic Kawa rozpuszczalna 200 g

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Kawa rozpuszczalna = 100 % naturalnej kawy.

Marka
Nescafé

Cechy
unikalny proces palenia ziaren, bogaty smak i wyrazisty aromat

Marka standaryzowana
Marka: Nescafé

Podmarka
Podmarka: Classic

Adres kontaktowy
ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa
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Opis produktu
Rozpocznij swój dzień od kubka Nescafé Classic. Bogaty smak i wyrazisty aromat
otrzymujemy w wyniku unikalnego procesu palenia ziaren kawy. Nasze starannie
wyselekcjonowane ziarna teraz palone są oddzielnie, żeby uzyskać jeszcze bogatszy
smak i aromat, dokładnie tak jak lubisz. Pełną parą naprzód Do wytworzenia granulek
kawy Classic użyto wyłącznie ziaren kawy i pary wodnej, a para wodna pochodzi ze
spalania odpadów z procesu produkcji kawy w naszej fabryce, dzięki czemu udało nam
się zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o połowę w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Ciesz
się Nescafé Classic wiedząc, że przy jej produkcji zmniejszamy emisję dwutlenku
węgla. Unikalny proces palenia ziaren Bogaty smak i wyrazisty aromat Nescafé Classic
to: - Niepowtarzalny, bogaty smak i wyrazisty aromat - Zaawansowana technologia
palenia ziaren kawy oddzielnie zapewnia pełniejszy smak i aromat - Stworzona w 100%
z ziaren kawy pochodzących ze zrównoważonych upraw - Idealna do podawania na
ciepło i na zimno - Dostępna w słoikach 200 g, 100 g, 50 g, torbie 75 g oraz saszetkach
2 g

O marce
Nescafé - najlepsze chwile Twojego poranka! Nescafé to ulubiona kawa Polaków. Od
ponad 75 lat towarzyszy milionom ludzi na całym świecie o każdej porze dnia. Kawa
Nescafé zdobyła Mount Everest, poleciała na Księżyc z misją Apollo 11 i
zrewolucjonizowała sposób picia kawy. Pierwsze puszki kawy Nescafé pojawiły się w
sklepach 1 kwietnia 1938 roku. To nie był prima aprilisowy żart tylko - jak się okazało -
prawdziwa rewolucja. Nic dziwnego, że już kilka lat później (jeszcze w czasie drugiej
wojny światowej) porcje kawy Nescafé znalazły się wśród racji żywnościowych
amerykańskich żołnierzy, co przyczyniło się wkrótce potem do wypromowania marki
Nescafé zarówno w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Wszystkich urzekał prosty
sposób parzenia „nowej” kawy - wystarczyło zalać filiżankę lub kubek wrzątkiem i...
gotowe. Przez ponad 75 lat marka Nescafé zmieniała się, rozwijała i wprowadziła wiele
nowych doskonałych produktów, ale jedno pozostało niezmienne do dziś - bogaty smak
i wyrazisty aromat!

O producencie
Od 2010 r. Nescafé rozdała ponad 220 milionów sadzonek kawy plantatorom na całym
świecie, dbając tym samym o zrównoważone rozwój i jakość swojej kawy. Nestlé Jedz
smacznie, żyj zdrowo

Pozostałe informacje
Pakowano w atmosferze ochronnej. Właścicielem znaku towarowego jest Société des
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Produits Nestlé S.A.

Dodatkowe informacje
Dowiedz się więcej o Nescafé na www.nescafe.pl

Kontakt
Nestlé Polska S.A.

Logotypy stron trzecich
Green Dot

Przygotowanie i stosowanie
Sposób przygotowania Wsyp do kubka łyżeczkę kawy i zalej gorącą, ale nie wrzącą
wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
200

Jednostka (tekst opisowy)
g

Recykling - pozostały tekst
Razem dbajmy o środowisko. Pamiętaj plastikowe zamknięcie i aluminiową membranę
wyrzuć do kosza oznaczonego kolorem żółtym, natomiast słoik do kosza zielonego.

Średnia miara
Średnia miara (e)

Rodzaj materiału opakowania
Material Mark: 70 - Clear Glass

Jednostka (specyficzna)
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Jednostka (specyficzna): Gramów

Rodzaj opakowania
Typ: Słoik

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 200

Opakowanie logistyczne
GTIN: 07613031918898

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 186
Szerokość na półce: 97
Głębokość na półce: 84

Waga od dostawcy
Waga brutto: 630

Jednostka sprzedażowa - od dostawcy
Wysokość: 186
Szerokość: 97
Głębokość: 84

Adres producenta
Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa Porozmawiajmy 800 174
902 www.nescafe.pl

Adres zwrotny
Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa Porozmawiajmy 800 174
902 www.nescafe.pl

Telefon kontaktowy
800 174 902

Adres internetowy
www.nescafe.pl
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Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Kawa rozpuszczalna
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