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Kuluttajien	  runsaasti	  toivomat	  Activia	  luonnonjogurtit	  annospikareissa	  tulevat	  
takaisin	  kauppoihin	  
	  
Activia	  tuo	  takaisin	  kauppoihin	  paljon	  kysytyt	  luonnonjogurtit	  
annospikareissa.	  Myyntipakkaus	  sisältää	  neljä	  120	  gramman	  pikaria.	  	  
Activia	  luonnonjogurtti	  sisältää	  Actiregularis®-‐bifidobakteeria,	  jonka	  
terveyshyötyjä	  on	  tutkittu	  jo	  yli	  20	  vuoden	  ajan.	  Tuote	  löytyy	  kaupoista	  
toukokuun	  2015	  alusta	  alkaen.	  
	  
	  
Activia	  luonnonjogurtti	  sisältää	  pastöroitua	  maitoa,	  maitoproteiinia,	  
jogurttihapatetta	  sekä	  Actiregularis®-‐bifidobakteeria.	  Energiaa	  tuotteessa	  
on	  69	  kcal/100g	  ja	  rasvaa	  3,4	  g/100g.	  Tuote	  ei	  sisällä	  lisättyä	  sokeria	  eikä	  
makeutusaineita.	  	  
	  
Activia	  luonnojogurtit	  sopivat	  nautittavaksi	  sellaisenaan	  tai	  maustettavaksi	  mieluisilla	  lisukkeilla,	  kuten	  
hedelmillä,	  marjoilla,	  hunajalla,	  myslillä	  tai	  pähkinöillä.	  Maustamaton	  jogurtti	  on	  myös	  hyvä	  pohja	  
smoothieille.	  	  
	  
Activia	  luonnonjogurtin	  pakkauskoko	  on	  4x120g	  ja	  hinta	  kaupoissa	  noin	  1,99	  €.	  
	  
	  
Raikas	  yrttismoothie	  Activialta	  
2	  pikaria	  Activia	  Luonnonjogurttia	  	  
100	  g	  kurkkua	  	  
nippu	  basilikaa	  	  
nippu	  persiljaa	  	  
1	  rkl	  hunajaa	  
	  
Paloittele	  kurkku	  ja	  revi	  yrtit	  tehosekoittimeen.	  Mausta	  hunajalla	  ja	  sekoita	  sileäksi.	  Lisää	  maustamaton	  
jogurtti	  mukaan	  ja	  sekoita	  juomaksi.	  Ohenna	  tarpeen	  mukaan	  hiukan	  vedellä.	  
	  
	  
Toukokuussa	  valikoimista	  poistuvat	  Activia	  1kg	  Laktoositon	  luonnonjogurtti	  ja	  Activia	  1	  kg	  luonnonjogurtti.	  
	  
	  
Activia	  tukee	  suomalaista	  ruoansulatusta	  touko-‐kesäkuun	  ajan	  jatkuvalla	  
kampanjalla	  
	  
Danone	  Suomi	  tukee	  suomalaista	  lääketieteellistä	  tutkimusta	  tukemalla	  Suomen	  Lääketieteen	  Säätiötä.	  
Huhtikuun	  lopusta	  kesäkuun	  loppuun	  kestävällä	  kampanjalla	  kerätään	  rahaa	  suomalaisen	  
ruoansulatustutkimuksen	  edistämiseen.	  Kampanja	  näkyy	  Activia	  brändin	  pakkauksissa	  ja	  jokaisesta	  
aikavälillä	  27.4.-‐30.6.2015	  ostetusta	  Activia	  kampanjapakkauksesta	  lahjoitetaan	  kymmenen	  senttiä	  
suomalaista	  lääketieteen	  tutkimusta	  tukevalle	  Suomen	  Lääketieteen	  Säätiölle.	  Lisätietoja:	  
http://www.danone.fi/tuotteet/activia/	  



	  
	  
	  
	  
Tietoa	  Activiasta	  
Activia	  on	  Danonen	  vuonna	  1987	  lanseeraama	  maailman	  suurin	  tuoremeijerituotemerkki.	  Activia-‐jogurttien	  
sisältämää	  Actiregularis®-‐bifidobakteeria	  on	  tutkittu	  yli	  20	  vuoden	  ajan.	  Sen	  on	  todettu	  selviävän	  elossa	  
ruoansulatuskanavassa	  ja	  kiinnittyvän	  suoliston	  pinnalle,	  mikä	  on	  edellytys	  terveyshyötyjen	  välittymiselle.	  
	  
Tietoa	  Danonesta	  
Danonen	  on	  perustanut	  vuonna	  1919	  lasten	  hyvinvoinnista	  kiinnostunut	  Isaac	  Carasso,	  jonka	  valmistamia	  
lastenjogurtteja	  myytiin	  aluksi	  barcelonalaisissa	  apteekeissa.	  Danone	  on	  nykyisin	  maailman	  johtava	  meijerituotteiden,	  
pullotettujen	  vesien	  ja	  lastenruokien	  valmistaja.	  Yhtiön	  missio	  on	  luoda	  terveyttä	  ruoan	  kautta	  mahdollisimman	  
monelle.	  Danonen	  tutkimus-‐	  ja	  kehityskeskus	  selvittää	  yhteistyössä	  johtavien	  ravitsemusasiantuntijoiden	  kanssa	  eri	  
raaka-‐aineiden,	  ravintoaineiden	  ja	  ruokatottumusten	  vaikutuksia	  terveydelle.	  Tätä	  tietotaitoa	  hyödynnetään	  Danonen	  
tuotekehityksessä.	  Danone	  Finland	  Oy	  on	  toiminut	  vuodesta	  1995	  alkaen.	  Yhtiön	  edustamia	  tuotemerkkejä	  Suomessa	  
ovat	  Activia,	  Actimel,	  Danonino,	  Danup,	  Danio,	  Danette,	  Vitalinea,	  Proviva	  ja	  Chiquita.	  
	  
	  
Lisätietoja	  	  
	  
Kirsi	  Englund,	  Health	  Affairs	  Manager,	  Danone	  Finland	  Oy,	  044	  374	  3134,	  
kirsi.englund@danone.com	  
	  
	  
Kuvat:	  http://www.danone.fi/kuvapankki/kuvapankki/	  	  
	  
Internet:	  http://www.danone.fi/tuotteet/activia/	  


