
FRESHNESS
REDEFINED



Πόση απόλαυση και φρεσκάδα χωρούν σε ένα ποτήρι; 
Μπες στον μαγικό κόσμο της  και …πιες την απάντηση. 
Γεμάτα γεύσεις και αρώματα, νοστιμιά και υψηλή διατροφική 
αξία, τα smoothies παρασκευάζονται από 100% φρέσκα, 
επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προσθήκες και συντηρητικά. 
Συνδυάζουν τη νοστιμιά με την υψηλή διατροφική αξία και 
συντροφεύουν γευστικά κάθε στιγμή της ημέρας! Φυσικά, με 
την εγγύηση της . 

How much flavour and freshness can fit in a glass? Enter the 
magic world of  and… drink the answer. Full of flavours 
and rich aromas, packed with deliciousness and high nutritional 
value, these smoothies are made of 100% fresh, selected fruits, 
without additives and preservatives. They mix taste with health 
ingredients, accompanying every moment of the day in the 
most delicious way. A naturally superior choice, by .

ΧΩΡΙΣ ΖΆΧΆΡΗ
NO SUGAR

ΦΥΣΙΚΆ ΦΡΟΥΤΆ
NATURAL FRUITS



ΦΡΆΟΥΛΆ
ΜΥΡΤΙΛΟ

ΒΆΤΟΜΟΥΡΟ
ΜΟΥΡΟ

ΦΡΆΓΚΟΣΤΆΦΥΛΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟ & ΜΆΥΡΟ 

ΚΕΡΆΣΙ

STRAWBERRYSTRAWBERRY
BLUEBERRYBLUEBERRY

RED CURRANTRED CURRANT
BERRYBERRY

RASPBERRYRASPBERRY
BLACK CURRANTBLACK CURRANT

CHERRYCHERRY

Τα … μικρά 
φρουτάκια 
με τη μεγάλη 
διατροφική αξία, 
αποτελούν την 
πιο απολαυστική 
επιλογή για 
ευεξία και 
τόνωση!

These little These little 
fruits with the fruits with the 
great nutritional great nutritional 
value are the value are the 
best choice for best choice for 
wellness and wellness and 
stimulation.stimulation.

TASTE
GOES
WILD!

WILD
FOREST



ΦΡΆΟΥΛΆ
ΡΟΔΆΚΙΝΟ 
ΜΆΝΓΚΟ

STRAWBERRYSTRAWBERRY
PEACHPEACH
MANGOMANGO

Άπολαύστε έναν 
άκρως γευστικό 

συνδυασμό,
που θα πλημμυρί-

σει τον ουρανίσκο 
με γεύση και τον 

οργανισμό
με ενέργεια!

Enjoy a delicious Enjoy a delicious 
combination that combination that 

will flood yourwill flood your
palate with taste palate with taste 

and boost your and boost your 
energy!energy!

PINK
PARADISE

DRINK
PINK



ΣΠΆΝΆΚΙ
ΚΆΡΟΤΟ

ΠΟΡΤΟΚΆΛΙ
ΆΝΆΝΆΣ

SPINACHSPINACH
CARROT CARROT 
ORANGEORANGE

PINEAPPLEPINEAPPLE

Στροφή στην.. 
πράσινη διατροφή, 
μέσα από ένα 
αναζωογονητικό
ρόφημα που 
τα έχει όλα, 
εκτός από
περιττές θερμίδες!

Switch to Switch to 
green diet, green diet, 
through through 
a refreshing drink a refreshing drink 
that has it all, that has it all, 
except unnecessary except unnecessary 
calories.calories.  

GREEN
FREAK

LET’S 
GO
GREEN!



ΜΆΝΓΚΟ
ΡΟΔΆΚΙΝΟ
ΆΝΆΝΆΣ

MANGOMANGO
PEACHPEACH
PINEAPPLEPINEAPPLE

Ο πιο δροσερός 
τρόπος να 

ξεκινήσεις την 
μέρα, με ένα 

φρουτένιο ρόφημα
που κρατάει 

την ισορροπία 
ανάμεσα στην 

απόλαυση και τη 
θρεπτική αξία!

The coolest way The coolest way 
to wake up in to wake up in 

the morning in a the morning in a 
fruity drink that fruity drink that 

keeps the balance keeps the balance 
between flavor and between flavor and 

nutritional value.nutritional value.

YELLOW
SUNRISE

SUN 
KISSED 

FLAVOR



ΆΝΆΝΆΣ
ΠΆΠΆΓΙΆ
ΜΆΝΓΚΟ

PINEAPPLE PINEAPPLE 
PAPAYAPAPAYA

MANGOMANGO

Στον τροπικό 
της… γεύσης, 
η απόλαυση 
και η υψηλή 
διατροφική αξία
δίνουν δυναμικά 
το παρών σε 
κάθε γουλιά!

In the ...tropical In the ...tropical 
side of life, side of life, 
delight and high delight and high 
nutritional value nutritional value 
are presentare present
in every sip.in every sip.

TROPICAL 

MIX

MIX& 
SIP 



ΦΡΆΟΥΛΆ
ΒΆΤΟΜΟΥΡΟ
ΜΆΝΓΚΟ

STRAWBERRYSTRAWBERRY
RASPBERRYRASPBERRY
MANGOMANGO

Γεύση, 
τόνωση και 

αναζωογόνηση 
στα… κόκκινα,
μέσα από έναν 

εκρηκτικά 
ζουμερό 

συνδυασμό!

Taste, Taste, 
stimulation and stimulation and 
revitalization... revitalization... 

in red, through an in red, through an 
explosively juicy explosively juicy 

combination.combination.

PASSIONATELY
REFRESHING

RED
PASSION



ΚΆΡΥΔΆ
ΆΝΆΝΆΣ

ΜΠΆΝΆΝΆ

COCONUT COCONUT 
PINEAPPLE PINEAPPLE 

ΒΑΝΑΝΑΒΑΝΑΝΑ

Δεν το 
ονειρεύεσαι… 
Το γεύεσαι 
και είναι πέρα 
για πέρα αληθινό! 
Άνανάς, καρύδα 
και μπανάνα, 
σε έναν 
βελούδινο 
συνδυασμό που 
θα ξυπνήσει… 
τις αισθήσεις 
σου!

Just like a dream, Just like a dream, 
but still, so but still, so 
real! Pineapple, real! Pineapple, 
coconut and coconut and 
banana, in a banana, in a 
super velvety, super velvety, 
extra creamy extra creamy 
combination that combination that 
will awaken your will awaken your 
senses at once!senses at once!

JUST 
LIKE A 
DREAM

DREAM 
CREAM



www.alterra.gr

ΧΩΡΙΣ ΖΆΧΆΡΗ
NO SUGAR

ΦΥΣΙΚΆ
ΦΡΟΥΤΆ

NATURAL
FRUITS


