Altid ægte økologisk frugt
og et naturligt lavt kalorieindhold
Aldrig sødemidler, raffineret sukker,
tilsætningsstoffer eller BPA

Derfor er vi NODA: not a soda.

Ny økologisk produktkategori
LAVT KALORIEINDHOLD

fx aspartam, acesulfam-k,
phenylalaninkilde

let sødet med økologisk frugt

KUNSTIGT

NATURLIGT

ca. 10%
raffineret sukker

ca. 10% (økologisk) sukker
- både frugt og tilsat sukker

HØJT KALORIEINDHOLD

Noda er en ny dansk produkttype, som ikke tilbydes af de store bryggerier.

‘Det er verdens bedste vand.’

‘Jeg er vild med jeres produkt og
føler netop at NODA er hvad vi
mangler i Danmark.’

Lisa Siv Nielsen

‘De er vidunderlige! Hjemme hos os er

det en festdag, når pakkeposten kommer
med en kasse Noda. ’
Helle Bønløkke Rømeling

Josefine Lindegaard

‘Fine, friske smage - en meget
spændende nyfortolkning.’
Lars Kirk

‘Jeg er kæmpe fan, og de
er tilmed smukke.’
Heidi Kappel Hansen

‘Vi har nu købt to omgange af
NODA, og vi kan ikke få nok!’
Stefanie Edelhardt

‘Bedste treat for både børn og voksne her
hjemme. Geniale i drinks, og ungernes
venner er ligesom vores egne børn
tossede med NODA’
Signe Riedel

‘Det er et fantastisk produkt I har lavet, og
jeg ELSKER det. Og mine børn på 7 og 11 har
droppet fredags-sodavanden, for de vil
hellere have en NODA. Så tak for et lækkert
og sundt produkt’
Sarah Wittrup

‘De er prøvesmagt og i den grad godkendt
af teenagerne her i huset.
Bedste anbefaling herfra.’
Pernille Rathmann Hvass

Autenticitet
Du behøver ikke bruge Google for at forstå vores ingredienser: Noda
indeholder vand med bobler og ægte, presset frugt.
Bæredygtighed
Vi bruger kun frugt fra økologiske landbrug, og vores
aluminiumsemballage er BPA-fri og kan genanvendes uendeligt.
Plastic ville koste os mindre, men er for dyrt for vores miljø.
Inklusivitet
Noda har et naturligt, lavt kalorieindhold og er kun sødet med presset
frugt. Vi tilsætter aldrig stimulanser eller tvivlsomme
tilsætningsstoffer. Det betyder, at alle kan nyde den.

