Proč vyzkoušet žvýkačky s Vašim vlastním logem?
• Po kávě se stalo běžné, že zákazník dostane sušenku, ale po jídle, na
kterém vydělá provozovatel restaurace více než na jedné kávě, nedostane
zákazník nic.
• Žvýkačka se po jídle skutečně hodí, nejde jen o uměle vytvořený
marketingový produkt.
• Zákazníci si takovýchto malých drobností opravdu všímají a vynaložené
pozornosti si velmi cení. Vracejí se častěji a prokazatelně nechávají větší
spropitné (restaurace nám vyprávěli, že lidé si po jídle vysloveně žvýkačky
chválí a proto chtějí pokračovat v hýčkání si svého zákazníka i nadále a tím
ho potěšit a odlišit se)
• Návrh žvýkačky uděláme my, objednatel s tím nemá žádné starosti ani
výdaje navíc. Nemusí u nás platit za přípravu loga a štočky (technické detaily,
které někdy říkáme zákazníkům, co odebírají potištěný cukr ke kávě apod. )
• Cena žvýkačky už s vlastním logem je k ceně jídla zanedbatelná, ale potěší
zákazníka a může si tak restaurace budovat loajálnější klienty. Cena našich
samostatně balených žvýkaček v osobitě potištěných obalech je v
přepočítání na 1 ks jen o něco málo dražší než žvýkačky, které koupíte v
obchodech.
• Žvýkačky jsou svěží, dlouhotrvající, bez Aspartamu a se Xylitolem (dvě
populární sladidla, jedno zatracované a druhé opěvované dnešní zdravě žijící
kulturou)
Aspartam, též uvádění pod značkou E951, je syntetické sladidlo používané
ve většině žvýkaček bez cukru, sladkostech nebo sycených nápojích. Ale
proč je toto éčko natolik kontroverzní? Při testech na laboratorních potkanech
pravidelný přísun Aspartamu způsoboval zvýšený výskyt rakoviny mozku a
mezi další nejčastější symptomy spojené s konzumací Aspartamu se uvádějí
bolesti hlavy, deprese, nárůst hmotnosti, podrážděnost anebo bušení srdce.
Konzumace Aspartamu se všeobecně nedoporučuje těhotným a kojícím
ženám.
Xylitol je přírodní sladidlo, které udržuje nízkou a stabilní hladinu krevního
cukru. Svým mimořádně nízkým glykemickým indexem (GI) 7 – v porovnání s
cukrem, který má 68 – používání Xylitolu v mnoha potravinách, které běžně
obsahují cukr, pomáhá udržet normální hladinu glukózy.
Nízký GI Xylitolu nejen pomáhá udržet úroveň krevního cukru, ale pomáhá i
při přejídání se a nadváze. Xylitol se v těle absorbuje a metabolizuje pomalu
a postupně, přičemž zvyšuje pocit nasycenosti a snižuje riziko přejídání. A
protože má o 40% méně kalorií než cukr, xylitol pomáhá zmenšovat příjem
kalorií a ulehčuje snižování váhy.
• Relativně rychlá dodávka žvýkaček. Garantujeme dodání do 15ti dní.

