PERSBERICHT

Leo Voorwinden introduceert
vernieuwend natuurlijk concept
Relevante afbeeldingen bij
dit persbericht:
(klik op de afbeeldingen voor
een vergroting)

De ingrediënten van Leev
producten

Werkendam, 16 april 2010 – Elvee-oprichter Leo
Voorwinden brengt een nieuw natuurlijk concept op de
markt: Leev.nu. Deze complementaire lijn van 45
producten komt rechtstreeks uit de natuur en levert een
actieve bijdrage aan de gezondheid.
De Leev-productenlijn bestaat uit losse theeblaadjes, muesli,
chips, noten, sappen, theedranken, fruit & kruidwater en een
range verzorgingsproducten. Al deze producten zijn zo
samengesteld dat ze van nature vol zitten met 100%
natuurlijke ingrediënten. Leo Voorwinden: “De natuur bevat
zoveel goeds van zichzelf. Wij hoeven er eigenlijk alleen nog
maar een verpakking omheen te doen.”

Natuurlijk gezond
De producten van Leev.nu zijn complementair omdat het
hele assortiment natuurlijke producten is geënt op vijf
gezondheidspijlers. Elk product bevat een aantal natuurlijke
ingrediënten die passen bij een van deze vijf pijlers en de
gezondheid van de consument bevorderen. Leev.nu verdeelt
deze natuurlijke weldoeners in vijf categorieën: rust, glans,
pienter, kracht en stroom. Voorwinden: “Bij de ontwikkeling
van de producten zijn wij gaan werken vanuit de kracht van
de natuur. Vitamines, mineralen en anti-oxidanten, de natuur
De siroop uit het assortiment van is er vol van. Dankzij eenvoudige icoontjes weet de
consument precies welke natuurlijke weldoeners men
Leev
binnenkrijgt.”
Bereikbaar
De producten van Leev.nu zijn niet alleen gezond maar ook
gewoon lekker. Voorwinden: “Wij vinden het belangrijk dat
mensen niet alleen iets eten omdat het goed voor hen is,
maar vooral omdat men het lekker vindt. Daarnaast vinden
wij het ook belangrijk dat deze lekkere, gezonde producten
bereikbaar zijn voor de consument. Daarom kiezen wij voor
normale prijzen en distributie via de supermarkt. Zo is het
voor iedereen eenvoudig om natuurlijk gezond te leven.”
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pors|de
Ridder PR. U kunt contact opnemen met Mirjam de Jong,
PR adviseur via (0318) 438 487 of mirjam@porsderidder.nl.
Voor meer informatie over de organisatie kijkt u op
www.leev.nu.

Wilt u dit bericht op uw computer lezen om de foto’s te vergroten? Ga dan naar http://tinyurl.com/LeoVoorwinden.

