
Természetes szívószálak egy
fenntartható világért!

 

 Rizsi, mely természetes alternatívája a
műanyag, papír és fém szívószálaknak.

 

Rizsből és tápiókából készült, 100%-ban
lebomló és környezetbarát.

A szívószálak nem befolyásolják 
az italok ízét.

Válaszd ki kedvenc színed, és használd bármilyen italhoz,
környezetünk szennyezése nélkül!
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100% Természetes,
Vegán és

Gluténmentes

Hideg és meleg
italok fogyasztására

is alkalmas

100% lebomló,
használat után

Akár 60 percig
tökéletesen
használható

KÖRNYEZETBARÁT SZÍVÓSZÁL

Legjobb alternatívája az eldobható műanyag
szívószálaknak.

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN ÉS MÉRETBEN

6 különböző színben

2 különböző méretben:

Vékony; 21 cm hosszú, 6,5 mm átmérőjű

Vastag; 23 cm hosszú, 8 mm átmérőjű
           Általános használatra

           A Koktélok és Smoothiek szerelmeseinek

Biológiailag lebomló, környezetbarát,
növényi alapú szívószálaink hat különböző

színben, és két méretben érhetőek el.

Minden apró lépés számít;
Óvjuk együtt a környezetünket!

SÁRGA ZÖLD PIROS

LILA FEHÉR FEKETE
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Természetes alapanyagokból
Környezetbarát megoldás
Nem befolyásolja az italok ízét
Biológiailag lebomló
Gluténmentes
Nagyon tartósak
Vegán

Szívószálainkról:

piros színű szívószál, 21 cm hosszú, átmérője 6,5 mm -
100 db / csomag

A rizsi rizsszívószálak teljes mértékben lebomlóak,
nem befolyásolják az italok ízét, egyszer
használatosak, így nem kell tartanod attól, hogy
előtted valaki más már használta. 

Meleg és hideg italokhoz egyaránt használhatóak,
legyen az tea, kávé, üdítő, smoothie, vagy alkoholos
ital.
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Piros rizsszívószál
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Előfordulhat, hogy a csomagolásban szereplő
szívószálak nem teljesen egyformák! Összetevők: rizsliszt, tápiókaliszt, emulgeálószer és

természetes színezékek
Száraz, hűvös helyen tárolandó



zöld színű szívószál, 21 cm hosszú, átmérője 6,5 mm -
100 db / csomag

A rizsi rizsszívószálak teljes mértékben lebomlóak,
nem befolyásolják az italok ízét, egyszer
használatosak, így nem kell tartanod attól, hogy
előtted valaki más már használta. 

Meleg és hideg italokhoz egyaránt használhatóak,
legyen az tea, kávé, üdítő, smoothie, vagy alkoholos
ital.
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Zöld rizsszívószál
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Előfordulhat, hogy a csomagolásban szereplő
szívószálak nem teljesen egyformák! Összetevők: rizsliszt, tápiókaliszt, emulgeálószer és

természetes színezékek
Száraz, hűvös helyen tárolandó

Természetes alapanyagokból
Környezetbarát megoldás
Nem befolyásolja az italok ízét
Biológiailag lebomló
Gluténmentes
Nagyon tartósak
Vegán

Szívószálainkról:



sárga színű szívószál, 21 cm hosszú, átmérője 6,5 mm -
100 db / csomag

A rizsi rizsszívószálak teljes mértékben lebomlóak,
nem befolyásolják az italok ízét, egyszer
használatosak, így nem kell tartanod attól, hogy
előtted valaki más már használta. 

Meleg és hideg italokhoz egyaránt használhatóak,
legyen az tea, kávé, üdítő, smoothie, vagy alkoholos
ital.
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 Sárga rizsszívószál
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Előfordulhat, hogy a csomagolásban szereplő
szívószálak nem teljesen egyformák! Összetevők: rizsliszt, tápiókaliszt, emulgeálószer és

természetes színezékek
Száraz, hűvös helyen tárolandó

Természetes alapanyagokból
Környezetbarát megoldás
Nem befolyásolja az italok ízét
Biológiailag lebomló
Gluténmentes
Nagyon tartósak
Vegán

Szívószálainkról:



lila színű szívószál, 21 cm hosszú, 
átmérője 6,5 mm - 100 db / csomag

A rizsi rizsszívószálak teljes mértékben lebomlóak,
nem befolyásolják az italok ízét, egyszer
használatosak, így nem kell tartanod attól, hogy
előtted valaki más már használta. 

Meleg és hideg italokhoz egyaránt használhatóak,
legyen az tea, kávé, üdítő, smoothie, vagy alkoholos
ital.
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Lila rizsszívószál
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Előfordulhat, hogy a csomagolásban szereplő
szívószálak nem teljesen egyformák! Összetevők: rizsliszt, tápiókaliszt, emulgeálószer és

természetes színezékek
Száraz, hűvös helyen tárolandó

Természetes alapanyagokból
Környezetbarát megoldás
Nem befolyásolja az italok ízét
Biológiailag lebomló
Gluténmentes
Nagyon tartósak
Vegán

Szívószálainkról:



Természetes alapanyagokból
Környezetbarát megoldás
Nem befolyásolja az italok ízét
Biológiailag lebomló
Gluténmentes
Nagyon tartósak
Vegán

Szívószálainkról:

21 cm hosszú, 6,5 mm átmérővel
100 db / csomag

23 cm hosszú, 8 mm átmérővel
50 db / csomag

fehér színű szívószál;

 
A rizsi rizsszívószálak teljes mértékben lebomlóak,
nem befolyásolják az italok ízét, egyszer
használatosak, így nem kell tartanod attól, hogy
előtted valaki más már használta. 

Meleg és hideg italokhoz egyaránt használhatóak,
legyen az tea, kávé, üdítő, smoothie, vagy alkoholos
ital.
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Fehér rizsszívószál
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Összetevők: rizsliszt, tápiókaliszt,
emulgeálószer és természetes színezékek

Száraz, hűvös helyen tárolandó
 



Természetes alapanyagokból
Környezetbarát megoldás
Nem befolyásolja az italok ízét
Biológiailag lebomló
Gluténmentes
Nagyon tartósak
Vegán

Szívószálainkról:
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Fekete rizsszívószál
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Összetevők: rizsliszt, tápiókaliszt,
emulgeálószer és természetes színezékek

Száraz, hűvös helyen tárolandó
 

21 cm hosszú, 6,5 mm átmérővel
100 db / csomag

23 cm hosszú, 8 mm átmérővel
50 db / csomag

Fekete színű szívószál;

 
A rizsi rizsszívószálak teljes mértékben lebomlóak,
nem befolyásolják az italok ízét, egyszer
használatosak, így nem kell tartanod attól, hogy
előtted valaki más már használta. 

Meleg és hideg italokhoz egyaránt használhatóak,
legyen az tea, kávé, üdítő, smoothie, vagy alkoholos
ital.


