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Ap` mineral` natural` carbogazificat`

Izvoarele Stânceni sunt situate în partea central` a României, comuna Stânceni, jude]ul Mure[. 
Izvorând din inima mun]ilor C`limani (parte din mun]ii Carpa]i), 

apa mineral` natural` carbogazificat` Stânceni este o ap` cu un con]inut echilibrat 
de minerale [i este recomandat` întregii familii. 



Ap` mineral` natural` plat`
oligomineral`



B`utur` energizant` carbogazoas`



B`utur` r`coritoare carbogazoas`

Con]ine minim 4% suc de portocale



B`utur` r`coritoare carbogazoas` cu arom` de cola



Portocale / Limonad` / Soc [i L`mâie

B`uturi r`coritoare carbogazoase cu suc de fructe*

*Portocale - con]ine minim 4% suc de portocale
*Limonad` - con]ine minim 5% suc de portocale, l`mâie [i mandarine

*Soc [i L`mâie - con]ine minim 0,1% suc de l`mâie



Struguri ro[ii
B`utur` r`coritoare carbogazoas` cu arom` de struguri ro[ii

Bitter Lemon Green
B`utur` r`coritoare carbogazoas` cu suc de citrice

Bitter Lemon Green - con]ine minim 1,7 % suc de l`mâie
[i 1,5% suc de portocale



Portocale / Tropical / M`r Verde / 
Ananas / Piersici

B`uturi r`coritoare necarbogazoase cu suc de fructe
Con]inut minim 5% suc de fructe



Vi[ine / Pere / C`p[uni [i Banane /
Grapefruit / Limonad`

B`uturi r`coritoare necarbogazoase cu suc de fructe
Con]inut minim 5% suc de fructe



Giusto Natura: Portocale / Vi[ine

Giusto: Brifcor / Bitter Lemon Green / Limonad`

B`uturi r`coritoare necarbogazoase cu suc de fructe

B`uturi r`coritoare carbogazoase
Brifcor

Bitter Lemon Green

Limonad`

- con]ine minim 4% suc de portocale

- con]ine suc de citrice: 1.7% suc de l`mâie
[i 1.5% suc de portocale

- con]ine 5% suc de portocale, l`mâie [i mandarine

Con]inut minim 5% suc de fructe
Sticl`



ALBACHER Premium

Bere Blondã Premium

ALBACHER Winter

Bere Bock Blond` Premium



ALBACHER Radler

Bere în amestec
cu b`tur` r`coritoare

Sticl`Sticl`



Noul sistem barieră -
inovaţie tehnologică de ultimă
oră ce include atât dopul cât
şi materialul PET folosite în
realizarea acestui ambalaj,

împiedică simultan pierderea
dioxidului de carbon

şi pătrunderea în interior
a oxigenului, garantând astfel

prospeţimea şi savoarea
autentică a berii Albacher.

OxyProof



Folosind sistemul de protec]ie – Hygienic
Lid Cap, Albacher este prima marc` de
bere din România care are o folie de
protec]ie din aluminiu ce p`streaz`
curat` partea superioar` a dozei.

Astfel v` pute]i savura \n siguran]` [i
berea

preferat`. De la prima degustare.
condi]ii igienice garantate

E
X

TRA PROTECŢIE



Sticl` Sticl`



DORFER PET
0,5, 2,5

Noul sistem barieră -
inovaţie tehnologică de ultimă
oră ce include atât dopul cât
şi materialul PET folosite în
realizarea acestui ambalaj,

împiedică simultan pierderea
dioxidului de carbon

şi pătrunderea în interior
a oxigenului, garantând astfel

prospeţimea şi savoarea
autentică a berii Muhlbacher.

OxyProof



Noul sistem barieră -
inovaţie tehnologică de ultimă
oră ce include atât dopul cât
şi materialul PET folosite în
realizarea acestui ambalaj,

împiedică simultan pierderea
dioxidului de carbon

şi pătrunderea în interior
a oxigenului, garantând astfel

prospeţimea şi savoarea
autentică a berii Mühlbacher.

OxyProof




