
 
 
 
 

  
Basın Bülteni 

04 Mayıs 2020 
Daha Fazla Bilgi İçin: 

Elif Acar 
Caretta İletişim 

0216 470 93 43 – 118 
elifa@carettailetisim.com 

 
Aroma’dan Yine Bir İlk 

Aroma’dan Annelere Hediye: Aroma Anne 
 

Aroma yine bir ilke imza atarak, hamilelik öncesi ve hamilelik döneminde anne ile 
bebeğin sağlıklı bir gebelik süreci geçirmesine destek olacak, doğum sonrasında 
annenin vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya katkı sağlayacak Aroma Anne’yi 

sunuyor. 
Bir bardak Aroma Anne,  Folik Asitten, B vitaminine, Biyotine kadar içerdiği çeşitli 
vitaminlerle günlük vitamin ihtiyacının yüzde 50 sini karşılarken, anne adayları ve 

bebek için önemli olan minerallerden demir, magnezyum, kalsiyum ve çinkonun yüzde 
15’ini karşılıyor.  

 
“Aroma Anne”, sayısız faydasıyla öne çıkan kırmızı ve sarı meyvelerden oluşan iki farklı çeşidiyle, 
meyvelerden gelen doğal iyiliğin yanı sıra, anne adayları ve anneler için doktorların tavsiye ettiği 
vitamin ve mineralleri sunuyor. Aroma Anne’nin her iki çeşidinin içerisinde; Folik asit, demir, kalsiyum, 
magnezyum, çinko, B12, B3 vitamini (niasin), B5 vitamini (pantotenik asit), B6 vitamini ve biyotin 
bulunuyor. Aroma Anne Sarı’da ayrıca, tüm bunlara ek olarak E vitamini ve provitamin A da içeriyor.  
 
Bilindiği gibi demir, hamileliğin ve bebeğin sağlıklı gelişmesine yardımcı olurken, kalsiyum kemik ve 
diş sağlığı, folik asit ve B12 vitamini beyin ve sinir sistemi sağlığının korunmasına ve sağlıklı 
gelişimine, magnezyum kas sisteminin sağlığının korunmasına, çinko yeni hücre yapımına ve 
bağışıklık sisteminin gelişmesine katkı sağlıyor. Şeker ilavesiz, koruyucu katkı maddesi ve 
renklendirici içermeyen, %100 doğal Aroma Anne, hamilelik öncesinden başlayarak, hamilelik dönemi 
boyunca ve doğumdan sonra vitamin ve mineral desteğini sağlamaya yardımcı oluyor. 
 
Bir Bardağı Günlük Vitamin İhtiyacının Yüzde 50’sini Sağlıyor 
Başta folik asit olmak üzere, tüm anne adayı ve bebeklerin ihtiyacı olan demir, kalsiyum, magnezyum, 
B vitaminleri, çinko içeren “Aroma Anne”nin 1 bardağı (250 ml) annelerin günlük vitamin ihtiyacının 
yüzde 50’sini, mineral ihtiyacının ise yüzde 15’ini karşılıyor.  
 
Nar, kırmızı üzüm, vişne, siyah havuç, elma ve limondan oluşan Aroma Anne Kırmızı Meyveler ve 
portakal, muz, ananas, papaya, mango, guava elma ve limondan oluşan Aroma Anne Sarı Meyveler 
her bardağında sağlığın yanı sıra, lezzet de barındırıyor. “Aroma Anne”nin kırmızı ve sarı 
meyvelerden gelen tarifsiz lezzetleri anneliğin keyifli maratonuna tat katıyor. Anneler, “Aroma Anne” 
ile, lezzetin, iyiliğin ve anneliğin keyfine varıyor. 
 
 
 



 
 
 
 

  
 

Aroma Hakkında 
Türkiye’nin ilk meyve suyu firmalarından olan AROMA Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş., 1968 yılında Bursa’nın 
Gürsu ilçesinde kurulmuştur. Bugün, yılda işlediği meyve miktarı 125.000 tona ulaşan, Türkiye’nin önde gelen meyve suyu 
dolum tesislerinden biri olan Aroma, geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bursa entegre tesislerinde yarı mamul (meyve 
konsantresi ve püresi) ve mamul üretimi mevcuttur. 2004 yılından beri Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu markası ile 
su piyasasında da yer alan Aroma, ana Aroma markası altında  %100, yeni nesil içecek grubu Sa-de, Tropikal, Fudo, 
Meltem markaları ile yüzde 100 meyve suyu ve meyve nektarından, meyveli içecek, limonata ve gazlı içeceklere kadar 
kaliteli ve lezzetli geniş ürün yelpazesi sunmaktadır. Ayrıca Meyöz marka nektarları da bölgesel olarak yaygın bilinirlik ve 
dağıtıma sahiptir. Dünya markası olmayı hedefleyen Aroma’nın ihracat hacmi her geçen gün artmaktadır. Aroma, başta AB 
ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapmaktadır. 
 

 
 


