
AROMA SPONSORU OLDUĞU AQUAMASTERS YÜZME
ŞAMPİYONASINDA SPORCULARIN YANINDAYDI

Aroma, Antalya'da düzenlenen 15. Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonasına vitaminli
fonksiyonel içecekleri ve doğal kaynak suları ile sponsor oldu.
Meyve suyu ve içecek sektörünün en köklü ve öncü markalarından Aroma, Antalya'da düzenlenen 15.Uluslararası
Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonasına destek oldu.  

Spora verdiği sürekli destekle bilinen Aroma, Galatasaray ve Bursa Spor Kulüplerinin uzun zamandan bu yana
resmi  su ve  içecek sporu olmakla  birlikte  her  yıl  olduğu gibi   Antalya'da  gerçekleştirilen  Uluslararası  Arena
Aquamasters Yüzme Şampiyonasınun bu yıl sponsoru idi. 

Antalya Valiliğinin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle ve
Kemer Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda yaklaşık 1.800 sporcu katıldı.

Aroma, 4 gün süren etkinliğe Aroma Sa-de fonksiyonel içecekleri ve Aroma Doğal Kaynak Suları ile etkinliğin
resmi su sponsoru olarak 1.800 sporcuya ulaşmış oldu.

Suyun Yeni Kuvveti: Aroma Sa-de Fonksiyonel İçecekler

Aroma,  vitaminlerle  zenginleştirilmiş,  sağlığa  katkı  sağlayan  Aroma Sa-de Fonksiyonel  Sularla  tüketicilere  bir
“su”dan  fazlasını  sunuyor.  “Enerji”,  “Güzellik”,  “Detoks”,  “Sindirim”  ve  “Direnç”  olmak  üzere  farklı  ihtiyaçlara
yönelik 5 çeşidi bulunan Aroma Sa-de Fonksiyonel İçecekler, %100 doğal, düşük kalorili, koruyucu katkı  ve şeker
ilavesi içermiyor. 

Uludağ’ın zirvesindeki kaynaktan gelen, 8,15 pH değerine sahip doğal kaynak suyundan oluşan Aroma Sa-de
Fonksiyonel İçecekler,  mineral  değeri bakımından da oldukça zengin.  Taşıma ve  aç-kapa kapağıyla kullanma
kolaylığı sağlayan, 330 ml’lik çevre dostu karton ambalajlarda sunulması ise, Aroma Sade Fonksiyonel İçeceklere
ekstra pratiklik katıyor.  

Alkali su ve yüksek pH değeri

Aroma Doğal  Kaynak  Suyu,  Uludağ’ın  eteklerinde,  2.020 metrede,  markanın  kendi  kaynağından  çıkan,  alkali
özellikli ve pH değeri 8,15 olan bir doğal kaynak suyudur. Alkali su, asitlerin dışarı atılma sürecinde vücudumuza
yardımcı  olur.  Ayrıca,  vücuda destek olduğu için bağışıklık  sistemimizi  güçlendirir  ve daha dinç hissetmemizi
sağlar. Aroma Doğal Kaynak Suları sahip olduğu yüksek pH değeri ile oksijen tutar ve tazeliğini korur.  Oksijeni
yüksek sular ise tüketilmesi en uygun sular olarak bilinmektedir.

Aroma,  Türk  sporuna  desteğini  sürdüreceğini  belirterek,  kuruluş  vizyonu  doğrultusunda  sosyal  sponsorluk
faaliyetlerine de katkı sunmaya devam edeceğini bildirdi.


