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OREO APRESENTA A NOVA EDIÇÃO REMIX COM DUASOREO APRESENTA A NOVA EDIÇÃO REMIX COM DUAS
INOVADORAS CAMADAS DE SABOR!INOVADORAS CAMADAS DE SABOR!

Ano novo pede sabores novos, eAno novo pede sabores novos, e OREO OREO, com a sua constante vontade de surpreender, acaba de, com a sua constante vontade de surpreender, acaba de

lançar a nova lançar a nova edição Remixedição Remix que promete desa�ar os consumidores a viverem um pouco da cultura que promete desa�ar os consumidores a viverem um pouco da cultura

Pop Remix, ao combinarem os sabores mais divertidos e adorados pelos portugueses. Pop Remix, ao combinarem os sabores mais divertidos e adorados pelos portugueses. 

Assim, as clássicas OREO ganham agora uma nova vida, e com um visual atrativo e colorido, aAssim, as clássicas OREO ganham agora uma nova vida, e com um visual atrativo e colorido, a

típica bolacha de cacau passa a ser recheada com duas camadas de creme que, misturando doistípica bolacha de cacau passa a ser recheada com duas camadas de creme que, misturando dois

sabores diferentes, fazem um Mix perfeito! - sabores diferentes, fazem um Mix perfeito! - Caramelo & Baunilha e Framboesa & Baunilha - Caramelo & Baunilha e Framboesa & Baunilha - queque

fará as delícias, não só dos grandes amantes de OREO, como também dos mais arrojados, semprefará as delícias, não só dos grandes amantes de OREO, como também dos mais arrojados, sempre

prontos para experimentar algo novo. prontos para experimentar algo novo. 

Com esta explosão de cores e sabores Com esta explosão de cores e sabores OREO REMIXOREO REMIX, , a tradição de separar a bolacha e mergulhara tradição de separar a bolacha e mergulhar

num copo de leite, vai tornar os lanches ainda mais divertidos e deliciosos!num copo de leite, vai tornar os lanches ainda mais divertidos e deliciosos! 

Atreves-te ao Mix?Atreves-te ao Mix? 

A edição A edição OREO RemixOREO Remix está disponível no formato está disponível no formato 157g 157g com um  com um PVPR dePVPR de 1,29€. 1,29€.

*Preço de Venda Recomendado. As responsabilidades dos preços de venda ao público é unicamente dos*Preço de Venda Recomendado. As responsabilidades dos preços de venda ao público é unicamente dos

clientes que os de�nem e praticamclientes que os de�nem e praticam..
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