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CHEGOU O LANCHE DOS GÉNIOS! GOGO SQUEEZ LANÇACHEGOU O LANCHE DOS GÉNIOS! GOGO SQUEEZ LANÇA
NOVA EDIÇÃO DE PACK FAMILIAR ALUSIVO À CIÊNCIANOVA EDIÇÃO DE PACK FAMILIAR ALUSIVO À CIÊNCIA

O novo ano começou e O novo ano começou e GoGo squeeZ, GoGo squeeZ, o o snacksnack feito com 100% fruta, pensado nas crianças e para os feito com 100% fruta, pensado nas crianças e para os

seus lanches traz consigo novidades. seus lanches traz consigo novidades. 

A marca acaba de lançar um novo pack familiar de 12 saquetas de 90g, desta vez com umaA marca acaba de lançar um novo pack familiar de 12 saquetas de 90g, desta vez com uma

embalagem divertida alusiva ao tema “embalagem divertida alusiva ao tema “Ciência”Ciência” . Esta nova versão de edição limitada é composta. Esta nova versão de edição limitada é composta

por uma explosão de 4 variedades de sabores por uma explosão de 4 variedades de sabores GoGo squeeZGoGo squeeZ: : Maçã-Banana, MaçãMaçã-Banana, Maçã, , Maçã-MorangoMaçã-Morango

e ainda a combinação e ainda a combinação Maçã-PeraMaçã-Pera,, contendo 3 saquetas de cada sabor, para um verdadeiro econtendo 3 saquetas de cada sabor, para um verdadeiro e

diversi�cado lanche de génios. diversi�cado lanche de génios. 

Além da variedade de sabores, a diversão também é garantida! Os mais novos ao saborearem umaAlém da variedade de sabores, a diversão também é garantida! Os mais novos ao saborearem uma

saqueta saqueta GoGo squeeZGoGo squeeZ além de terem ao seu alcance um prático e nutritivo lanche vão ter o  além de terem ao seu alcance um prático e nutritivo lanche vão ter o boostboost de de

energia necessário no seu dia a dia para irem à descoberta, aprenderem, experimentarem eenergia necessário no seu dia a dia para irem à descoberta, aprenderem, experimentarem e

inventarem, como um verdadeiro cientista, mas não só… inventarem, como um verdadeiro cientista, mas não só… 

No verso da embalagem podem encontrar três jogos divertidos (Labirinto, Sequência e De quemNo verso da embalagem podem encontrar três jogos divertidos (Labirinto, Sequência e De quem

será a sombra) e ainda incríveis experiências que lhes permitirão entrarem no fantástico mundo daserá a sombra) e ainda incríveis experiências que lhes permitirão entrarem no fantástico mundo da

ciência com ciência com GoGo squeeZGoGo squeeZ e a  e a Science4you. Science4you.  

Porque nem aprender nem comer fruta têm de ser aborrecidos,Porque nem aprender nem comer fruta têm de ser aborrecidos, GoGo GoGo squeeZsqueeZ está a  está a oferecer 40oferecer 40

vales Science4you no valor de 45€vales Science4you no valor de 45€ . Para participar e habilitar-se a ganhar um dos vales, durante. Para participar e habilitar-se a ganhar um dos vales, durante

as quatro semanas do mês de janeiro, terá que responder a quatro desa�os na página deas quatro semanas do mês de janeiro, terá que responder a quatro desa�os na página de

Instagram da marca @gogosqueez_pt. Os vencedores poderão posteriormente usufruir do voucherInstagram da marca @gogosqueez_pt. Os vencedores poderão posteriormente usufruir do voucher

em qualquer produto/serviço Science4you, com a validade até 1 ano. em qualquer produto/serviço Science4you, com a validade até 1 ano. 

Entre experiências, depois das invenções ou até mesmo a caminho das aulas, Entre experiências, depois das invenções ou até mesmo a caminho das aulas, GoGoGoGo squeeZsqueeZ é o é o

snack perfeito para acompanhar as crianças. Como não necessitam de ser conservadas no frio, assnack perfeito para acompanhar as crianças. Como não necessitam de ser conservadas no frio, as

saquetas são também muito práticas de consumir e representam o equivalente a uma porção desaquetas são também muito práticas de consumir e representam o equivalente a uma porção de

fruta.fruta.

Parta já à descoberta pois é divertido … tal comoParta já à descoberta pois é divertido … tal como GoGo GoGo squeeZsqueeZ!!

GoGoGoGo squeeZsqueeZ é fruta para levar! é fruta para levar! 

PRVP: 9,99€PRVP: 9,99€
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