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GAMA LINDOR DA LINDT, A ESTRELA DESTE NATAL!GAMA LINDOR DA LINDT, A ESTRELA DESTE NATAL!

A magia do Natal já se faz sentir…  Está a chegar a época da partilha, da união e de criar memóriasA magia do Natal já se faz sentir…  Está a chegar a época da partilha, da união e de criar memórias

em família e entre amigos. em família e entre amigos. 

Para tornar esta quadra ainda mais especial, a Para tornar esta quadra ainda mais especial, a Lindt & SprüngliLindt & Sprüngli destaca como estrela deste Natal, destaca como estrela deste Natal,

a sua gama de chocolates a sua gama de chocolates LINDORLINDOR .  .  

Acrescente um toque de felicidade e tradição a esta celebração e desfrute dos clássicos e icónicosAcrescente um toque de felicidade e tradição a esta celebração e desfrute dos clássicos e icónicos

Bombons LINDORBombons LINDOR Chocolate de leiteChocolate de leite, de inigualável recheio cremoso, com o seu característico, de inigualável recheio cremoso, com o seu característico

embrulho vermelho, semelhante a uma bola de Natal. Os embrulho vermelho, semelhante a uma bola de Natal. Os Bombons LINDORBombons LINDOR são a sugestão ideal são a sugestão ideal

para decorar a mesa de Natal com requinte, para reunir a família junto à lareira ou à árvore depara decorar a mesa de Natal com requinte, para reunir a família junto à lareira ou à árvore de

Natal, para um doce momento, mas também como presente para oferecer a quem mais gosta. Natal, para um doce momento, mas também como presente para oferecer a quem mais gosta. 

Uma das características que fazem desta marca de chocolate Uma das características que fazem desta marca de chocolate premiumpremium única no mercado, é a única no mercado, é a

paixão com que os seus produtos são criados pelos melhores Chocolateiros, e também pelospaixão com que os seus produtos são criados pelos melhores Chocolateiros, e também pelos

melhores ingredientes utilizados para a sua confeção. melhores ingredientes utilizados para a sua confeção. 

A gama A gama LINDORLINDOR está disponível em diferentes sabores:  está disponível em diferentes sabores: LINDOR Leite 200gLINDOR Leite 200g, , Lindor Sortido 200grLindor Sortido 200gr,,

Lindor 70% cacauLindor 70% cacau e a mais recente novidade,  e a mais recente novidade, Lindor Caramelo Salgado 200grLindor Caramelo Salgado 200gr, uma combinação, uma combinação

requintada entre o so�sticado e cremoso chocolate com a adição de cristais de sal e no seurequintada entre o so�sticado e cremoso chocolate com a adição de cristais de sal e no seu

coração, o irresistível e suave caramelo derretido. coração, o irresistível e suave caramelo derretido. 

A A Lindt & SprüngliLindt & Sprüngli deseja-lhe um feliz e doce Natal! deseja-lhe um feliz e doce Natal!
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