alva

KOTIMAISTA VARAINHANKINTAA

Kiitos
tues
ta
si!

TUOTE-ESITE TALVI 2021
Keräämme varoja yhteisen tavoitteemme saavuttamiseksi,
ja voit tukea kampanjaamme tilaamalla esitteen tuotteita.

Kaikki Alva-tuotteet on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Myynnin tarkoitus:
Nimi:
Ryhmä:

alva
KARKIT

VARAINHANKINTAA KOTIMAISILLA LAATUTUOTTEILLA

7€
PUSSI

Herkulliset Alva-karkit:
Lakritsi 250 g (L,V)
Salmiakkipallo 250 g
Hedelmä-salmiakkipallo 250 g
Hedelmäpastilli 250 g

TOFFEET

9€
PUSSI

Suussasulavat Alva-toffeet:
Toffee 220 g (G)
Lakritsitoffee 220 g (G)

LISÄTIETOJA ➤ alvara.fi/tuotteet

12 €

KSYLITOLIPASTILLIT

PUSSI

Alva-täysksylitolipastillit maistuvat hyviltä
ja pitävät hampaat kunnossa!

Uudelleensuljettavassa pussissa on n. 230-240

pastillia. Suositellun päiväannoksen ksylitolia
saat 6 pastillista.

Valitse suosikkisi neljästä makuvaihtoehdosta:

Salmiakki 200 g (L,G,V)
Mansikka 200 g (L,G,V)
Cola 200 g (L,G,V)
Minttu-menthol 200 g (L,G,V)
LISÄTIETOJA ➤ alvara.fi/tuotteet

www.alvara.fi

alva

VARAINHANKINTAA KOTIMAISILLA LAATUTUOTTEILLA

KYNTTILÄT
Laadukkaat Alva-pöytäkynttilät ovat tuoksuttomia ja palavat kauniisti.
Kynttilän koko on 7 cm x 15 cm, ja paloaika noin 70 tuntia.
Valmistettu parafiinista. Pakkauksessa on kaksi kynttilää.

VALKOINEN

KÄSISAIPPUA
& KÄSIVOIDE

PUNAINEN

18 €

HARMAA

RANNEKORU

PKT

Raikkaalta tuoksuvat ja vegaaniset Alvakäsisaippua ja -käsivoide sisältävät ihoa
helliviä vadelma- ja mustaherukkaöljyjä.

16 €
2 KPL

BEIGE

18 €
KPL

Upea Alva-rannekoru on valmistettu
kauniisti hohtavista akaattikivistä, ja sitä
koristaa 925-hopeinen helmi.

Tuotteita tai niiden raaka-aineita
ei ole testattu eläinkokein.

Rannekoru on joustava
ja sitä on kahta kokoa – S/M ja L/XL.

Pakkaus sisältää yhden käsisaippuan (300 ml)
ja yhden käsivoiteen (300 ml).

Korun mukana tulee kaunis satiininen
säilytyspussi, joka tekee korusta myös
tyylikkään lahjan.

FUKSIA

www.alvara.fi

MUSTA

Kotimaista varainhankintaa

Tarjoamme koululuokille, urheiluseuroille ja yhdistyksille helpon ja riskittömän
tavan toteuttaa varainhankintaa kotimaisilla ja laadukkailla Alva-tuotteilla.
Reilun myyntipalkkiomme ansiosta yhteinen tavoite on nopeasti saavutettu.

Tutustu ja lue lisää: www.alvara.fi

4 hyvää syytä

Ota yhteyttä

ALOITTAA
VARAINHANKINTA
ALVA-TUOTTEILLA:

VARAINHANKINTA

Kaikki Alva-tuotteet suunnitellaan
ja valmistetaan Suomessa
Kotimaisia ja korkealaatuisia
tuotteita on helppo myydä
Maksamme myyjille reilun palkkion,
joka on aina 30 % myyntisummasta
Myynti tapahtuu riskittömästi
ennakkoon myyntiesitteiden avulla

alva

Alvara Oy
Kartanonkatu 10
30100 Forssa
www.alvara.fi

info@alvara.fi

facebook.com/alvavarainhankinta/

