
 

SodaStream; Make water Exciting! 

Water drinken is heel belangrijk voor de mens, maar toch doen we het vaak te weinig. Het 
menselijke lichaam bestaat immers voor 70% uit water. Water is, samen met zuurstof, het 
belangrijkste bestanddeel van het menselijke lichaam.  

Er wordt aanbevolen dagelijks 1,5 tot 2 liter water te drinken, dit kan soms moeilijk zijn, niet 
iedereen vindt water even lekker en soms is het wat saai. SodaStream biedt dé oplossing 
door middel van een heerlijke twist aan te brengen in je eigen kraanwater. SodaStream 
maakt water drinken leuk! 

Door het toevoegen van een beetje koolzuur krijg je al een andere smaaksensatie, voeg daar 
nog eens een schijfje citroen en gember aan toe en je geeft een kickstart aan je 
drinkgewoonte.  

Maar daar houdt het nog niet op, SodaStream biedt een heel assortiment aan heerlijke, 
watermix siropen. Van een verfrissende limoensmaak tot subtiele fruitige smaakmakers met 
natuurlijke ingrediënten en beperkt in suiker. 

 



We zetten de twee voornaamste voordelen op een rijtje: 

- Van licht bruisend tot sterk bruisend … je bepaalt zelf hoeveel bruis je toevoegt aan 
je kraanwater, en hebt de keuze uit een uitgebreid smaakassortiment  

- Je hoeft nooit meer te sleuren met zware flessen en blikjes uit de supermarkt, je 
maakt gebruik van een herbruikbare fles, en van een duurzaam product, dus draagt 
rechtstreeks bij aan het verkleinen van de afvalberg en de CO2 uitstoot.  

Speciaal voor PIDPA leden hebben wij de volgende unieke aanbieding:  

Koop nu online een innovatief SodaStream bruiswatertoestel en ontvang 20 % korting op je 
bestelling! Bij aankoop van een apparaat zit standaard een koolzuurgascilinder goed voor 
60L en een herbruikbare SodaStream literfles, dus je kunt meteen aan de slag! 

Gaat je voorkeur uit naar een smaakje in je water? Winkel dan gerust nog even verder want 
de korting is geldig op je volledige bestelling. 

Waar wacht je nog op ?  

Surf snel naar www.sodastream.be en gebruik de * kortingscode “PDP2015”. De code is nog 
te gebruiken tot en met 31-10-2015. 

*Code is éénmalig te gebruiken per persoon  

 

 

http://app.bronto.com/public/?q=ulink&fn=Link&ssid=33766&id=kenpnv8of7jeyxdh61t8cy3pazw43&id2=fot9fe8fhyhin7dgalu3mrn4vpcnz&subscriber_id=bodriyjzektvrzrgyfqnqerqeungbik&delivery_id=bplagomewghbjitvusmxhmnguvshbnn&tid=3.g-Y.B92jPg.FvjY.ASieVQ..AeyYrw.t..l.Bnsf.a.VGt1Eg.VGt1Eg.RaVJRQ

