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Dobry początek dnia zapewnia GENIO 2 MINI

Wię
kszość z nas rozpoczyna dzień od wypicia kawy. Jej jakość, smak i aromat mają duże znaczenie,
dlatego należy wybierać ją wyjątkowo starannie. Nowy ekspres GENIO 2 MINI od NESCAFÉ Dolce Gusto
przygotuje kawę taką jak sobie wymarzysz - klasyczne espresso albo pokryte mleczną pianką
Cappuccino. Wszystko po to, by wprawić Cię we wspaniały nastrój.

Przebudzenie, pierwsza myśl – mocna kawa! Przed intensywnym dniem pełnym zadań w pracy jest dobrą okazją na
chwilę relaksu. Podczas wolnego weekendu idealnie sprawdzi się, jako ukoronowanie leniwego poranka.
GENIO 2 MINI od NESCAFÉ Dolce Gusto przygotuje pyszną i aromatyczną kawę niczym najwyższej klasy barista, a
do tego doskonale wygląda. Będzie idealnym uzupełnieniem stylowej kuchni. W kilka sekund przyrządzi nie tylko
kawę, ale wszystkie inne gorące czy zimne napoje. Inspirowany marką MINI ekspres to niekwestionowany must
have nie tylko tego sezonu, ale każdego perfekcyjnego poranka.
Wstawaj! Kawa i do dzieła!
Przed trudnym dniem w pracy ważne jest to, aby zadbać o pozytywne nastawienie na resztę dnia. Nie wychodź z
domu bez śniadania i chociażby kilku łyków swojej ulubionej kawy. Rano każda minuta jest na wagę złota. Mając na
względzie Twoją wygodę i napięty graﬁk powstał produkt, który potraﬁ przyrządzić kawę jak z kawiarni. Ekspres
GENIO 2 MINI od NESCAFÉ Dolce Gusto przygotuje kawę, która natychmiast postawi cię na nogi - lepiej niż niejeden
budzik. Jeśli nie masz czasu wypić jej w domu, z pomocą przychodzi poręczny kubek termiczny sygnowany marką
kultowych samochodów MINI. Dzięki niemu będziesz mogła dłużej cieszyć się smakiem swojej ulubionej kawy.
Poranek o zapachu kawy
Kawa dla wielu z nas pozostaje nieodłącznym elementem dnia. Jedni piją kawę dla pobudzenia, a jeszcze inni po
prostu uwielbiają jej wyjątkowy smak. Jest dopełnieniem śniadania jedzonego w łóżku lub na balkonie. Część osób
nie wyobraża sobie weekendowych chwil z prasą bez ﬁliżanki swojej ulubionej „małej czarnej”. Przy pomocy GENIO
2 MINI od NESCAFÉ Dolce Gusto w kilka chwil wyczarujesz aromatyczne Espresso, trójwarstwowe Latte Macchiato –
połączenie spienionego mleka i aromatycznego Espresso oraz Lungo – dużą, czarną kawę o wspaniałym aromacie.
Rozsmakujesz się w mrożonym Cappuccino Ice - idealnym na letnie upały. Swoim pociechom możesz podać
limitowaną edycję Nestea Peach, orzeźwiającą herbatę o smaku brzoskwiniowym lub Chococino Carmel – pyszną
czekoladę o smaku karmelu. Na koniec pamiętaj o jednym: możliwości jest wiele, a Twoja ulubiona kawa nie musi
być wyłącznie czarna.
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