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Somos a Drinquis, um produto inovador que 
tem como objetivo ajudar você a preparar 
seus drinks, coquetéis e caipirinhas de forma 
rápida, prática, e sem desperdícios e, ainda, 
surpreender seus amigos e convidados.

São 6 sabores feitos de frutas e sem 
conservantes cuja a mistura com bebida 
destilada resulta em um delicioso drink, 
similar aos feitos com fruta in natura, 
incluindo sua textura e cor.

VEJA COMO É FÁCIL PREPARAR!

Faz aprox. 4 doses (baseado em 2 colheres de sopa por dose)

1

Adicione
2 colheres de 
DRINQUIS na 
coqueteleira

2

Adicione gelo
à gosto e

1 shot (50ml) 
de água

3

Coloque
1 shot (50ml) 
de sua bebida 

destilada

4

Agite bem 
e está pronto! 
É só servir e 
aproveitar.

FR
UIT FOR DRINKS

Folder com 
Realidade Aumentada

Baixe o aplicativo DrinquisAR em drinquis.com.br
e aponte a câmera do seu celular para a capa deste 

folder, espere o aplicativo executar, siga os passos 
descritos no app e divirta-se!

CONTÉM PEDAÇOS DE FRUTAS



Premium
Sabores

Tradicionais
Sabores

Os sabores premium foram 
escolhidos para agradar os 
paladares mais exigentes, com 
frutas nobres e sabor marcante, 
além de muito versáteis.

Os Sabores tradicionais foram 
selecionados a partir de frutas 
tropicais mais queridinhas, que 
merecem destaque por serem 
muito saborosas.

Genuinamente brasileira 
essa fruta suculenta e 

saborosa é muito versátil, 
conhecida como a uva 

brasileira, ela vai deixar seus 
drinks com um toque exótico 

e um sabor inigualável.

Seu sabor distinto e 
equilibrado conquista a 
todos, pode ser combinado 
com variados destilados, 
além de ficar delicioso em 
um coquetel, possui uma cor 
muito vibrante.

Blueberry

Seu sabor e cor são 
marcantes e podem ser 
facilmente combinado com 
outras frutas, geralmente 
agrada todos os paladares, 
combina muito bem com 
bebidas mais fortes.

Maracujá
Seu sabor é suave, com 
sementes deliciosamente 
crocantes, harmoniza muito 
bem com bebidas mais 
leves, e é extremamente 
refrescante no verão.

KiwiSeu sabor é levemente ácido 
e picante, feito para quem 
não tem medo de ousar 
possui cor e aroma incríveis, 
oferecendo ao drink um 
visual diferenciado.

Maça Verde
com pimenta

Jabuticaba
Com um aroma único e 
um sabor especial essas 
charmosas frutinhas são 
suaves e combinam muito 
bem com bebidas mais 
leves, além da sua cor 
super  atrativa.

Framboesa


