
 
 

Persbericht  
 
Mindf*ck: deze waterfles laat je smaken proeven met je neus  
Drink 100% kraanwater, ‘proef' 100% smaakwater 
 

 
 
Amsterdam, 2 november 2020 –  Proeven met je neus is vanaf nu geen illusie meer, 
want de startup air up® ontwikkelde een nieuwe dranktechnologie die door een 
natuurlijke geur smaak aan water geeft. Door deze toevoeging speelt de waterfles een 
spel met de zintuigen en hersenen, die het water als smaakwater herkennen. In 
werkelijkheid blijft de inhoud van de fles kraanwater. Hiermee is air up® het eerste bedrijf 
ter wereld die deze innovatieve waterfles op de markt brengt. Vanaf vandaag is de fles 
ook in Nederland beschikbaar. 
 
Duurzaam alternatief voor wegwerpflesjes 
De 28-jarige productontwikkelaarster Lena Jüngst, tevens oprichter van air up®, vertelt: 
“We willen het overmatige gebruik van suiker in de vorm van frisdrank verminderen en 
tegelijkertijd plastic en CO2-uitstoot besparen.” Ook wil air up® het drinken van water 
stimuleren als dé manier om beter voor ons lichaam te zorgen. Niet alleen gezondheid, 
ook duurzaamheid is voor hen een belangrijke topic. De hervulbare drinkfles heeft 25 
tot 50 keer minder plastic nodig dan een liter smaakdrankjes. Tegelijkertijd vermindert 
het ook CO2-uitstoot doordat het aanschaffen van flesjes frisdrank verleden tijd is.   
 
De fles is gemaakt van BPA-vrij Tritan™ en het mondstuk is gemaakt van voedselveilige 
siliconen die ook in fopspenen worden gebruikt. De geurpods zijn daarnaast 100 procent 
recyclebaar en de aroma’s zijn 100 procent natuurlijk.  
 
 
 



 
 

Proeven met je neus, ruiken met je mond 
De air up®-fles maakt gebruik van een neurologische truc: retronasaal ruiken 
via de mond. Het belangrijkste onderdeel van de fles is de zogenaamde geurpod met 
geparfumeerd lucht, gemaakt van natuurlijke aroma’s. Via deze verwisselbare geurpods 
stroomt lucht zodra een slok water wordt gedronken. Bij de consumptie scheidt deze 
geparfumeerde lucht zich van het water en stijgt het door de keel naar de neus, 
waardoor het als smaak wordt ervaren. Dit alles terwijl het water gewoon eenvoudig 
kraanwater blijft, of het nu stilstaat of bruist. 
 
“Veel mensen weten niet dat 80 procent van onze smaak daadwerkelijk wordt 
veroorzaakt door geur. Dit kan ook ons reukcentrum in de neus bereiken via de keel. 
Het is een heel natuurlijk proces dat eigenlijk erg vergelijkbaar is met de aroma’s van 
voedsel bij het kauwen”, aldus Jüngst. 
 
2 flessen en 10 smaken 
Op dit moment zijn er twee kleuren flessen en tien smaken verkrijgbaar via de website. 
Van koffie tot cola, van kersen tot komkommer en sinds kort ook de nieuwe geurpod 
wildberry, een mix van verschillende bessen. Door de verschillende accessoires, zoals 
gekleurde ‘straps’, ofwel draaglussen, zijn de flessen naar wens te personaliseren. 
 
De starter set bestaat uit een antraciet drinkfles en twee geurpods in de smaken 
sinaasappel-passievrucht en limoen voor 34,95 euro of een witte fles met twee premium 
geurpods in de smaken cola en mandarijn voor 39,95 euro. De geurpods zijn in sets van 
drie te koop vanaf 5,95 euro en iedere pod geeft zo’n vijf liter kraanwater de gewenste 
smaak.   
 
Think new, drink new 
De startup kwam tot stand nadat een horlogemaker, productontwerper, 
levensmiddelentechnoloog en twee bedrijfseconomen hun krachten bundelden. Dit 
leidde tot een wereldprimeur als resultaat: na bijna drie jaar ontwikkelen en meer dan 
200 verschillende ontwerpen verder, lanceerden de uitvinders de air up®-drinkfles in 
2019 voor het eerst in Duitsland.  
 
 



 
 

 
 
Interesse om een starter set te testen? Laat het ons gerust weten. 
 
Meer beelden zijn te verkrijgen via deze link.  
 
 
Over air up® 
air up® is 's werelds eerste drinksysteem dat water alleen op smaak kan brengen door 
de toevoeging van geur. De oprichters willen het overmatige gebruik van suiker in de 
vorm van frisdrank verminderen en tegelijkertijd plastic en CO2-uitstoot besparen. air up 
GmbH werd in 2019 opgericht en heeft haar hoofdkantoor in het hart van München 
gevestigd. De startersets en geurpods zijn verkrijgbaar op www.air-up.com/nl. 
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