
LIVLIV Siptails
smaakvol & gezond 



Wat is het LIVLIV 

 smaakwater?

 
 

Ons smaakwater 'Sips of Grace' is
ontstaan uit het idee om op een

gezonde, maar aantrekkelijke manier
mensen meer water te doen drinken.

Een alternatief bieden voor alle
suikerrijke alternatieven die vandaag

op de markt zijn. ‘Sips of Grace’ is
een natuurlijke smaakmaker voor

water. Overal waar je gaat, pak je je
Sips makkelijk mee. Vandaag hebben
we een assortiment van zes smaken.

 
Enjoy!

 

 

 

 

 

 



Neem een groot glas water of karaf van 0,5l. Voor het beste resultaat
raden we aan ijs te gebruiken of koud water.

Laat minimum een vijftiental minuten trekken, of langer als je van een
intense smaak houdt.

HOE MAAK JE EEN SIPS?
 

 
Tip: varieer eens met bruiswater, (light) tonic of kokoswater. Geniet van je

Sips!
 
 

DEEL JE SIPS OP FB of INSTAGRAM & TAG @LlVLIVLIFESTYLE



Siptails zonder 

alcohol

en suikers.



30 cl water
Een hand vol ijsblokjes
1 zakje ‘pure chemistry’
Sap van ½ limoen 
Enkele (diepvries)frambozen
Enkele blaadjes verse munt
(1/2 tl stevia of 1tl rietsuiker)

The Fresh Spirit



30 cl water
1 hand vol ijsblokjes
1 zakje ‘simply divine’
Sap ½ appelsien
Snuifje kaneel
Enkele schijfjes verse gember
Enkele blaadjes verse munt
1 tl honing

Glorious Grace



30 cl water
Een hand vol ijsblokjes
1 zakje ‘sweet victory’
Enkele schijfjes verse gember
Sap van ½ citroen
Enkele blaadjes verse munt
1 tl citroenzeste
1 tl honing

Zestful lady



30 cl water
Een hand vol ijsblokjes
1 zakje ‘charming delight’
Enkele schijfjes verse gember
Sap van ½ limoen
½ takje citroengras
Enkele blaadjes verse munt
(1/2 tl stevia of 1 tl rietsuiker)

Green Breeze



30 cl water
Een hand vol ijsblokjes
1 zakje ‘charming delight’
Enkele schijfjes verse gember
Sap van ½ limoen
½ takje citroengras
Enkele blaadjes verse munt
(1/2 tl stevia of 1 tl rietsuiker)

Power Berry



30 cl water
Een hand vol ijsblokjes
1 zakje ‘magical vision’ 
Sap van ½ pompelmoes
Enkele (diepvries)frambozen
Takje rozemarijn
(1/2 tl stevia of 1 tl rietsuiker)

Queen of hearts



www.livliv.be

Cheers to a 

healthy lifestyle
 


