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100% nicotine free  Greengo: it smokes like tobacco!

Nederland gaat massaal gezonder roken
TILBURG – Nederland, januari 2010. Er is iets vreemd aan de hand. Mensen die willen stoppen met
roken gooien hun nicotinepleisters en elektronische sigaretten in de prullenbak en afspraken voor
lasertherapie, acupunctuur en hypnosebehandelingen worden afgezegd. Reden: Nederland gaat
massaal gezonder roken door de introductie van tabaksvervanger Greengo. Deze shag zonder
nicotine bestaat uit een mix van hazelblad, papaya, mint en eucalyptus en is voortaan bij tal van
verkooppunten verkrijgbaar in builtjes van 30 gram.
100% nicotine free ‐ Greengo: it smokes like tobacco!
Greengo helpt rokers van hun nicotineverslaving af te geraken of hun tabaksgebruik te minderen.
Simpelweg omdat er geen nicotine in zit en het wél dezelfde rookbeleving geeft als tabak! Greengo is
een 100% natuurlijk product zonder toevoegingen. Het wordt in tegenstelling tot tabak niet
behandeld met schadelijke chemicaliën zoals benzeen en ammoniak. Ook vanwege het lage
teergehalte is het roken van Greengo een stuk minder schadelijk dan het roken van tabak.
Het Tilburgse bedrijf TGC Trading is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, productie en verkoop van
de 100% nicotinevrije tabaksvervanger die bestaat uit vier kruiden: hazelblad, papaya, mint en
eucalyptus.
Inmiddels zijn de shagbuiltjes met daarin 30 gram Greengo verkrijgbaar bij tal van verkooppunten. De
verkoopprijs is 6,95 euro (inclusief accijns, dit omdat alles wat als rookwaar wordt aangeboden onder
de Rokerswet valt en dus extra belast wordt). De samenstelling van Greengo is getest en bevestigd
door het Heintz van Landewyck Service Laboratoire in Luxemburg.
Greengo heeft zich in coffeeshops al bewezen als de ultieme tabaksvervanger, nu er daar door het
rookverbod geen tabak meer mag worden gerookt. Dat Greengo een succes is, blijkt ook uit de
internetverkoop ‐ die nog voordat Greengo de publiciteit zocht ‐ al prima cijfers liet noteren.
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NOOT VOOR DE REDACTIE (NIET VOOR PUBLICATIE):
Voor meer informatie over Greengo of interviewafspraken kunt u via 013‐5722959 of [E‐
MAILADRES INVULLEN] contact opnemen met de heer Rutger Cranssen, Managing Director
van TGC Trading B.V., Valkenjachtstraat 17‐19, 5042 WH, Tilburg.
Op aanvraag sturen wij u bovendien graag een sample van ons product toe.
Ondersteunend beeldmateriaal kunt u downloaden via www.greengo.nl

