
 
 

Świętuj z HELIO Dzień Popcornu! 
 
19 stycznia obchodzimy Dzień Popcornu! Solony, maślany, karmelowy z cynamonem, 

popcorn bez tłuszczu i soli, pikantny… a nawet mega ostry! :-) Wybierz swoją ulubioną 

przekąskę HELIO i świętuj ze smakiem dzień prażonej kukurydzy ;-) 

 

Nie masz planów na weekend? Proponujemy spędzić go w towarzystwie przyjaciół, np. na 

wspólnym oglądaniu filmów i podjadaniu popcornu HELIO! Przedstawiamy TOP 6 przekąsek 

HELIO, które najlepiej sprawdzą się podczas filmowych maratonów, ale też będą niezastąpione 

w czasie karnawału!  

 

POPCORN SOLONY 

Klasyczny popcorn z idealną proporcją soli stanowi doskonałą alternatywę dla słodkich 

przekąsek. POPCORN SOLONY HELIO jest łatwy i szybki w przygotowaniu – wystarczą 4 minuty, 

by ulubiony przysmak kinomana zapewnił nam wyśmienite doznania smakowe  i… filmowe ;-) 

Na pewno warto przygotować od razu sporą porcję, bo POPCORN HELIO znika z zawrotną 

szybkością! ;-) 

 

POPCORN MAŚLANY 

Ziarna kukurydzy solone o smaku maślanym to nieziemsko pyszny, chrupiący popcorn HELIO, 

który dzięki odpowiednio dobranym proporcjom składników, jest lubiany zarówno przez 

dorosłych, jak i… dzieci ;-) POPCORN MAŚLANY HELIO, tak jak każdy inny popcorn HELIO, jest 

dziecinnie prosty w przygotowaniu! Wystarczy otworzyć opakowanie, wyjąć papierową 

torebkę i włożyć do mikrofalówki, by po chwili delektować się delikatnym, maślanym smakiem 

ciepłego popcornu HELIO, który będzie prawdziwym umilaczem wieczoru! 

 

POPCORN KARMELOWY Z CYNAMONEM 

Idealne połączenie słodyczy karmelu z nutą cynamonu uwodzi już od pierwszych chwil! 

Popcorn karmelowy z cynamonem HELIO to pyszna wariacja i świetna alternatywa dla 

klasycznego popcornu. Oprócz oryginalnego smaku i zapachu, receptura popcornu HELIO 

została tak opracowana, by zmaksymalizować ilość wystrzeliwujących ziaren kukurydzy! Dzięki 

temu, słodka karmelowa przekąska HELIO będzie przebojem każdej domowej imprezy ;-) 



 

POPCORN BEZ TŁUSZCZU I BEZ SOLI 

To prażona kukurydza w swojej naturalnej zdrowej postaci, która wyróżnia się brakiem 

dodanego tłuszczu, soli, cukru i innych wspomagaczy smaku. POPCORN HELIO NATURA, w 

porównaniu do zwykłego popcornu, ma dwa razy więcej błonnika pokarmowego i białka, jest 

też dobrym źródłem skrobi, dlatego stanowi doskonałą, niskokaloryczną - zdrową przekąskę, 

którą można delektować się mimo postanowień noworocznych i to bez wyrzutów sumienia! 

 

POPCORN PIKANTNY 

Rozgrzewająca HOT! przekąska HELIO to nowe oblicze popcornu, które zachwyci wszystkich 

fanów poszukujących… piekielnie ognistych wrażeń! ;-) Dzięki ostrej papryce i papryczce chili, 

POPCORN PIKANTNY HELIO zapewni prawdziwie ekstremalne doznania smakowe podczas 

każdego seansu filmowego czy pikantnej imprezy. Serwując gościom PIKANTNY POPCORN 

HELIO można też ich zaskoczyć i nie zdradzać od razu pikantnej odsłony popcornu… dopóki 

sami nie spróbują! ;-) 

 

POPCORN MEGA OSTRY 

Jeszcze bardziej gorąca, VERY HOT! przekąska HELIO to już propozycja dla najbardziej 

odważnych wielbicieli pikantnych przygód! ;-) MEGA OSTRY POPCORN HELIO tak bardzo 

mocno rozpala kubki smakowe, że szybko rozgrzeje towarzystwo, na maksa podkręcając smak 

karnawałowej zabawy! 

 

Prażona kukurydza to idealny pomysł na spotkanie w gronie przyjaciół ;-) Wybierając popcorn 

HELIO w ekspresowym tempie przygotujesz wyśmienite przekąski na każdą imprezę 

towarzyską, a bogaty wybór różnych wariacji smakowych sprawi, że zaskoczysz swoich gości i 

wspólnie będziecie się delektować chwilą podczas filmowego maratonu czy gry w coraz 

popularniejsze planszówki! ;-) Prawdziwych popcornożerców na pewno ucieszy fakt, iż 19 

stycznia obchodzony jest Dzień Popcornu, a tak wyjątkowy dzień najlepiej uczcić prażoną 

kukurydzą w każdej odsłonie – klasycznej, słodkiej i mega pikantnej ;-) 

 

 


