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RETHINK CANDY



Hos Wally and Whiz har vi gentænkt den traditionelle 
vingummi og udviklet dét, vi kalder for den danske vingummi.

En vingummi skabt med kærlighed og passion, og som sætter nye, høje standarder
for, hvad en vingummi er. En vingummi, som dufter og smager af de 

naturlige råvarer, den er skabt af.

Vi kombinerer altid to komplementære smage i vores vingummier 
for at skabe delikate og udsøgte smagsoplevelser. Og på vores evige jagt efter

 nye, spændende smage i hele verden, udfordrer vi konstant forestillingen om den 
traditionelle oplevelse af en vingummi.

 
RETHINK CANDY

Kristian Them Hansen
Flavour Connoisseur & Founder of Wally and Whiz
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LITCHI MED 
HINDBÆR
Bøtte á 140g/240g 
samt pose á 11g

Litchi kender vi også som 

kærlighedsfrugt – og 

selvfølgelig indgår litchi i den 

ene af de to smagsvarianter i 

årets love kollektion. 

Den let syrlige smag af 

hindbær tilfører friskhed til 

den søde og aromatiske smag 

af litchi. Litchi med hindbær 

byder således på en frisk, sød 

smag. En rigtig ”love-smag”.



HIBISCUS MED 
RABARBER
Bøtte á 140g/240g 
samt pose á 11g

Hibiscus’ eksotiske blomster-

noter og milde, søde smag 

fuldendes af den dybe og 

meget karakteristiske smag af 

vinrøde rabarber. 

Hibiscus med rabarber byder 

på masser af lækker rød smag 

og har naturligvis kærligheds-

farven rød. 



RØD FLAMINGO
HIBISCUS MED 
RABARBER
Bøtte á 140g

Den lækre love smagsvariant, 

Hibiscus med rabarber, i en 

flot, rød flamingoæske. 



LYSERØD 
FLAMINGO
LITCHI MED 
HINDBÆR
Bøtte á 140g

Den lækre love smagsvariant, 

Litchi med hindbær, i en flot, 

lyserød flamingoæske.  

 



HJERTEÆSKE
660g vingummi

Gaveæsken byder på de to 

lækre love smagsvarianter:

• Litchi med hindbær

• Hibiscus med rabarber  

Gaveæsken er den ultimative 

kærlighedsgave til et særligt 

menneske eller til en, der har 

fortjent en helt særlig tanke. 

Æsken kommer i et smukt og 

stilrent hjerteformet design. 

Den er udført i et kraftigt 

materiale og bevarer sit flotte 

udtryk længe efter den sidste 

vingummi er spist. 

Hjerteæske indeholder 60 

poser á 11g. I alt 660g lækker 

vingummi.



THE LOVE BOX
m/ bøtter
480g vingummi

Gaveæsken byder på de to 

lækre love smagsvarianter:

• Litchi med hindbær

• Hibiscus med rabarber 

Helt perfekt som gave til én, 

man holder af eller til selv-

forkælelse. 

Gaveæsken indeholder 2 bøt-

ter á 240g. I alt 480g lækker 

vingummi.



THE LOVE BOX
m/ poser
297g vingummi

Gaveæsken byder på de to 

lækre love smagsvarianter:

• Litchi med hindbær

• Hibiscus med rabarber 

Helt perfekt som gave til én, 

man holder af eller til selv-

forkælelse. 

Gaveæsken indeholder 27 

poser á 11g. I alt 297g lækker 

vingummi.



LOVE BØTTE
m/ poser
440g/1.375g vingummi

De to lækre love smags-

varianter fås også i delikate 

portionsstørrelser i store 

bøtter. Enten enkeltvis eller 

som mix.

• Litchi med hindbær

• Hibiscus med rabarber 

• Mix – Litchi med hindbær 

og Hibiscus med rabarber

De store bøtter er ideelle til 

mange forskellige lejligheder 

– til brylluppet, sommerfesten, 

etc. Det er kun fantasien, der 

sætter grænser.

Lille bøtte med 40 poser á 11g. 

I alt 440g lækker vingummi.

Stor bøtte med 125 poser á 11g. I 

alt 1.375g lækker vingummi.



Kontaktinformation
Wally and Whiz ApS, Rugmarken 35A, 3520 Farum, Danmark.

Email: info@wallyandwhiz.com / Tel: +45 60266249 / CVR-nr.: 36505060

Vi tager forbehold for fejl eller ændringer


