
 
Informacja prasowa 
 
Do natychmiastowej publikacji 
 
 
piątek, 21 maja 2021 

 

Le Bon Garçon w doskonałej symbiozie z NatureFlex 

 

Le Bon Garçon z siedzibą w Los Angeles (USA) to nowoczesna marka cukiernicza 
oferująca cukierki toffi. Jej produkty stanowią połączenie beztroskiego ducha Paryża z 
żywiołowym stylem życia rodem z LA. Maślane toffi są produkowane sezonowo, z 
wykorzystaniem tradycyjnych francuskich metod i lokalnych, organicznych składników. 
Przepyszne łakocie są następnie przepięknie owijane w folie NatureFlex™: te 
przyciągające wzrok opakowania nie tylko chronią słodycze, ale też komponują się z 
etosem marki z uwagi na walory produkcji z wykorzystaniem zrównoważonego rozwoju.  
 
Folie NatureFlex™ są odnawialne i można je kompostować. Są wytwarzane z ekologicznej 
miazgi drewnianej, pozyskiwanej z zarządzanych w odpowiedzialny sposób plantacji z 
certyfikatami kompostowania UE (EN13432) i USA (ASTM D6400). Poza kompostowaniem 
przemysłowym produkt spełnia również wymagania normy TŰV Austria OK Compost 
Home. Oznacza to, że nowe folie nadają się do kompostowania w warunkach 
domowych/ogródków przydomowych – po konsumpcji cukierków opakowania można po 
prostu wyrzucić do domowego kompostownika. 
 
Dzięki naturalnym właściwościom 
przylegania NatureFlex to doskonała folia 
do produktów cukierniczych, 
pozwalająca każdorazowo uzyskać 
idealne owinięcie. Ponadto, wyjątkowa 
przejrzystość NatureFlex sprawia, że 
konsument może w pełni docenić 
pyszne, lśniące toffi, które rozbudzają 
apetyt już na półce sklepowej.  
 
Założyciel Le Bon Garcon, Justin Chao, 
twierdzi, że na liście ulubionych 
produktów Oprah ich słodycze określono 
jako „tak cudowne… że trudno nimi 
kogoś obdarować!”. „NatureFlex firmy 
Futamura to kombinacja wielu zalet. Moje 
toffi wyglądają wspaniale, a moi klienci 
mogą mieć pewność, że ich słodycze są 
zawijane w ekologiczny sposób w 
kompostowalną folię celulozową” — 
dodaje. 
Toffi Le Bon Garcon są dostępne w sieci 
Whole Foods w Kalifornii Południowej lub 
online w serwisach Lebongarcon.com lub Food52. 

Koniec 

Uwagi do redaktora 

Futamura Chemicals Company Limited jest głównym producentem folii z tworzyw sztucznych i 
celulozy (NatureFlex™ i Cellophane™). Po przejęciu działu celulozowego Innovia Films, firma 
Futamura zyskała globalny zasięg, a jej zakłady produkcyjne znajdują się w Wielkiej Brytanii, USA i 
Japonii.  Zajmuje wiodącą pozycję na świecie w segmencie kompostowalnych, wytwarzanych z 
surowców odnawialnych folii opakowaniowych i osłonek celulozowych.  Na całym świecie Futamura 
zatrudnia około 1500 osób, koncentrując się na bezpieczeństwie, produktach specjalistycznych 
wysokiej jakości, badaniach i rozwoju, obsłudze klienta oraz etycznej i zrównoważonej współpracy 
partnerskiej. 
Kontakt dla przedstawicieli mediów: 
Lynne Quincey – e-mail: lynne.quincey@futamuragroup.com 
Tel. stacjonarny: +44(0)16973 41790 / tel. kom.: +44(0)7792148218 
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