Mitická Jemne Perlivá
Svojím vhodným minerálnym zložením je prínosom pre naše
zdravie, vitalitu a celkovú psychickú pohodu. Nízky obsah
sodíka a priaznivý pomer vápnika a horčíka z nej robia ideálnu
minerálnu vodu vhodnú na každý deň. Preto je s ňou každý deň
o dúšok lepší.

Prečo je naša minerálna voda prínosom?

vďaka svojmu minerálnemu zloženiu
je vhodná na každý deň a pre každého

Obsahuje zdraviu propešné minerály.
Množstvo celkových rozpustených látok: 1552 mg.l-1, sýtená CO2
na max. 3,2 g.l-1. Plnené zo zdroja MP-1, k. ú. Trenčianske Mitice.
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Prírodná minerálna voda sýtena. Voda je hydrogénuhličitanová,
vápenato-horečnatá, slabo kyslá, studená, uhličitá, hypotonická a
pred plnením upravovaná oddeľovaním oxidovaných nestabilných
zložiek.

priaznivý pomer vápnika a horčíka
zabezpečuje ich vstrebávanie a dopĺňa
dennú potrebu týchto minerálov

nízky obsah sodíka ju robí vhodnou
dokonca aj pre ľudí, ktorým je
odporúčaná diéta s nízkym obsahom
sodíka
vďaka svojej mineralizácii vhodne
dopĺňa potrebný denný príjem
minerálnych látok

Mitická Jemne Perlivá je
držiteľom slovenského ocenenia
Značka kvality 2. stupňa.

NOVÁ
Kvalita:
Prírodná minerálna voda „Mitická Jemne Perlivá“ je priebežne
testovaná. Analýzy vykonáva akreditované skúšobné laboratórium
EUROFINS BEL/NOVAMANN, s. r. o.
Trvanlivosť:
12 mesiacov od dátumu výroby. Dátum minimálnej trvanlivosti na
produkte garantuje počas celej doby trvanlivosti sviežosť, čistotu,
zdravotnú nezávadnosť a typickú chuť.

FĽAŠA
� štýlová
� pevná
� praktická
zodpovedná
k životnému
prostrediu

recyklovateľná

Názov produktu
Objem v l

Mitická
Jemne Perlivá
1,50

Mitická
Jemne Perlivá
0,50

Druh obalu

PET

PET

EAN kód fľaša

8586007291402

8586007291419

EAN kód kartón

8586007291709

8586007291716

Trvanlivosť v mesiacoch

12

12

Balenie kartón
vrstva na palete/paleta (ks)

6
126/504

12
216/1296

Hmotnosť palety

811 kg

722 kg

jedna z
najľahších fliaš
na trhu

podporujeme
iniciatívu
zálohovania

Foto a produktové informácie:

Objednávky:
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