Šumavský pramen přírodní
Balení 1,5 l nebo 0,5l
ŠUMAVSKÝ PRAMEN je vysoce kvalitní pramenitá voda, která zcela
přirozeně vyvěrá 70 m pod povrchem ze samého srdce Chráněné
krajinné oblasti ŠUMAVA. Díky tomu je izolovaná od jakékoliv lidské
činnosti.
Podzemní původ zajišťuje stabilitu, teplotu a vyvážený a stálý obsah
minerálních látek, bez ohledu na klimatické podmínky na povrchu
(můžeme doložit pravidelnými rozbory).
Pramenitá voda ŠUMAVSKÝ PRAMEN má optimální poměr minerálních
látek, optimální hodnotu pH, dokonalou mikrobiologickou čistotu a
obsah dusičnanů, dusitanů a fluoridů hluboko pod maximálními limity
povolených vyhláškou č. 275/2004 Sb. o požadavcích na jakost a
zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy.
Pramenitá voda ŠUMAVSKÝ PRAMEN má vyvážený poměr vápníku a
hořčíku a nízký obsah sodíku, proto je vhodná pro přípravu stravy
s nízkým obsahem sodíku.
Celková mineralizace pramenité vody ŠUMAVSKÝ PRAMEN splňuje názory odborníků na
pitný režim, kteří doporučují ke každodenní konzumaci vody s nízkým obsahem
minerálních látek, jejichž mineralizace by se měla pohybovat v rozmezí 150 - 400 mg
minerálů na 1 litr. To odpovídá i doporučení odborníků na kojenecké vody.
Díky svému složení je pramenitá voda ŠUMAVSKÝ PRAMEN vhodná pro dlouhodobou a
pravidelnou konzumaci.
ŠUMAVSKÝ PRAMEN přírodní pramenitá voda je každý den analyzována ve vlastní
specializované laboratoři a komplexní chemické, fyzikální a mikrobiologické rozbory jsou
prováděny v soulady s § 11 vyhlášky č. 275/2004 Sb. 3x do roka.
Vybrané složení vody ŠUMAVSKÝ PRAMEN
o Kationty (mg/l): Ca2+ 43 / Mg2+ 12,9 / Na+ 4,2 / Fe2+ < 0,05 /
NH4+ < 0,02
o Anionty (mg/l): CI- 7 / SO42- 29 / F- < 0,1 / NO3- 8 / NO2- <
0,01
o pH: 7,6
o Rozpuštěné látky (105°C): 212 mg/l.
o Zdroj: ŠUMAVSKÝ PRAMEN, lokalita: Bližná, Černá
v Pošumaví.
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