Doskonała Woda prosto z natury
Wysokiej jakości naturalna woda mineralna nieskazitelnie czysta,
wywodzi się z głębokich źródeł w Karpatach,
najbardziej dzikiego i pradawnego miejsca w Europie.
To właśnie tutaj ma swoje źródła Aqua Carpatica, unikalna marka oferuj
• AQUA Carpatica naturalna woda mineralna niegazowana
• AQUA Carpatica naturalna woda mineralna gazowana

Pochodzenie
zródeł wody
NATURALNIE CZYSTA BEZ AZOTANÓW
(bez zanieczyszczeń, wolna od azotanów i chemikaliów)

Wydobywana na terenie majestatycznego
obszaru Karpat Transylwańskich w Rumunii,
ostatniej puszczy Europy wschodniej
nieskażonej przez cywilizację, nienaruszonej
przez rolnictwo i przemysł.
Bukovina to region o szczególnym znaczeniu
historycznym I geograficznym Karpat
Rumuńskich. To kraina dzikiego krajobrazu,
od szerokich dolin, łąk i połogich wzgórz do
grzbietów górskich. Niezwykle malownicza,
z rozciągającymi się wiecznie zielonymi
lasami. To właśnie tu w głęboko pod ziemią w
pradawnym miejscu u zbiegu wulkanicznych
skał metamorficznych Karpat Wschodnich
(na granicy Bukowiny i Transylwanii) odkryto
warstwy wodonośne niezwykle czystej wody
naturalnej AQUA Carpatica.

Pasmo jest rozcięte głębokim dolinami
rzecznymi, porośnięte lasami jodłowoświerkowymi, z bujną roślinnością, co czyni
idealne miejsca dla kryjówek niezliczonych
jeleni. Miejsce to stanowi również schronienie
dla licznych dużych zwierząt mięsożernych
w całej Europie - w tym wilków, niedźwiedzi
brunatnych, rysiów oraz czarnych kozic.
Miliony lat aktywności wulkanicznej pomogły
w odfiltrowaniu zanieczyszczeń u źródła
i zapewniły wodzie AQUA Carpatica
niezrównany smak. Naturalne składniki
mineralne, naturalne pH i przede wszystkim
brak azotanów czyni ją jedyną, najbardziej
klarowną naturalnie gazowaną wodę
mineralną na świecie.

Leżący w pobliżu imponujący Łuk Karpat
wschodnich – zwany Górami Kelimeńskimi
charakteryzuje się dziewiczą i wielowiekową
florą, z chronionymi Parkami Narodowymi
i rezerwatami przyrody, gdzie czas się
zatrzymał a przyroda wolna jest od
jakichkolwiek działań człowieka i przemysłu.
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Kraina legend-historia
pochodzenia źródła
Woda to życie, ale wysokiej jakości woda mineralna oznacza
zdrowsze życie. Źródła AQUA Carpatica pomino upływu
wieków pozostaje tak samo dzisiaj nietknięta przez człowieka i
zanieczyszczenia – nieskazitelnie czysta.

107 г.

- Pierwsze badanie wód mineralnych w Karpatach
przeprowadzono w okresie Cesarstwa Rzymskiego.

1410 г.

- Pierwsze wzmianki o wodach mineralnych w
Karpatach pojawiły się już w 1410 r. Spisany na skórze cyrylicą
dokument przez Kancelarię Aleksandra Dobrego, ówczesnego
króla Mołdawii (1399-1431) mówi o przekazaniu Zimnego Zródła
w Cosna Village i Gór Suhardu na rzecz klasztoru Sucevita.
Dzisiejsze tereny Rumuni. Dokument jest do dziś przechowywany
w Narodowym Muzeum Historii w Bukareszcie. (Balan, Th. - “New
Documents of Cimpulung”, “Typografia Mitropolitul Silvestru”,
Cernauti, 1929, s. 8-9).

1608 г. – Ormiański duchowny Symeon Dbir Lehati opisuje

istnienie źródła wody mineralnej w swojej biograficznej podróży
do Rumuni: (“biskupi pili wodę od “Vama” miłując ją…)
( Lehati, S.D. - “podróżując Memoires i Nerses Akinian Chronik”,
Wiedeń,

1790 г.

– Jakość wody mineralnej opisywał Belsazar
Haquet, francuski doktor nauk przyrodniczych, historiograf,
który prowadził prace badawcze w Karpatach, tworząc również
graficzną prezentację tego regionu. Oto jego opinia o lokalnej
wodzie mineralnej: “Piłem tą wodę wiele razy i miało to tylko dobre
efekty” (Haquet, B. - “Podróż w Karpaty”, Norymberga, 1790)

1806 г.

– Galicyjski lekarz z Bucovina, Ignatz Pluschk,
odwiedzając ten region Karpat dowiedział się, że pasterze pili
wodę ze źródła i przypisywali jej “zdrowie i życiodajną siłę”, więc
zdecydował, że źródło powinno być eksploatowane. W ten sposób
rozpoczęto butelkowanie wody i eksportowanie jej do Wiednia i
Odessy. W roku 1808 dokonał on także pierwszej fizykochemicznej
analizy wody. (Constantinescu, I. - “Z doliny Bistrita do doliny
Viseului”, Wydawnictwo Meridian, Bucuresti, 1968, str. 6)

1807 г. -

władze w Wiedniu przyznały dotacje finansowe
na rewitalizacje źródeł wody i powstanie pierwszego zakładu
balneologicznego wykorzystującego wody źródlane do celów
leczniczych. (łaźnie, termy, pijalnie wód)

1817 г. – Cesarz Austro-Wegier Franciszek Józef wspomina

w swoich zapiskach o właściwościach terapeutycznych naturalnej
wody mineralnej Bukovina- jako najlepszej mineralnej wody w tym
regionie. (Fr. Joseph I – Emperor of Austria – “Travelling Memoirs
from Bucovina”
AQUA Carpatica jest darem natury dla naszego zdrowia,
dziedzictwem matki ziemi którego jesteśmy spadkobiercami.

1776 г. – austriacki generał Spleny, pierwszy gubernator

Bucovina, potwierdził “istnienie i jakość mineralnych źródeł wody
z regionu Dorna” (centralne archiwa historyczne Bukaresztu pakiet 23, dok. 1/1776)
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Naturalna woda mineralna
niegazowana

Wydobywana w samym sercu Karpat w Rumunii, z głębokich warstw ziemi – z objętego
ochroną- źródła HAJA.
AQUA Carpatica zawiera naturalne składniki mineralne, w idealnych proporcjach, z
naturalnym pH o niezrównanym czystym smaku.

Naturalna gazowana woda
mineralna
AQUA Carpatica jest naturalnie gazowaną wodą mineralną, której źródło znajduje się w warstwie wodonośnej
Paltinis, ok. 200m pod ziemią, otoczona i chroniona skałami metamorficznymi miesza się z podziemnym CO2,
co daje je niepowtarzalny smak i nasycenie bąbelkami.
Butelkowana bezpośrednio ze źródła Paltinis na powierzchnie ziemi.

Naturalna woda mineralna niegazowana

Naturalnie gazowana - nie wzbogacana sztucznie ( efekt nasycenia powstał w wyniku
prehistorycznej aktywności wulkanów w miejscu źródła)

Butelkowana u źródła HAJA, Panaci

Butelkowana ze źródła: AQUA Carpatica Paltinis Spring, Vatra Dornei

>

Naturalnie czysta – idealna do odżywiania niemowląt, małych dzieci i ciężarnych kobiet

Wolna od azotanów i innych zanieczyszczeń - Idealna dla niemowląt, kobiet w ciąży i ludzi ceniących
zdrowe o

>

Naturalnie niska zawartość sodu – polecana dla osób z nadciśnieniem i w diecie niskosodowej
Naturalnie alkaliczna: pH 7.8
Niska zawartość minerałów –idealna w żywieniu niemowląt, niezbędna do
szybkiego nawilżenia
Naturalne źródło elektrolitów
Miękki i czysty smak

>

Bardzo niski poziom sodu – polecana przy nadciśnieniu, jak i również w diecie niskosodowej.
Naturalne źródło elektrolitów- doskonale wyważone stężenia wapnia (24% dzienna dawka
zapotrzebowania u osoby dorosłej) i magnezu (16% dziennej dawki) w 1L
Ułatwia trawienie, stymuluje Metabolizm
40 lat naturalnej filtracji w podczas podziemnej podróży wody

Źródła wody objęte ochroną
Opakowanie wolne od BPA

Czysta, o miękkim smaku, bez posmaku kwasowości i
goryczy

100% RECYCLE

Źródła wody objęte ochroną

WODA UNIKATOWA

Opakowanie wolne od BPA
100% RECYCLE
WODA UNIKATOWA

Analiza wody
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Wapń:
Magnez:
Sód:
Azotany:
Wodorowęglany:
TDS:
pH:

Analiza wody
46.0 mg/l
14.9 mg/l
0.6 mg/l
1.9 mg/l
205.0 mg/l
277.0 mg/l
7.8

# Polecana przez pediatrów na całym świecie#

Recommended by the Romanian Pediatric Society

Wapń:
Magnez:
Sód:
Azotany:
Wodorowęglany:
TDS:

274.0 mg/l
78.0 mg/l
4.9 mg/l
ND (nie stwierdzono)
1220.0 mg/l
1615.0 mg/l
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Co to są Azotany (NO3)?
Azotany to substancje chemiczne dobre dla uprawy roślin, ale niekorzystne dla
zdrowia człowieka. Są źródłem zanieczyszczenia gleby, wody i żywności poprzez
nadmiar stosowania ich w nawozach sztucznych na obszarach rolniczych.
Inne źródła azotanów to warzywa, mięso. Są bezbarwne, bezwonne I chętnie
absorbowane przez korzenie roślin. Azotany przy dużym stężeniu są szkodliwe.
W wyniku przemian biochemicznych w organizmie mogą być przekształcane
w znacznie bardziej szkodliwe substancje I przyczyniać się w znacznym stopniu
do wystąpienia nowotworu układu pokarmowego. Ze względu na ich nadmierne
występowanie w wodach mineralnych mogą stwarzać ryzyko zdrowotne
szczególnie w żywieniu niemowląt i małych dzieci.
Z tego względu konieczne jest ograniczenie ich spożywania. Dopuszczalna norma
w wodzie pitnej to 50 mg/l azotanów i 0,50 mg/l azotynów (zgodnie z dyrektywą UE)
W wielu krajach europejskich obowiązują przepisy, zgodnie z którymi producenci
wód mineralnych zobowiązani są do deklarowania na etykietach wód
butelkowanych poziomu azotanów. Za przyjętą graniczną zawartość azotanów
wodzie do spożycia, uważa się 10mg/1l wody dla niemowląt i kobiet w ciąży.
Misją AQUA Carpatica jest podnoszenie świadomości u konsumentów na zawartość
azotanów w wodzie i zobowiązanie innych producentów wód mineralnych do
umieszczania poziomu azotanów na każdej etykiecie.
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Unikaj azotanów w żywieniu
niemowląt i w czasie ciąży
Badania kliniczne wykazały związek pomiędzy wysokimi poziomami azotanów u kobiet w czasie ciąży i
różnymi wadami wrodzonymi noworodków. Jednostkę chorobową nazwano „blue baby”, ponieważ dzieci
zatrute azotanami siniały. Dlatego zaleca się przyszłym matką i kobietom oczekującym potomstwa unikanie
spożywania wody zanieczyszczonej azotanami.
Niemowlęta poniżej 6 miesiąca życia są szczególnie narażone na toksyczne działanie azotanów i mogą
prowadzić do poważnych chorób. (jeśli poziom azotanów jest powyżej granicznej tj. >10mg/1l).
Syndrom „blue-baby” to choroba spowodowana niedotlenieniem, którego przyczyną jest podawanie
zbyt dużej ilości azotanów np. do przygotowywania posiłków dla niemowląt zbyt częste używanie wód
mineralnych i źródlanych zawierające azotany.
AQUA Carpatica to jedyna na świecie wolna od azotanów i innych zanieczyszczeń o niezrównanym
smaku naturalna woda mineralna bezpieczna dla niemowląt, kobiet w ciąży i każdego, kto ceni
zdrowie swoje i swoich najbliższych.

ŹRÓDŁA:

Porównanie zawartości azotanów
w wodach mineralnych
AQUA Carpatica
vs inne markowe wody butelkowane**

• WODA GAZOWANA
Marka
AQUA Carpatica Sparkling
San Pellegrino
Apollinaris
Gerolsteiner
Perrier

Azotany mg/L
Wolna od azotanów*
3.01
3.23
4.43
8.85

• BLUE BABY SYNDROME
(MD P.G. Sattelmacher. Federal Health Agency,
Germany - Methemoglobinemia caused by
nitrates in drinking water)
• RISK FOR NEURAL TUBE DEFECTS
(Lisa A. Croen, Karen Todoroff, and Gary
M. Shaw - Maternal Exposure to Nitrate
from Drinking Water and Diet and Risk
for Neural Tube Defects and Jean D.
Brender, Peter J. Weyer. Prenatal
Nitrate Intake from Drinking Water and
Selected Birth Defects in Offspring of
Participants in the National Birth Defects
Prevention Study)
• ORAL CLEFT DEFECTS AND LIMB

• WODA NIEGAZOWANA
Marka
AQUA Carpatica Still
AQUA Panna
Evian
Volvic

Azotany mg/L
1.90
3.54
3.98
6.30

DEFICIENCIES IN OFFSPRING

(Jean D. Brender, Peter J. Weyer - Prenatal
Nitrate Intake from Drinking Water and Selected
Birth Defects in Offspring of Participants in the
National Birth Defects Prevention Study)

12

* nie wykryto u żródła
**Institute Romeis - TUV Rheinland GmbH oraz dane na podstawie witryn internetowych
producentów wód
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Co zawiera
twoja woda?
WAPŃ jest głównym składnikiem mineralnym w organizmie
człowieka. Włączany do diety ze względu na zdolności budulcowe kości i zębów. Występuje głównie w produktach mlecznych, wybranych gatunkach ryb, szpinaku i brokułach.
AQUA Carpatica naturalnie gazowana woda mineralna posiada wysoki poziom wapnia i zaspokaja dzienne potrzeby na wapń u dorosłego
człowieka (24% /1l)
AQUA Carpatica naturalna niegazowana woda mineralna zawiera
46mg Ca /1l – wypijając 2l wody zaspokajamy dzienne zapotrzebowanie na ten pierwiastek.
MAGNEZ-jest minerałem z grupy metali ziem alkalicznych,
zaliczany do pierwiastków najcenniejszych dla zdrowia.
Odpowiada za szereg procesów zachodzących w organizmie
człowieka takich jak aktywny metabolizm, regulowanie napięcia mięśni i
prace układu sercowo-naczyniowego. 1 L - AQUA Carpatica naturalnie
gazowanej wody mineralnej zapewnia 16% dziennego zapotrzebowania
na magnez u dorosłego człowieka.
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SÓD jest jednym z składników chemicznych występujących w
soli. Sól powszechnie znana jako chlorek sodu jest związkiem
o budowie ciał krystalicznych bogato występującym w przyrodzie, nadająca smak
potrawom, ale również stanowiąca najprostszy sposób konserwacji. Eksperci z USA i Kanady uważają, że należy ograniczać dzienne spożycie
sodu do 2,300mg (1łyżeczka), ponieważ może przyczyniać się do zatrzymywania wody w organizmie, zwiększać ciśnienie krwi a także wywoływać choroby serca i udar mózgu. Zaznaczają także, że ilość tego
pierwiastka nie powinna być niższa niż 700 mg/dobę, ponieważ może to
niekorzystnie oddziaływać na funkcjonowanie organizmu człowieka, czyi
prowadzić to odwodnienia, problemów z koncentracją, utraty pamięci
czy zaburzeń pracy mięśnia sercowego. Agencja Ochrony Środowiska
(EPA)– działająca w celu ochrony zdrowia ludzkiego zaleca spożywanie wody pitnej zawierającej 20mg / i mniej sodu na 1l. Niektóre wody
butelkowane mogą znacznie przekraczać dopuszczalne zawartości na
ten pierwiastek. AQUA Carpatica naturalnie gazowana i niegazowana
woda mineralna to jedyna woda z niską zawartością sodu(0,75mg5,3mg/l) dlatego może być bez obaw stosowana w diecie niskosodowej.
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DZIKIE KARPATY

chronią oryginalną czystość naturalnej
wody mineralnej
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Porównanie zawartości składników
mineralnych w produktach spożywczych

Porównanie zawartości składników mineralnych
w różnych wodach mineralnych

AQUA Carpatica

Wapń
(mg)
AQUA gazowana (1L)
Jarmuż (100g)
Mleko 1% zawartości tłuszczu (100g)
Jogurt grecki, (100g)
AQUA niegazowana(1L)
Brokuły (100g)
Chleb pełnoziarnisty (1kromka)
Banany (100g)

274
150
125
110
46
47
40
5

vs. inne markowe wody butelkowane**

№

WODA GAZOWANA

1
2
3
4
5

AQUA Carpatica gazowana
Perrier
San Pellegrino
Gerolsteiner
Apollinaris

№

WODA NIEGAZOWANA

1
2
3
4
5

AQUA Carpatica niegazowana
Aqua Panna
Evian
Volvic
Fiji

Sód
(mg/l)
4.9
10
34
130
480

Magnez
(mg/l)

Wapń
(mg/l)

Alkaline
(mg/l)

78
4.5
53
108
120

274
160
160
348
90

Magnez
(mg/l)

Wapń
(mg/l)

Alkaline
(mg/l)

46
32
81
12
19

7.8
8.2
7.2
6.9
7.9

6.05
6.0
5.6
6.12
5.8

Porównanie zawartości składników
mineralnych w produktach spożywczych
Magnez
(mg)
Migdały prażone (100g)
AQUA gazowana (1L)
Banany, (100g)
Mleko sojowe, waniliowe (100g)
Brokuły (100g)
AQUA niegazowana (1L)
Mleko1% zawartości tłuszczu (100g)
Jabłko (100g)

268
78
27
25
21
14.9
11
5

Sód
(mg/l)
0.6
7
6.9
12
18

14.9
6.7
27
8.3
15

Źrodło informacji: Institut Romeis – TUV Rheinland GmbH and brand websites
National Institutes of Health, office of Dietary Supplements
https://ods.od.nih.gov/factsheets/Calcium-HealthProfessional/
https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/
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AQUA Carpatica: alkaliczna
woda mineralna niegazowana
Wysokie pH (7.8) wody niegazowanej AQUA Carpatica oznacza, że jest ona wodą
alkaliczną – żywą czyli nasyconą wysokim potencjałem przeciwutleniającym i
aktywnym wodorem (H+) dzięki czemu łatwo eliminuje nadmiar wolnych rodników z
organizmu człowieka.
Działanie Natury:

Naturalna gazowana woda mineralna
vs sztucznie gazowana woda sodowa

Naturalnie gazowana woda mineralna różni się od wody sodowej -sztucznie gazowanej nasyconej
CO2. Ich działanie na organizm jest zróżnicowane.

CO TO JEST NATURALNA GAZOWANA WODA MINERALNA?

Poprzez kontakt wody ze skałami węglanowymi w warstwach podziemnych gór
Karpat Rumuńskich zachodzą następujące reakcje:

Naturalna gazowana woda mineralna występuje tylko w wybranych źródłach mineralnych z
naturalnymi emisjami dwutlenku węgla (CO2) oraz znacznej zawartości soli mineralnych, takich jak
węglan wapnia (CaCO3) i węglan magnezu (MgCO3) skupionych wokół źródła wody. W głębokich
warstwach skał wulkanicznych dwutlenek węgla wtłaczany jest do wody naturalnymi siłami - tworząc
jej naturalne nasycenie przyjazne dla organizmu człowieka.

NATURALNIEGAZOWANAWODAMINERALNA
I JEJ ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE
Jony węglanowe (

) ulegają hydrolizie:

To wzbogaca wodę o znaczną ilość wodorowęglanów (

)

Proces trawienia:

Wodorowęglany są bardzo korzystne dla zdrowego trawienia. AQUA Carpatica
naturalna woda niegazowana jest buforem wodorowęglanów tzn. ze podczas jej
spożywania wodorowęglany alkalizują kwasy żołądkowe i są korzystne dla osób
cierpiących na nadkwasotę i przynoszą ulgę w tych dolegliwościach.
20

Spożywanie
naturalnej
gazowane
wody
mineralnej z naturalnymi wodorowęglanami
neutralizuje nadmierną kwasowość żołądkową,
stymuluje trawienie i metabolizm, a także
dostarcza naturalne elektrolity do organizmu
człowieka. Zapobiega także powstawaniu
kamieni na nerkach i neutralizuje kwas mlekowy
generowanych podczas aktywności fizycznej.
W przeciwieństwie do naturalnie gazowanej wody
mineralnej – Woda sodowa sztucznie nasycona
CO2 tworzy nieprzyjazne środowisko dla żołądka
i drażni jego śluzówkę, generując kwas węglowy,
który powstaje w wyniku reakcji dwutlenku węgla
z wodą. Prowadzi do nieprzyjemnych wzdęć,
wrzodów żołądka, refluksu. Woda sodowa ma
także charakterystyczny gorzko-kwaśny posmak.

Gazowana
woda sodowa
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Naturalnie gazowana
woda mineralna

Wody
sodowe gazowane

- NATURALNE SKŁADNIKI MINERALNE
- POWOLNY PROCES UWALNIANIA CO2
- IDEALNA KWASOWOŚĆ ŻOŁĄDKA
- NATURALNE WODOROWĘGLANY

- BRAK NATURALNYCH MINERAŁÓW
- AGRESYWNE UWALNIANIE CO2
- ZWIĘKSZONA KWASOWOŚĆ
ŻOŁĄDKOWA

VS

Naturalne nasycenie

Sztucznie nasycone CO2

(Podziemny kolektor wody):

(w procesie butelkowania):

Węglan wapnia
Węglan magnezu

Naturalnie gazowana
woda mineralna

Wody
sodowe gazowane

Procesie trawienia:

Konsumpcja:

Jej alkaliczność zwiększają
wodorowęglany rozpuszczające
się w wodzie co pozwala na
utrzymanie prawidłowego
bilansu kwasowo- zasadowego w
organizmie.

Wartości odżywcze wody sodowej gazowanej
są znikome. Woda w takiej postaci nie zawiera
naturalnych minerałów (kationów) tworzących
cenne wodorowęglany. Dwutlenek węgla jest
uwalniany agresywnie co zwiększa kwasowość
żołądka. Może to powodować zaburzenia
jelitowo-żołądkowe, refluks, wzdęcia, wrzody
oraz nadciśnienie tętnicze.

Węglan potasu

Wapń, magnez, wodorowęglan sodu
obecne w naturalnie gazowanej wodzie
mineralnej zwiększają jej zasadowość:
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VS

Z chemicznego punktu widzenia
w wodzie sztucznie nasyconej
dwutlenkiem węgla, powstaje kwas
węglowy który jest niestabilny i
bardzo kwaśny.
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Doskonały smak już przy
pierwszym łyku
NATURALNA WODA MINERALNA
NIEGAZOWANA

• Naturalnie bardzo niska zawartość
azotanu

• Naturalnie bardzo niska zawartość
sodu

• Naturalnie pH 7.8
• Naturalne elektrolity
• Najlepsza dla kobiet w okresie

przedporodowym i dla odżywiania
niemowląt

• Gładki, czysty i przyjemny smak (bez
posmaku kwasowości i goryczy)

• Naturalna woda mineralna z

NATURALNA WODA MINERALNA
NIEGAZOWANA

• Naturalnie wolna od azotanów
• Naturalnie bardzo niska zawartość
sodu

• Naturalnie bogaty w

wodorowęglany (stymuluje
metabolizm i procesy trawienne)

• Naturalne elektrolity
• Gładki i orzeźwiający smak (bez

gorzkiego, słonego i kwaśnego
posmaku)

• Naturalnie musujące minerały z
unikatowego źródła

unikatowego źródła
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HISTORIA VALVIS Holding
Twórcy AQUA Carpatica

Jean Valvis
Prezes Valvis Holding
Od 1992roku VALVIS HOLDING SA jest synonimem wysokiej jakości zdrowych
produktów premium w Europie. Pierwszym dużym projektem była woda mineralna
Dorna. Była to pierwsza wysokiej jakości woda mineralna w Rumunii. W 2000 roku
koncern stworzył linię ekologicznych produktów mleczarskich i stał się pierwszym
producentem nabiału ekologicznego w Europie Południowo-Wschodniej, a w
2010roku producentem pierwszego zbioru kukurydzy organicznej w Rumunii.
Valvis Holding działa w wielu branżach, takich jak wody mineralne, produkcja
win, produkcja ekologicznych płatków śniadaniowych a także zajmuje się
pozyskiwaniem energii odnawialnej z biomasy i ogniw fotowoltaicznych.
Obecnie misją Valvis Holding jest podnoszenie świadomości na temat szkodliwego
działania azotanów zawartych w wodzie pitnej na zdrowie człowieka a zwłaszcza
na najmłodszych.
Valvis Holding eksportuje wodę AQUA Carpatica do USA, Australii, Japonii, Chin,
Rosji, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i
wielu innych.
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ZOBOWIĄZANIA VALVIS
HOLDING WOBEC LUDZKOŚCI
I PLANETY ZIEMI
Głównym celem Valvis Holding jest informowanie i edukowanie
i uświadamianie konsumentów na temat rodzajów i jakości
konsumowanej wody mineralnej. Mowa tu o testowaniu wód
butelkowanych pod względem zawartości azotanów i ich
oddziaływaniu na nasze zdrowie. W ten sposób AQUA Carpatica
zamierza wypełnić lukę w informacji na temat jakości wody pitnej
pod względem ilości azotanów w niej zawartych.
AQUA Carpatica podjęła szereg projektów, kampanii na rzecz
czystej wody i prawa do czystości wody- poprzez działania na
rzecz bardziej restrykcyjnego etykietowania na całym świecie.
Żródła, z których wywodzi się AQUA Carpatica są strzeżone od
zarania dziejów i objęte szczególną ochroną.
Natura pozostaje w tym miejscu nienaruszona, dziewicza,
dlatego AQUA Carpatica korzysta z najnowocześniejszych,
przyjaznych środowisku technologii do eksploatacji złóż wody.
Firma współpracuje także z władzami lokalnymi wspierając plan
ochrony środowiska, zapewniając, że na obszarze eksploatacji
wody nie będzie prowadzona żadna działalność przemysłowa
i rolnicza.
AQUA Carpatica dostarcza produkt wysokiej jakości, który
spełnia wszystkie wymagania dla doskonałej butelkowanej
naturalnej wody mineralnej. Poprzez swój niepowtarzalny
design, przyjemny smak, korzyści zdrowotne i świadomy
szacunek dla środowiska, AQUA Carpatica jest największym
darem natury…

28

CONTACT, WEBSITE, AND SOCIAL MEDIA INFO

aquacarpatica.com

Valvis Holding:
20 Ion Slatineanu St.
Bucharest, Romania, 010602
T: +40 (0)21 211 14 15
contact@aquacarpatica.com

Dystrybutor w Polsce:
W: www. womanatura.pl
M: +48 602 708 949
M: +48 604 547 799
biuro@womanatura.pl

@AQUACarpatica
facebook.com/AQUAcarpatica
instagram.com/aquacarpatica

