
Přírodní neperlivé vody
Natürliches stilles Wassert

Nabídka vody
Wasserkarte

Toma Natura
Neperlivá minerální voda / stilles Mineralwasser
Česká republika / Tschechische Republik
Křišťálově čistá pramenitá voda z hlubokého vrtu v chráněném území Adršpašsko-teplických skal, putující do láhve bez jakýchkoli úprav.
Natürliches kristallklares Quellenwasser aus dem Herzen des Naturschutzgebiets der Adersbach-Weckelsdorfer Felsenstadt.

0,33 l
0,8 l

40 Kč
70 Kč

Vittel
Neperlivá minerální voda / stilles Mineralwasser
Francie/Frankreich
Minerální voda Vittel prochází v rozmezí 20 až 40 let hlubinami pohoří Vogéz, což jí zaručuje minerální stabilitu a stálou osvěžující chuť.
Die Reise des Mineralwassers Vittel durch die tiefen Schichten der Vogesen dauert zwischen 20 und 40 Jahren, was einen stabilen Mineraliengehalt sowie erfrischenden Geschmack
dieses Mineralwassers garantiert.

0,25 l 60 Kč

Evian
Neperlivá minerální voda / stilles Mineralwasser
Francie/Frankreich
Přírodní minerální voda z francouzských Alp. Průběhem přirozené filtrace, která trvá 15 let, získává svou nezaměnitelnou chuť a jedinečnou minerální rovnováhu.
Natürliches Mineralwasser aus den Französischen Alpen. Durch die rund 15 Jahre dauernde natürliche Filtration erhält Evian seinen unverwechselbaren Geschmack und eine 
einzigartig ausgewogene Mineralisierung.

0,33 l
0,75 l

70 Kč
120 Kč

Acqua Panna
Neperlivá minerální voda / stilles Mineralwasser
Itálie/Italien
Lahodná a delikátní neperlivá minerální voda z Toskánska. Pramen je čerpán z hloubky 900 m, voda tak zůstane křišťálově čistá s harmonickou, typickou měkkou chutí.
Natürliches Mineralwasser aus den Französischen Alpen. Durch die rund 15 Jahre dauernde natürliche Filtration erhält Evian seinen unverwechselbaren Geschmack und eine 
einzigartig ausgewogene Mineralisierung.

0,25 l
0,75 l

60 Kč
120 Kč

Aqua Angels
Voda z ledovce neperlivá / stilles Gletscherwasser
Island/Island
Ledovcová voda vyvěrající ze sopečné horniny Islandu. Toto podloží dává vodě vyšší pH 8.8, které pozitivně působí na lidský organismus.
Dieses Gletscherwasser sprudelt aus dem vulkanischen Gestein Islands. Diese Grundschicht hat einen positiven Einfluss auf den Hohen pH-Wert des Wassers.

0,25 l
0,75 l

70 Kč
150 Kč

Voss
Pramenitá artézská voda neperlivá / stilles artesisches Quellenwasser
Norsko/Norwegen
Artézská voda nacházející se v nedotčené přírodě jižního Norska, v uzavřeném podzemním zdroji ve vrstvě písku a horniny.
Artesisches Wasser aus der unberührten Natur des südernen Norwegens, geschlossen in einer unterirdischen Sand- und Gesteinschicht.

0,375 l 110 Kč



Přírodní perlivé vody
Sprudelndes Mineralwasser

Nabídka vody
Wasserkarte

Korunní
Perlivá minerální voda / sprudelndes Mineralwasser
Česká republika / Tschechische Republik
Minerální voda s vyváženým poměrem minerálů, jejíž tradice sahá až do roku 1878.
Mineralwasser mit einem ausgewogenen Mineralienverhältnis, dessen Tradition auf das Jahr 1878 zurückgeht.

0,33 l 40 Kč

Toma Natura
Perlivá minerální voda / sprudelndes Mineralwasser
Česká republika / Tschechische Republik
Křišťálově čistá pramenitá voda z hlubokého vrtu v chráněném území Adršpašsko-teplických skal, putující do láhve bez jakýchkoli úprav.
Natürliches kristallklares Quellenwasser aus dem Herzen des Naturschutzgebiets der Adersbach-Weckelsdorfer Felsenstadt.

0,33 l
0,8 l

40 Kč
85 Kč

Perrier
Přírodně perlivá minerální voda / natürliches sprudelndes Mineralwasser
Francie/Frankreich
Přírodní minerální voda obsahující přírodní minerální soli, ale i přirozeně se vyskytující oxid uhličitý.
Dieses natürliche Mineralwasser, das nur Mineralsälze und Naturgas enthält, wirkt wohltuend auf das Organismus.

0,33 l
0,75 l

70 Kč
120 Kč

Badoit
Jemně perlivá minerální voda / leicht sprudelndes Mineralwasser
Francie/Frankreich
Přirozeně perlivá minerální voda s vyváženou strukturou mineránl ích látek je též bohatým zdrojem vápníku a hořčíku.
Dieses natürlich sprudelnde Mineralwasser mit einer ausgewogenen Struktur von Mineralien reich an Kalzium und Magnesium.

0,33 l
0,75 l

70 Kč
120 Kč

San Pellegrino
Přírodně perlivá minerální voda / natürlich sprudelndes Mineralwasser
Itálie/Italien
Přírodně perlivá minerální voda, jejíž neutrální, čistá mineránl í vůně je podpořena živou, harmonickou a komplexní chutí.
Natürlich sprudelndes Mineralwasser mit einem neutralen, reinen Mineralaroma und einen lebendigen, harmonischen und vollständigen Geschmack.

0,25 l
0,75 l

60 Kč
120 Kč

Voss
Pramenitá artézská voda perlivá / sprudelndes artesisches Quellenwasser
Norsko/Norwegen
Artézská voda nacházející se v nedotčené přírodě jižního Norska, v uzavřeném podzemním zdroji ve vrstvě písku a horniny.
Artesisches Wasser aus der unberührten Natur des südernen Norwegens, geschlossen in einer unterirdischen Sand- und Gesteinschicht.

0,375 l 110 Kč


