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Uzdrowisko Ciechocinek - Naturalna woda mineralna
Krystynka - 12szt. x 1,5L
 

Cena: 68,40 pln

Opis słownikowy

Producent Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

Wydobywana ze źródła nr 19a. Uzdrowiska Ciechocinek naturalna, gazowana woda mineralna "Krystynka" to najpopularniejszy
ciechociński produktem zdrojowym. Jej produkcja sięga do 1902 roku, jest to jedna z najdłużej znajdujących się na rynku wód
mineralnych.

Jest to woda wysokozmineralizowana o lekko słonawym smaku, filtrowana na odżelaziaczach. Dzięki dużej zawartości zawartości
kationu sodowego i anionu chlorkowego, bardzo dobrze nadaje się do uzupełniania soli mineralnych wydalanych z organizmu. Ponadto
zawiera znaczne ilości magnezu, jednego z najważniejszych biopierwiastków potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu
oraz wapnia, który stanowi budulec układu kostnego człowieka.

Suma składników stałych tej wody wynosi 3416,58 mg/l.

Kationy:
wapniowy Ca++ - 174,11
magnezowy Mg++ - 62,61
sodowy Na+ - 950,00
potasowy K+ - 14,80
żelazowy Fe++ - 0,272

Aniony:
wodorowęglanowy HCO3- - 470,40
chlorkowy Cl - 1659,20
fluorkowy F - 0,86
bromkowy Br - 2,00
jodkowy J - 0,21
siarczanowySO42- - 55,00

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Pojemność: 1,5l
Opakowanie: 12 butelek
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