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 Vhodný pitný režim zaměstnanců může zvýšit jejich výkonnost  
 a pracovní nasazení.

 Správný výběr tekutin může posílit jejich imunitu a dodat tělu  
 potřebné minerální látky.

 Naše Bílinská kyselka pomáhá odkyselení organismu a je nápojem 
 českých diabetiků, neboť pomáhá snížit hladinu krevního cukru.

 Naše lázeňské prameny mají díky složení blahodárný vliv na dýchací  
 cesty, snižují otok sliznice a pomáhají odstranit zahlenění. 
 V dnešní COVID-19 době tím mimo jiné napomáhájí regeneraci 
 dýchacího ústrojí.

…a navíc, každou lahví přispíváte 0,50 Kč na aktivity hendikepovaných.

Víte, že…



Rádi bychom společně s vámi

ZMĚNILI
životní styl i pitný režim  

vašich zaměstnanců a jejich rodin.

NAŠE VIZE



Jaké produkty nabízíme?

BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.



chEMIcKá  ANALýZA

Přírodní CO2 2 114 mg/l

Kationty (mg/l)

Li+ 3,85
Na+ 1 760,0
K+ 84,7
Mg2+ 43,7
Ca2+ 139,0

Anionty (mg/l)

F– 5,73

Cl– 237,0

SO4
2– 627,0

HCO3
– 4 430,0

Celková mineralizace:
7 403 mg/l

Zaječická hořká voda Rudolfův pramenBílinská kyselka

chEMIcKá  ANALýZA

Kationty (mg/l)
Na+ 1 642,0
K+ 646,0
Mg2+ 4 597,0
Ca2+ 451,0
Zn2+ 0,056

Anionty (mg/l)
F– 2,76
Cl– 323
I– 0,488
SO4

2– 20 026,0
HCO3

– 2 333,0

Celková mineralizace:
31 292 mg/l

chEMIcKá  ANALýZA

Přírodní CO2 2 400 mg/l

Kationty (mg/l)

Na+ 93,6
Mg+ 143,0
Ca2+ 279,0
Mn2+ 0,50

Anionty (mg/l)

Cl– 39,3
SO4

2– 108,0
HCO3

– 1600,0

Celková mineralizace:
2 413 mg/l

Při onemocnění močového ústrojí a ledvin,
 při osteoporóze, při revmatizmu se používá 
 k pitným kúrám. Osvědčený k navození 
 zvýšené diurézy, vzájemné poměry iontů 
 příznivě ovlivňují pH moči.

Přirozeně perlivý, silně mineralizovaný, se zvýšeným 
obsahem železa, vápníku a kyseliny křemičité

Při diabetes, při pálení žáhy, při ledvinových 
a močových kamenech je po staletí nejlépe 
hodnocena Bílinská kyselka. Vhodná i pro 

inhalace a pro rozpouštění hlenu. Při zácpách, poruchách vyměšování, hemoroidech
pro dlouhodobě ležící pacienty

a po operacích střev.

Staletími prověřený prostředek pro šetrnou 
regulaci zažívání a přírodní očistné kúry

Příznivě ovlivňuje acidobazickou rovnováhu těla 
a vrací ji do normálních hodnot. Harmonizuje zažívání 

při užívání potravinových doplňků.

www.pitnekury.cz



 3 druhy lázeňských pramenů

 variabilní balení dle vašich potřeb

 individuální cenová nabídka

 chováme se zodpovědně, naše láhve jsou 100 % recyklovatelné

 každou lahví podporujete aktivní život hendikepovaných

Nabídka

Domluvte si s námi schůzku a zjistěte více….

(každá prodaná láhev = 0,50 Kč na podporu aktivit Sportovního klubu vozíčkářů Praha)

E-mail:  jirikulka@seznam.cz
Tel:  739 039 990



…děkujeme za vaši pozornost.

pijte lázeňské prameny


