ТОВ «НВО «ВОТЕР ТАЙМ»
01054, м.Київ,вул. Машинобудівна, 50А, тел./факс: (044) 205-34-45/35
______________________________________________________________________________________________________________________

Комерційне звернення!
Вас звичайно цікавить активна та ефективна робота кожного співробітника компанії! А це
залежить від їх здоров’я та настрою. Але ж людина «складається» на 80% з води. Отже, якість води і
питний режим впливають на ефективність діяльності колективу. І саме Ваше піклування про
співробітників - є особливим фактором.
ТОВ «Науково Виробниче Об'єднання «ВОТЕР ТАЙМ» представлене на ринку України, як
підприємство, яке пропонує бутильовану питну артезіанську негазовану воду, ТМ «DARVODA», що
має унікальні хімічні показники та фізичні властивості. Вода, ТОВ НВО «ВОТЕР ТАЙМ»,
відрізняється від вод, присутніх на ринку Київа, та області. У ній природно збалансований вміст
життєво важливих мікроелементів, мінералів і солей, в тому числі таких, як солі, кальцію, магнію та
природного фтору.
Чим наша вода відрізняється від інших:
- Ми як виробники води, здійснюємо її контроль на всіх етапах;
- Джерелом нашої води є водоносний горизонт юрського періоду (свердловини глибиною 310м);
- Ми не застосовуємо агресивне зворотно-осмотичне очищення;
- Ми не наповнюємо її штучними мінералами, солями і консервантами. Наша вода містить
мікроелементи в природному вигляді, збалансованому і у достатній кількості. І що дуже важливо містить в собі природний кальцій, фтор і магній, вода є лужною (або «живою» активною).
Основні хімічні показники:
-

РН – 7,3-8,2

-

Фтор - природний 0,2-0,5 ммоль / дм ³

-

Загальна жорстокість - 0,5-3,5 ммоль / дм ³

-

Загальна лужність - 3,5-6,5 ммоль / дм ³

-

Сухий залишок -180-400 мг / дм ³

-

Кальцій - 15-80 мг / дм ³

-

Магній - 5-40 мг / дм ³

Вода, виробництва ТОВ НВО «ВОТЕР ТАЙМ», приємна на смак, втамовує спрагу,
надає профілактичну дію на організм людини. Може використовуватися для пиття сирою,
приготування їжі та напоїв і гарантує високу якість життя.
Рекомендується для щоденного вживання.

З повагою та надією на співпрацю, Марат Ашуров
Менеджер з продажу, ТОВ «НВО «ВОТЕР ТАЙМ»
(050) 351-86-59, (098) 805-89-25
ashurovmmb@gmail.com
skype: ashurovmmb

