
Meniu Apa 



De ce un Meniu de Apa?
    Apa a fost intotdeauna interconectata cu vietile familiilor 
nobile. Prin inclinatia lor catre turismul balnear si prin 
increderea ca apa are beneficii curative infinite, familiile nobile 
au contribuit la promovarea statiunilor balneare, promovarea si 
selectia apelor cu proprietati curative si la folosirea apei in 
general ca un companion ideal la mese. Astfel, este un moment 
natural in evolutia noastra gastronomica, sa elaboram un meniu 
care sa puna la dispozitie ape de pe teritoriul Europei. 
  
 Mai mult, apa nu este doar H2O.! Apa are gust, este vitala si 
delicioasa, si vorbeste despre istorie, geologie, si relatia dintre
trecut - prezent si viitor, avand in vedere ca apa pe care o bem 
acum este provenita din ploi, ghetari si alte resurse de mii de 
ani. 
  
  

 Meniul este separat in functie de tari, cu Romania avand prima 
descriere.  
 Fiecare apa este prezentata si analizata.  
  
 Informatii importante: 
 - TDS (total dissolved solids) sau Reziduu sec sau 
Mineralitate - cantitatea de substante materiale organice si 
anorganice, cum ar fi metale, minerale, saruri, dizolvate intr-un 
volum de apa. TDS este factorul cel mai important ce ofera 
gustul si caracterul apei. Apa poate avea Super Low Minerality 
(<50 mg/L) pana la Very High Minerality (>1500 mg/L). Apele 
din meniul nostru variaza si puteti alege exact ce vi se 
potriveste, sau ce complimenteaza mancarea aleasa. 
 - pH - pH-ul (potential hydrogen), masoara nivelul de 
aciditatea sau alcalinitate al substantei. Pe o scara de la 1.0 la 
6.9 avem aciditate, 7 este un nivel neutru, iar intre 7.1 si 14.0 
substanta este alcalina 
  
 Va puteti alege apa dupa ce analizati ce va doriti sa beti: 
 a. apa nationala / internationala 
 b. carbonatata/plata/cu arome 
 c. o apa in functie de: TDS / compozitie chimica / poveste 

 sau ne puteti intreba si va recomandam o apa in functie de 
profilul si dorintele dvs, sau o apa care sa acompanieze 
comanda de mancare.

Cum sa cititi acest meniu?



Romania 
1. Aqua Carpatica  
2. Aur'a  
3. Biborteni 
4. Borsec. 
5 Bucovina 
6. Carpatina 
7. Dorna 
8. Perla Harghitei 
9. Tiva Harghita 
10. Valcele 
11. Wild Aqua 

  
  



Ungaria 
1. Theodora 
2. 383 the kopjary water

Austria 
1. Vosslauer 
2. Wildalp 
3 Waldquelle

Germania
1. Nevas

Franta
1. Vittel 
2. Evian 
3. Perrier

Spania
1. 22 Artesian Water 
2. Vichy Catalan

Italia
1. Aqua Panna 
2. San Pellegrino 
3. Ferrarelle 

Norvegia 
1. Voss 
2. Lofoten Arctic Water

Polonia
1. Piwniczanka 
2. Perlage

Georgia
1. Borjomi



2. Aur'a 

1. Aqua Carpatica 
Tip: Plata  
 TDS: 200 mg/L 
 Calciu: 52 mg/L 
 Magneziu: 17 mg/L 
 Fara Sodiu 

Tip: Carbogazoasa (natural) 
 TDS: 1000 mg/L 
 Calciu: 260 mg/L 
 Magneziu: 77 mg/L 
 Fara Sodiu  
  
Marime: 0.75L (sticla) 
Pret: 14 RON 
  
Marime: 0.5L (sticla) 
Pret: 7 RON 
  
AQUA Carpatica izvoraste din adancurile Muntilor Carpati, 
unde timpul sta in loc si unde natura si istoria se impletesc 
cu locuri de puritate ridicata. 
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Tip: Plata 
 TDS:  mg/L 
 Calciu: 75,9 mg/L 
 Magneziu: 24,4 mg/L 
 Sodiu: 4,91 mg/L  
 Aur (Au) = 0,0050 ug/L 
 Argint (Ag) = 0,0140 ug/L 
 pH: 8.25 
  
Tip: Carbogazoasa (natural) 
 TDS: 1000 mg/L 
 Calciu: 260 mg/L 
 Magneziu: 77 mg/L 
 Aur (Au) = 0,0050 ug/L 
 Argint (Ag) = 0,0140 ug/L 
  
Marime: 0.75L (sticla) 
Pret: 25 RON 
  
  
Izvorul apei AUR’A se numeşte Ursoanea, denumire 
moștenită din vremuri străvechi. Apa coboară de pe munte,
prin inima lui, și ”spală” Cracul cu Aur, un masiv cunoscut ca 
loc de extracție a aurului pe vremea dacilor. 
Datorită dispunerii șisturilor aproape orizontal, apa trece 
lin și se îmbogățește cu elemente. Din locul în care 
izvorăşte, este captată şi transportată doar 47 de metri prin
conductă până la locul unde este îmbuteliată în sticlă. 



4. Borsec 

3. Biborteni 
Tip: Plata  
 TDS: 185 mg/L 
 Calciu: 12 mg/L 
 Magneziu: 10 mg/L 

Tip: Carbogazoasa Forte (adaugata) 
 TDS: 870 mg/L 
 Calciu: 55 mg/L 
 Magneziu: 34 mg/L 
  
Marime: 2L (PET) 
Pret: 6 RON 

  
O apa extraordinara, cu o istorie indelugata de 
extractie, inca din perioada imperiului Austro-Ungar. 
Analiza chimica arata niveluri importanre de Calciu 
si Magneziu. 
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Tip: Plata  
 TDS: 352 mg/L 
 Calciu: 53,1 mg/L 
 Magneziu: 32,5 mg/L 
 Sodiu: 2,05 mg/L  
 pH: 7,42 
  
Tip: Carbogazoasa (natural) 
 TDS: 1608 mg/L 
 Calciu: 341 mg/L 
 Magneziu: 106 mg/L 
 Sodiu: 80 mg/L 
 pH: 5,69 
  
Marime: 0.75L (sticla) 
Prer: 11 RON 

Marime: 0.5L (sticla) 
Prer: 7 RON  
  
Stațiunea balneoclimaterică Borsec se află la o altitudine 
de 900 m, întinsa pădure de conifere care o înconjoară 
asigurându-i un microclimat benefic. 
Există mai mult de 15 izvoare de apă minerală naturală. 
Grupul izvoarelor este legat de bazinul pliocen al 
Borsecului. Mineralizarea acestor tipuri de ape depinde de 
activitatea dinamică a apelor. Prezenţa dioxidului de 
carbon, hotărâtoare în menţinerea echilibrului chimic între 
compuşii bicarbonaților de calciu, magneziu, sodiu, este 
legată de aureola mofetică a lanțului Harghita-Călimani 



6. Carpatina 

5. Bucovina 
Tip: Plata  
 TDS: 78 mg/L 
 Calciu: 9.85 mg/L 
 Magneziu: 2.55 mg/L 
 Sodiu: 2.84 mg/L 

Tip: Carbogazoasa (natural) 
 TDS: 917 mg/L 
 Calciu: 199.7 mg/L 
 Magneziu: 82.34 mg/L 
 Sodiu: 29.16 mg/L 
  
Marime: 0.75L (sticla) 
Pret: 10 RON 
  

Puritatea originară este o caracteristică principală a 
apei minerale naturale BUCOVINA, care rezultă din 
insăşi definiţia apelor minerale naturale. O apă 
minerală naturală se deosebeşte în mod evident de 
apa potabilă obişnuită prin puritatea datorată 
originii subterane care trebuie să o protejeze de 
toate riscurile de poluare.. 
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Type: Plata 
 TDS: 164 mg/L 
 Calciu: 56 mg/L 
 Magneziu: 4 mg/L 
 pH: 7,7 
  
Tip: Carbogazoasa (natural) 
 TDS: 875 mg/L 
 Calciu: 177 mg/L 
 Magneziu: 79 mg/L 
 Sodiu: 33 mg/L 
 pH: 5,99 
  
Marime: 0.5L (PET) 
Pret: 4.5 RON 
  
  
Apa minerală naturală plată CARPATINA este o apă 
alcalină,    oligominerală, ce provine din Izvorul Domogled 
situat ȋn stațiunea Băile Herculane, la poalele abruptului 
calcaros al Cernei. Izvorul a fost captat pentru prima oară în 
anul 1892 de către meşteri din imperiul austro-ungar. Apa 
provine dintr-un izvor-galerie săpat acum 2000 de ani de 
legionarii romani care își aveau tabăra la Mehadia. Începând 
cu secolul 19, apa de la Herculane    devine apreciată de 
reprezentanții Curții Imperiale de la Viena, în special de 
Frantz Iozef și printesa Sisi.
 Apa minerală naturală carbogazificată CARPATINA provine 
din izvorul Bicazu Ardelean, situat ȋn bazinul hidrografic 
mijlociu al văii Bicazului, în grupa centrală a Carpaților 
Orientali. Este o zonă specială din punct de vedere 
peisagistic, dar și al biodiversității 



8. Perla Harghitei 

7. Dorna 
Tip: Plata 
 TDS: 192 mg/L 
 Calciu: 62,73 mg/L 
 Magneziu: 1,46 mg/L 
 Sodiu: 0,93 mg/L 
 pH; 7.71 

Tip: Carbogazoasa (natural) 
 TDS: 834 mg/L 
 Calciu: 299,58 mg/L 
 Magneziu: 8,54 mg/L 
 Sodiu: 17,4 mg/L 
 pH: 5,56 
  
Marime: 0.75L (sticla) 
Pret: 14 RON 
  
 Dorna izvorăște din Țara Dornelor, o zonă protejată 
ecologic, unde natura rămâne neatinsă. 
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Tip: Plata 
 TDS: 503 mg/L 
 Calciu: 114 mg/L 
 Magneziu: 10 mg/L 
 Sodiu: 7,19 mg/L 
  
  
Tip: Carbogazoasa (natural) 
 TDS: 983 mg/L 
 Calciu: 104 mg/L 
 Magneziu: 39,3 mg/L 
 Sodiu: 51 mg/L 
  
Marime: 0.75L (sticla) 
Pret: 10 RON 
  
  
În comuna Sâncrăieni din judeţul Harghita activitatea de 
îmbuteliere a apei minerale a început încă din anul 1952, iar 
în anul 1974 s-a construit prima fabrică de îmbuteliere de 
mare capacitate, care stă şi astăzi la baza societăţii. 
 Toată regiunea, numită Ciucul Inferior, este deosebit de 
bogată în surse de apă minerală, numai în zona comunei 
Sâncrăieni existând peste 80 de izvoare de apă minerală. 



10. Valcele Ro
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Tip: Efervescenta 
 TDS: 2440 mg/L 
 Calciu: 304,6 mg/L 
 Magneziu: 257,8 mg/L 
 Sodiu: 409,3 mg/L 
 pH: 6,55 
   
Marime: 1L (PET) 
Pret: 11 RON 
  
  
Vâlcele este numele satului în care se face captarea acestei 
ape, sat din judeţul Covasna, care acum doua mii de ani se 
chema “COLONIA AQUARUM VIVARUM”, fiind una dintre 
sursele importante de apă minerală ale romanilor. Abia în 
1770, apa este redescoperită de catre un austriac, Lucas 
Wagner, care o considera - într-un studiu de specialitate 
publicat la acea vreme - una dintre cele mai valoroase ape 
minerale din Ardeal si din Europa. O sută de ani mai târziu, 
in 1861, o revistă pariziana mondenă (“L’Ilustration”) publica 
o gravură a satului transilvanean Arpatac (cum era denumit 
atunci de administraţia maghiară), devenit între timp 
staţiune balneară, considerată una dintre cele mai bune de 
acest gen din Europa. Aici a venit, se spune, ţarul Serbiei 
adus pe targă şi a plecat pe picioarele lui, tămăduit de o 
simplă cură cu apă minerala. Drept mulţumire, el a dăruit 
sătenilor români de aici o biserică ortodoxă care mai există 
şi astăzi. 
 INDICAŢII TERAPEUTICE: Dispepsii gastrice, atonii gastrice, 
constipaţii cronice, unele dispepsii intestinale cu 
fermentaţii , colita mucomembranoasă, sechele după 
hepatite acute, hepatite cronice, litiază biliară, cură de 
diureză, manifestări artritice în general, anemii ,gută, 
diabet- forme uşoare. Un rol extraordinar din punct de 
vedere terapeutic îl are bicarbonatul existent în apă care 
potrivit ultimelor cercetări medicale are rolul primordial în 
reglarea echilibrului acido-bazic la nivelul fluidelor 
organismului. 



11. Wild Aqua
 TDS: 104 mg/L 
 Calciu: 133,1 mg/L 
 Magneziu: 18.81 mg/L 
 Sodiu: 21,71 mg/L 
  
Marime: 0.33L (sticla) 
Plata / Carbogazoasa (adaugat) / Levantica & Soc / Levantica & Menta 
Pret: 12 RON 
  
 Wild Aqua este o bautura cu extracte botanice naturale, obtinuta prin distilarea cu abur 
a plantelor. O bautura ce pune accentul pe gustul proaspat si pe beneficiile in sanatate 
aduse de plante.  
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2. 383 Kopjary  

1. Theodora
Tip: Plata & Carbogazoasa (natural) 
 TDS: 940 mg/L 
 Calciu: 144 mg/L 
 Magneziu: 34 mg/L 
 Sodiu: 32 mg/L 
  
Marime: 0.33L (sticla) 
Pret: 10 RON 
  
Izvoarele de pe dealurile Balaton erau cunoscute 
inca de pe vremea Romanilor. Marturie stau 
excavarile din acele zone, cat si legendele si 
miturile ce au supravietuit de pe atunci. Conform 
povestilor, Imparateasa Theodora era o mare 
amatoare a apelor minerale din acele zone, 
devenind bautura ei prefaerata, de aici fiind dat si 
numele apei. 
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Tip: Plata 
 TDS: 497 mg/L 
 Calciu: 23.8 mg/L 
 Magneziu: 5 mg/L 
 Sodiu: 87 mg/L 
 Siliciu: 31 mg/L 
 pH: 8.4 

Tip: Carbogazoasa (natural) 
 TDS: 497 mg/L 
 Calciu: 23.8 mg/L 
 Magneziu: 5 mg/L 
 Sodiu: 87 mg/L 
 pH: 5.4 
  
Marime: 0.75L (PET) 
Pret: 13 RON 
  
Pentru milenii, izvoarele au ramas la o adancime de 
208 metri, unde temperaturile sunt constante, si 
unde se regaseste cea mai buna apa. Analizele 
efectuate la Academia de Stiinte din Ungaria, au 
demonstrat ca apa este originara de mii de ani. 
 O apa microbiologica pura, din bazinul Panonic, cu 
o puritate si integritate inca din Era Glaciara. 
Analizele arata un pH de 8.4 si un continut 
neobisnuit de Siliciu, ce aduce beneficii 
extraordinare corpului, in special in regenerarea 
unghiilor si pielii.  



2. Wildalp 

1. Vöslauer
Tip: Plata & Carbogazoasa (natural) 
 TDS: 679 mg/L 
 Calciu: 116 mg/L 
 Magneziu: 41 mg/L 
 Sodiu: 14.5 mg/L 
 Siliciu: 14.7 mg/L 
  
Marime: 1L (rePET, BPA free) 
Pret: 10 RON 
  
 Sursa apei Voslauer este la 660 m adancime, si are 
o vechime de 15000 ani. O apa minunata si 
echilibrata in continutul de saruri si minerale.
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Tip: Plata 
 TDS: 44 mg/L 
 Calciu: 4.5 mg/L 
 Magneziu: 13 mg/L 
 Sodiu: 2 mg/L 
 Oiygen: 9.2 mg/L 
  
 Marime: 1L (PET) 
 Pret: 15 RON 

Tip: Moon Water 
 TDS: 44 mg/L 
 Calciu: 4.5 mg/L 
 Magneziu: 13 mg/L 
 Sodiu: 2 mg/L 
  
 WILDALP Mondwasser (English: moon water) formeaza o 
linie premium in gama Wildalp, combinand apa netratata de 
izvor cu legendarele puteri selenare. In editie limitata, apa 
este imbuteliata o data pe luna, in noptile cu Luna Plina. 
Mineralizarea slaba si continutul ridicat de oxigen ii ofera 
un gust aproape dulce.  
 Marime: 1L (PET) 
 Pret: 22 RON 
  
Wildalp - cea mai pura apa din regiunea Styria. Natura 
virgina si conditiile geologice unice de la poalele muntilor 
Hochschwab sunt decisive pentru calitatea incredibila si 
mineralizarea slaba a apei. Este un companion excelent 
pentru mese usoare, degustari de vinuri sau in prepararea 
cafelei si ceaiurilor. 



3. Waldquelle
Tip: Plata & Carbogazoasa (natural) 
 TDS: 610 mg/L 
 Calciu: 88 mg/L 
 Magneziu: 14.9 mg/L 
 Sodiu: 28.5 mg/L 
  
Marime: 0.5L (rePET) 
Pret: 6.5 RON 
  
 Magnesia GO 
 Magnesia GO este companion ideal pentru activitati fizice. Sticla ergonomica este 
practica si are o cantitate perfecta de 0.75L. Cantitatea ideala de magneziu si hidratare. 
 Magneziu: 172 mg/L 
  
Marime: 0.75L 
Pret: 12 RON 
  
  
    Apa minerala Waldquelle ajunge la suprafata de la o adancime de aprox 200 m, la 
poalele muntilor Pauliberg, cei mai tineri vulcani stinsi din Austria. Apa este imbuteliata 
direct de la sursa, in Kobersdorf, Burgenland. 
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1. Nevas
Tip: Carbogazoasa (carbonatare in sticla) 
 TDS: >2000 mg/L 
 Calciu: >600 mg/L 

  
Marime: 0.75L (sticla) 
Pret: 246 RON 
  

  
 O experienta extraordinara. O apa de lux cu un continut ridicat de Calciu. O apa 
Premium, cu o textura perlata ce aminteste de sampanie sau vinuri spumante, o apa 
pentru sarbatori, pentru rasfat, si pentru a va asigura ca degustati Revolutia Apei. 
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2. Evian 

1. Vittel
Tip: Plata 
 TDS: 400 mg/L 
 Calciu: 94 mg/L 
 Magneziu: 20 mg/L 
 Sodiu: 7.7 mg/L 
 pH; 7.8 
  
Size: 1.5L (rePET) 
Pret: 19 RON 
  
 Izvorul Vittel are o lunga istorie, inca de pe vremea 
orasului balnear Romano-Galic din acest loc ce 
dateaza din anul 69. Legenda spune ca a fost numit 
dupa generalul Vitellius care a folosit apele izvorului 
sa trateze guta de care suferea. Din 1857, apa cu 
proprietati curative a fost imbuteliata in sticle din 
piatra, cu dopuri de portelan. In 1882 a fost fondata 
Societe Generale des Eaux Mierales de Vittel® 
(SGEMV). In 1986, in urma unei cereri venite din partea 
Air France, Vittel a scos pe piata o sticla de plastic 
pentru mesele servite pasagerilor. Aceasta sticla de 
plastic a fost folosita si sa inlocuiasca sticlele din 
farmacii, devenind produsul pe care il puteti comada 
astazi. 
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Tip: Plata & Carbogazoasa (natural) 
 TDS: 345 mg/L 
 Calciu: 80 mg/L 
 Magneziu: 26 mg/L 
 Sodiu: 6.5 mg/L 
  
Marime: 0.75L (sticla) 
Pret: 28 RON 

  
Apa naturala de izvor Evian incepe incepe ca ploaie si 
zapada ce cad pe platourile glaciare din Alpii Francezi, 
formati acum 50000 ani. Apa izvoraste de la poalele Alpilor, 
in orasul Évian-les-Bains, unde izvoarele au fost descoperite 
acum 200 ani. 



3. Perrier
Tip: Carbogazoasa (adaugat) 
 TDS: 456 mg/L 
 Calciu: 150 mg/L 
 Magneziu: 3.9 mg/L 
 Sodiu: 9.6 mg/L 
 pH: 5.5 
  
Marime: 0.33L (sticla) 
Pret: 10 RON 
  
 Eleganta, carbogazoasa si racoritoare. Apa 
carbonatata Perrier a delectat generatii intregi in 
ultimii 150 ani. Cu bule distincte, galagioase si 
unice, originand in Franta, este cunoscuta la nivel 
international.  
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2. Vichy Barcelona 

1. 22 Artesian
Tip: Plata & Carbogazoasa (natural) 
 TDS: 663 mg/L 
 Calciu: 142 mg/L 
 Magneziu: 28.5 mg/L 
 Sodiu: 13 mg/L 
 pH: 7.6 
  
Marime: 0.822L (sticla) 
Pret: 24 RON 
  
 O calatorie ce ne duce in inima tinutului Rioja, prin 
traseul unei ape ce cade din nori peste terroir-ul 
specific zonei, pana la apa de origine arteziana cu
diferite proprietati curative.  
 Apa trece prin diverse straturi de sol, ce isi schimba 
compozitia pe parcursul celor 500 m pana la 
suprafata, pana la fantana arteziana, unde presiunea 
se acumuleaza si apa iese la o temperatura 
constanta de 22 grade Celsius, pe intreaga durata a 
anului. 
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Tip: Carbogazoasa 
 TDS: 2900 mg/L 
 Calciu: 14 mg/L 
 Magneziu: 6 mg/L 
 Sodiu: 1097 mg/L 
 pH: 8 
  
Marime: 0.75 (glass) 
Pret: 33 RON 

Vichy Catalan este un brand de top pe piata apelor 
minerale din Europa. Inca din 1881, cand dr Modest 
Furest i Roca a descoperit proprietatile apei ce 
curgea in izvoarele din Caldes de Malavella (Girona) 
- la 60 grade, natural carbogazificata.  
 Apa este unica prin calitatile sale organo-leptice, si 
prin beneficiile aduse sanatatii.  
 Este o apa emblematica pentru cultura 
gastronomica internationala, devenind esentiala pe 
mesele multor restaurante. 



2. S. Pellegrino 

1. Acqua Panna

Tip: plata 
 TDS: 188 mg/L 
 Calciu: 30 mg/L 
 Magneziu: 7 mg/L 
 Sodiu: 13 mg/L 
 pH: 8.2 
  
Marime: 0.75L (sticla) 
Pret: 18 RON 
  
 Echilibrul exceptional al minerarelor din apa Acqua 
Panna este rezultatul rocilor din care sunt formate 
dealurile toscane, regiune de unde apa izvoraste. 
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Tip: Carbogazoasa (natural) 
 TDS: 952 mg/L 
 Calciu: 164 mg/L 
 Magneziu: 49.5 mg/L 
 Sodiu: 31 mg/L 
 pH: 7.7 
  
Marime: 0.75 (sticla) 
Pret: 23 RON 

Apa minerala S. Pellegrino are un traseu de minim 
30 ani prin rocile de la poalele Alpilor Italieni. De-a 
lungul drumului, apa se imbogateste cu minerale ce 
ii ofera gustul si proprietatile speciale.  
 



3. Ferrarelle

Tip: Carbogazoasa (natural) 
 TDS: 1360 mg/L 
 Calciu: 390 mg/L 
 Magneziu: 25 mg/L 
 Sodiu: 51 mg/L 
 Siliciu: 82 mg/L 
 pH: 6.2 
  
Marime: 0.75L (sticla) 
Pret: 19 RON 
  
 Ferrarelle este singura apa colectata dintr-un 
geiser rece din Europa, de pe pantele vulcanice ale 
Italiei. 
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2. Lofoten Arctic Water 

1. Voss
Tip: Plata 
 TDS: 40 mg/L 
 Calciu: 2.7 mg/L 
 Magneziu: 0.6 mg/L 
 Sodiu: 3 mg/L 
 pH: 5.8 
  
Tip: Carbogazoasa (natural) 
 TDS: 280 mg/L 
 Calciu: 2.8 mg/L 
 Magneziu: 0.6 mg/L 
 Sodiu: 110 mg/L 
 pH: 5.2 
  
Marime: 0.8L (sticla) 
Pret: 34 RON 
  
 Acum peste 20 ani, apa Voss a fost infiintata in 
Norvegia, intr-o tara cunoscuta pentru aerul 
proaspat, resursele naturale neploluate, si pentru 
standardele inalte de calitate. Apa a fost 
recunoscuta mult timp pentru ambalajul sau, fiind 
probabil cea mai recognoscibila apa. Dar exteriorul, 
a reflectat intotdeauna calitatea produsului din 
interior. 

No
rve

gia
 

Tip: Plata 
 TDS: 30 mg/L 
 Calciu: 1.7 mg/L 
 Magneziu: 1 mg/L 
 Sodiu: 7.6 mg/L 
 pH: 6.8 
  
Tip: Carbogazoasa 
 TDS: 35 mg/L 
 Calcium: 1.7 mg/L 
 Magnesium: 1 mg/L 
 Sodium: 7.6 mg/L 
 pH: 6.8 
  
Marime: 0.88 (sticla) 
Pret: 44 RON 
  
 Lofoten este o apa pura din zona artica, dintre paralele 68-
69 grade. Scopul echipei Lofoten Arctic Water este 
punerea pe piata a unei ape proaspete si nepoluate.  
   Sursa apei sunt muntii maiestuosi de pe insulele Lofoten. 
Apa este reinoita prin topirile ghetarilor, zapezii si prin 
ploile ce cad pe durata anului.  
 Nivelul scazut al mineralizarii indica o apa de puritate 
extraordinara, cu o textura interesanta si curata ca mediul 
din care provine. 



2. Perlage 

1. Piwniczna

Tip: Effervescent (nivel Co2 scazut) 
 TDS: 1727 mg/L 
 Calciu: 180 mg/L 
 Magneziu: 87 mg/L 
 Sodiu: 133 mg/L 

Marime: 0.7L (sticla) 
Pret 15 RON 
  
 Piwniczanka este o apă minerală naturală extrasă 
în inima Parcului peisagistic Poprad, în Piwniczna - 
Zdrój. Proporția unică de minerale, inclusiv calciu și 
magneziu, permite o absorbție excelentă a acestor 
minerale de către organism. 
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Tip: Carbogazoasa (perlage) 
 TDS: 440 mg/L 
 Calciu: 140 mg/L 
 Magneziu: 21 mg/L 
 Sodiu: 9 mg/L 
 pH: 5.5 
  
Marime: 0.7 (sticla) 
Pret: 15 RON 
  
 “Perlage” este numele unei metode speciale de 
saturare a apei minerale cu dioxid de carbon de 
origini naturale, astfel ca bulele formate sunt mici si 
eliberate lent, la fel ca in cazul spumantelor. Efectul 
procesului, este o apa exceptional de delicata, cu un 
continut ridicat de CO2. 
 Apa Perlage este imbuteliata la sursa, si extrasa de 
la aprox 100 m adancime, utilizand standarde de 
calitate inalte.  

  



1. Borjomi
Tip:  
 TDS: 3905 mg/L 
 Calciu: 50-75 mg/L 
 Magneziu: 35-55 mg/L 
 Sodiu: 1200-1700 mg/L 
 pH: 6.5 
  
Marime: 1L (sticla) 
Pret: 26 RON 
  
 Borjomi este o apa cu o origine in Muntii Caucaz. Izvoarele se afla la o altitudine de 2300 m si 
apa este extrasa de la o adancime de 1500 metri, fiind imbogatita cu mai mult de 60 minerale.  
 Apa este impinsa la suprafata de dioxid de carbon natural, la o temperatura de 38-40 grade 
Celsius.  
 Izvoarele au fost descoperite de armata rusa, in 1820, iar istoria lor este indelung 
interconectata cu istoria dinastiei Romanov. 
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