


 Woda  JANTAR  czerpana jest ze źródła artezyjskiego nr 39  
w Kołobrzegu. W skład jej wchodzą wody reliktowe sprzed 9,8 tys. lat oraz 
wody napływowe po 40-letnim procesie filtracji. Ponadto wzbogacona jest o 
minerały z soli permskich, które przez miliony lat odkładały się na dnie 
praoceanu. 

JANTAR to najwyższej jakości woda średniozmineralizowana  
o zasadowym odczynie, który stanowi doskonały czynnik równoważący 
kwasowość różnego rodzaju napojów oraz pożywienia o charakterze 
kwasotwórczym.

JANTAR doskonale nawadnia organizm przez unikalny bukiet 
elektrolitów i pierwiastków śladowych.

Historia źródła



Przekrój źródła



Woda – najzdrowszy napój na świecie

O tym, że woda jest nam niezbędna do życia, wie każdy. 
Powszechnie znany jest jej wpływ na zdrowie i urodę.  
Ale co wiemy o samym płynie? Woda mineralna wydobywana jest z 
wnętrza ziemi, ze złóż izolowanych geologicznie,  
co stanowi barierę dla zewnętrznych zanieczyszczeń. Zawiera minerały, 
które korzystnie wpływają na nasze zdrowie – magnez, wapń, sód, potas. 
Najważniejszym parametrem przy wyborze wody powinna być zawartość 
składników mineralnych. To one decydują o charakterze i jakości wody.
Nie ilość minerałów decyduje o wpływie wody na zdrowie człowieka ale ich 
jakość i proporcje mające wpływ  
na nawodnienie organizmu, jego równowagę kwasowo-zasadową oraz 
uzupełnienie pierwiastków śladowych.

Woda – napój życia 



Specyfikacja wody
➢ jest wodą źródlaną średniozmineralizowaną – czyli najlepszą do picia na co 

dzień,
➢ jest wodą niskosodową,
➢ posiada odpowiedni stosunek potasu do sodu dzięki, któremu prawidłowo 

pracuje pompa sodowo-potasowa u człowieka,
➢ jako woda chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowo-wapniowa szybko i 

skutecznie nawadnia i przeciwdziała powstaniu hiponatremii,
➢ odpowiedni poziom sodu, potasu oraz chlorku zapewnia utrzymanie 

wewnętrznej równowagi wodno-elektrolitowej,
➢ posiada wodorowęglany HCO3 – doskonały czynnik poprawiający 

przyswajalność wapnia 
➢ i magnezu,
➢ niegazowana woda posiada pH w przedziale 7,4 ÷ 7,7, które przeciwdziała 

zakwaszeniu organizmu,
➢ zawiera pierwiastki śladowe takie jak: jod, selen, cynk, lit oraz stront,
➢ w wodzie nie występują metale ciężkie, pestycydy ani żadne stężenia 

izotopów radonu, radu i uranu,
➢ brak promieniowania alfa i beta,
➢ jest bardzo czystą wodą pozbawioną zanieczyszczeń,
➢ w procesie butelkowania nie używa się substancji chemicznych 

wydłużających jej termin przydatności.



Woda Jantar jest bogatym źródłem pierwiastków, które są niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Sód - jest niezbędnym pierwiastkiem występującym w największej koncentracji w 
płynach zewnątrzkomórkowych. Bierze udział w regulacji pobudliwości mięśni 
szkieletowych oraz przewodzenia impulsów w układzie nerwowym, ale głownie jest 
odpowiedzialny za utrzymanie pH krwi oraz gospodarski wodno-elektrolitowej.

Potas - jest jednym z podstawowych elektrolitów organizmu z najwyższym stężeniem 
wewnątrz komórek. Jest odpowiedzialny za powstawanie różnicy potencjałów na 
powierzchni błony komórkowej dzięki pompie sodowo-potasowej, której jest 
niezbędnym elementem, a z kolei te mechanizmy uczestniczą w przewodzeniu 
impulsów nerwowych i skurczów mięśni szkieletowych. Potas jako jon 
wewnątrzkomórkowy odpowiada za utrzymanie prawidłowego nawodnienia komórki 
oraz kontroluje stałe pH krwi.

Wodorowęglany we krwi są podstawowym związkiem neutralizującym powstające w 
organizmie "kwasy", przez co ich główną funkcją jest eliminowanie jonów wodoru czyli 
w bardzo potocznym znaczeniu - odkwaszanie, a inaczej utrzymanie równowagi 
kwasowo-zasadowej krwi. Są niezwykle wartościowe dla organizmu.

PIERWIASTKI ŻYCIA, 
które można znaleźć w wodzie Jantar



Wapń - jest podstawowym budulcem kości, włosów, zębów i paznokci, wpływa 
korzystnie na przemianę materii i zapobiega osteoporozie.

Jod - jest niezbędnym mikroelementem, bez którego metabolizm się nie obędzie, 
niedobór u dzieci zmniejsza zdolność uczenia się, spowalnia wzrost i rozwój fizyczny w 
okresie pokwitania, natomiast u dorosłych może upośledzać funkcje rozrodcze jak 
również prowadzić do niedoczynności tarczycy.
 
Żelazo - znajduje się w hemoglobinie i mioglobinie, dzięki którym mogą zachodzić 
procesy oddychania, zapewnia transport tlenu, ale również znajduje się w wielu 
biologicznie ważnych enzymach.
 
Chrom - jest niezbędnym do życia mikroelementem, ułatwia transport glukozy z krwi 
do komórek, zmniejsza zapotrzebowanie na insulinę, zmniejsza ryzyko zawału serca i 
rozwoju miażdżycy.

PIERWIASTKI ŻYCIA, 
które można znaleźć w wodzie Jantar



Stront - jest potrzebny do prawidłowego procesu wapnienia kości i zębów.
 
Lit - bierze udział w komunikacji wewnątrzkomórkowej ale również odgrywa istotną rolę 
w gospodarce wodno-elektrolitowej.
 
Bor - jest niezbędny do prawidłowej gospodarki wapniowej organizmu, reguluje 
metabolizm, wzrost i rozwój tkanki kostnej.

PIERWIASTKI ŻYCIA, 
które można znaleźć w wodzie Jantar



Parametry wody

Wapniowy (Ca2+) 52,1
Magnezowy (Mg2+) 15,8
Sodowy (Na+) 167,0
Potasowy (K+) 5,0
Selenowy (Se2+) 0,14

Katio
ny 

(m
g/l)

Siarczanowy (SO4
2-) 16,7

Wodorowęglanowy (HCO3
-) 322,9

Chlorkowy (Cl-) 212,7
Jodkowy (J-) 0,02
Fluorkowy (F-) 0,2

7,4

Anio
ny 

(m
g/l)

pH



Rekomendacja



Asortyment



Asortyment



Szablony reklam press



Ambasador marki – Agnieszka 
Kaczorowska



Dane logistyczne

Dane Logistyczne

 
butelka szklana 

0,33 l 
butelka PET 

1,5 l
butelka PET 

0,5 l
butelka PET 

5l
ilość butelek na palecie [szt.] 1 080 504 1 080 100
ilość butelek w pojedyńczej zgrzewce 
[szt.] 12 6 12  
ilość wszystkich zgrzewek [szt.] 90 84 90  
ilość zgrzewek w jednej warstwie 
[szt.] 18 21 18  
ilość warstw [szt.] 5 4 5 3

ilość butelek w pojedyńczej warstwie 
[szt.]

216 126 216

40 - pierwsza 
i druga 

warstwa; 20 - 
trzecia 

warstwa
waga wszystkich butelek [kg] 540 756 540 500
waga palety [kg] 25
łączna waga [kg] 565 781 565 525
wymiary palety w cm 80 x 120
wysokość z ładunkiem [cm] 130 150 130 110
zabezpieczenie przekładki kartonowe + folia strech



Oferta Cenowa
Nazwa Produktu Kod Produktu Cena Jednostkowa 

netto w PLN loco 
(Kołobrzeg)* 
*Do ceny należy doliczyć koszty transportu

Woda Jantar Niegazowana 
1,5L

5907651240036 1,45

Woda Jantar  Gazowana 
1,5L

5907651240043 1,45

Woda  Jantar    
Delikatnie gazowana 1,5L                                                                                               

5907651240098 1,45

Woda Jantar       
Niegazowana 0,5L

5907651240050 0,95

Woda Jantar  Gazowana 
0,5L

59007651240111 0,95

Woda Jantar   
Delikatniegazowana 0,5L

5907651240104 0,95

Woda Jantar  Niegazowana 
5,0L

5907651240111 3,30




