
Prečo Dolphin? Jednoducho… 

DOLPHIN JE VIAC AKO VODA.
LEPŠIE SLUŽBY
Dolphin je známy 
svojimi vynika-
júcimi službami. 

Dôkladne vyškolení servisní 
zástupcovia majú výbornú 
povesť, pokiaľ sa jedná o  
priateľský prístup k 
zákazníkom, spoľahlivosť a 
povedomie o hygiene. 
Individuálne plánovanie 
dodávok  a služieb  zbavuje 
zákazníka všetkých starostí.

VIAC ÚSPOR
Použitie špeciál-
nej patentovanej 
technológie a 

kompresorov triedy Tier 1 sú 
len niektoré z funkcií, ktoré 
prispievajú k úspore až 35 % 
spotreby energie v porovnaní 
s bežnými chladičmi vody. 
Produkty Dolphinu sa ďalej 
ukázali byť odolnejšie a 
menej náročné na údržbu. 
Dolphin znamená najinteli-
gentnejšiu a ekonomickú 
voľbu.

VYŠŠIA KVALITA
Voda Dolphin, 
ktorá spĺňa 
najvyššie možné 

štandardy kvality, je plnená a 
distribuovaná podľa prísnych 
pravidiel. Dolphin je 
auditovaný a schválený 
Európskou asociáciou 
chladičov balenej vody 
(EBWA) a National Sanitation 
Foundation (NSF), ktoré 
potvrdili ich najvyššie 
štandardy kvality.

VIAC CHUTI
Dolphin ponúka 
vodu tak, ako ju 
chcela príroda. 

Uchovávaná prírodou po 
tisícky rokov a chránená 
nepriepustnými vrstvami  ílu 
dodáva Dolphinu ideálnu 
rovnováhu minerálov a skvelú 
chuť.

Quality

CA2+ 52,9  mg/l
NO3 19,7 mg/l
MG2+  19,4 mg/l
NA+ 3,9  mg/l
K+ 2,79  mg/l
F 0,179  mg/l
NH4+ <0,01 mg/l
NO2 <0,001 mg/l

Zloženie:

ACCREDITED
MEMBER

VEDELI STE?
Ideálna rovnováha minerálov 
robí z vody Dolphin najvhod-
nejší nápoj pre Vašu každo-
dennú spotrebu.

Dolphin voda je jedinou na 
chladičoch vody na Slovensku, 
ktorá sa plní na linke s 
certifikátom WE! 

Dolphin je akreditovaným 
členom Slovenskej asociácie 
chladičov vody (SWCA)

PRAMEŇ VODY DOLPHIN
Voda Dolphin sa plní zo zdroja Staufferberg Quelle v Bonstettene (Nemecko). Jedná sa o prastarý prameň, 
kde sa plní voda od polovice minulého storočia. Voda pochádza z okolitých hôr a prechádza vrstvami hornín 
a ílu, ktoré tvoria jedinečný prírodný filter. Krištáľovo čistá voda Dolphin je skutočným darom prírody.



FAKTY O
VODE: 75%

nášho mozgu 
je voda

Okcal
pomáha znižovať
nadváhu

8pohárov

potrebuje
denne naše telo

vody

Voda pomáha
pri kontrole

príjmu kalórií.

Voda napomáha
zabráneniu

predčasného starnutia

Voda predstavuje: 
75% nášho mozgu,   

92% krvi,
75% svalov a 

22% kostí

Dehydratácia môže 
viesť k únave
a vyčerpaniu

Zvyšuje energiu a odstraňuje únavu
Keďže Váš mozog pozostáva z väčšej časti z vody, jej pitie 
Vám pomáha premýšľať, lepšie  sa sústrediť, koncentrovať 
a byť pozornejší. Ako bonus navyše zvyšuje Vašu úroveň 
energie!

Prírodný liek proti bolesti hlavy
Pomáha zmierniť a predchádzať bolestiam 
hlavy (migrénam a tiež bolestiam chrbta!), 
ktoré sú  často zapríčinené dehydratáciou.

Zlepšuje pleť
Hydratuje Vašu pokožku, 

udržiava ju sviežu, jemnú, 
žiarivú a hladkú. Odstraňu-

je vrásky. Je to najlepší 
prostriedok proti starnutiu!

Pomáha pri chudnutí
Odstraňuje vedľajšie produkty tukov, 

znižuje príjem potravy (naplnením 
žalúdka vodou pred jedlom), znižuje 

pocit hladu (ahoj prírodný produkt 
na potláčanie chuti do jedla!), zvyšuje 

Váš metabolizmus a má nula kalórií!

Šetrí peniaze!
Voda je lacná! Dokonca ak si vyberiete balenú 
/ �ltrovanú vodu, je VŽDY lacnejšia ako 
vysoko kalorické latte!

Posilňuje imunitný systém
Človek s veľkou spotrebou vody má menšiu 
pravdepodobnosť, že ochorie. Kto by sa 
nechcel cítiť po väčšinu času zdravý? Pitie 
veľkého množstva vody pomáha bojovať proti 
chrípke, rakovine a iným ochoreniam, ako je 
napríklad infarkt.

Vyplavuje toxíny
Zbavuje telo odpadu prostredníctvom 
potenia a močenia, redukuje vznik 
obličkových kameňov a infekcií močových 
ciest.

Zabraňuje vzniku kŕčov a výronov
Správna hydratácia pomáha udržiavať 
premazané kĺby a pružnejšie svaly, znižuje 
sa pravdepodobnosť bolesti kĺbov.

=  Buďte �t. 
 Pite 8 pohárov
 vody denne!

1. pohár
po prebudení

8. pred
spánkom

2. a 3. poháre
po začatí práce

4. a 5. poháre
pred a počas obeda

6. a 7. poháre
počas prestávok


