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Substancje mineralne w wodzie kranowej:

Suma minera³ów [mg/l]

Wapñ Ca [mg/l]

Magnez Mg [mg/l]

Woda nisko
zmineralizowana 

322,2

Woda nisko
zmineralizowana 

Woda nisko
zmineralizowana 

17,01

44,1

Woda œrednio 
zmineralizowana 

650,0

Woda œrednio 
zmineralizowana 

Woda œrednio 
zmineralizowana 

23,1

110,2

Woda kranowa
w S³upsku 

290,0

Woda kranowa
w S³upsku 

Woda kranowa
w S³upsku 

6,1

66,2

Woda Ÿródlana
(butelkowana) 

269,0

Woda Ÿródlana
(butelkowana) 

Woda Ÿródlana
(butelkowana) 

5,1

43,7
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S³upska woda kranowa zaliczana jest do najlepszych 
w kraju, wiêc po co przep³acaæ !!!

1 litr 0,003 z³

0,18 z³

 wody z kranu kosztuje , jeœli zgodnie z zaleceniami 

lekarzy, wypijalibyœmy 8 szklanek wody dziennie to, pij¹c wodê 

z kranu, zap³acilibyœmy  miesiêcznie. Ta sama iloœæ wody 

butelkowanej to koszt ponad 80 z³ miesiêcznie.

woda z kranu

miesiêcznie
18 groszy

woda butelkowana 

80 z³
miesiêcznie
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Czy o tym wiedzia³eœ?

  • œrednio na wyprodukowanie 1 butelki wody 

zu¿ywa siê 2 000 razy wiêcej energii, ni¿ na 
dostarczenie 1 litra wody w kranie.

  • woda w kranie jest badana czêœciej i ma 
wy¿sze standardy bezpieczeñstwa ni¿ woda 
butelkowa.

  • dziennie na œwiecie kilkaset milionów 
butelek trafia na sk³adowiska odpadów lub 
do mórz i oceanów. Szacuje siê, ¿e tylko 

5% plastikowych butelek jest zwracanych. 
Statystyki podaj¹, ¿e Polacy opró¿niaj¹ 

rocznie 110 000 ton butelek, a jedna tona 

to 25 000 sztuk.

  • do uzyskania 1/3 litra wody butelkowej 

potrzeba jest ok. 1 litra wody produkcyjnej.

  • woda butelkowa kosztuje 333 razy wiêcej ni¿ 
s³upska kranówka.

FAKTY:
Wodê kranow¹ mo¿na piæ bez przegotowania

W wodzie z kranu s¹ minera³y

Przegotowanie zmiêkcza wodê

Woda kranowa jest tañsza od wody butelkowanej

 •

 •

 •

Woda w S³upsku pochodzi z ujêæ g³êbinowych, wolnych od 
zanieczyszczeñ mikrobiologicznych. Wobec tego gotowanie 
wody przed spo¿yciem jest jedynie procesem fizycznym 
polegaj¹cym na jej podgrzaniu. 

Woda w s³upskich kranach jest czysta i smaczna. Jednoczeœnie 
dziêki zawartoœci minera³ów w tym biopierwiastków takich 
jak wapñ i magnez jest zdrowa dla organizmu.

Przegotowanie wody powoduje wytr¹cenie w postaci osadu 
(kamienia) czêœci minera³ów – zw³aszcza zwi¹zków wapnia 
i magnezu – co zmiêkcza wodê, ale równie¿ powoduje zubo¿e-
nie sk³adu mineralnego wody. Z tego powodu gotowanie 
wody nie jest zalecane przy bezpoœrednim spo¿yciu. 

Zdecydowanie tak. Za litr wody s³upskiej "kranówki" 
zap³acimy tylko 0,003 z³. 

MITY: 
Twarda woda mo¿e powodowaæ powstawanie kamieni 
równie¿ w organizmie

Chlor w wodzie kranowej jest szkodliwy

Domowe filtry usuwaj¹ z wody kranowej zanieczyszczenia

W wodzie kranowej znajduj¹ siê groŸne bakterie

Twarda woda ma niekorzystny wp³yw na organizm

Woda w polskich miastach ma gorsz¹ jakoœæ ni¿ w miastach 
innych krajów Unii Europejskiej

Powstawanie kamieni w organizmie cz³owieka wynika g³ów-
nie z zaburzeñ metabolizmu i nie ma zwi¹zku z twardoœci¹ 
spo¿ywanej wody. Kamienie w organizmie cz³owieka to z³ogi 
z nierozpuszczalnych szczawianów, moczanów fosforanów, 
struwitu lub cholesterolu. 

Chlor jest œrodkiem dezynfekuj¹cym. Stosowane w wodzie 
kranowej dawki chloru nie maj¹ szkodliwego dzia³ania. 
Jednoczeœnie warto podkreœliæ, ¿e woda w S³upsku nie jest 
chlorowana, co znacznie poprawia jej walory smakowe.

Filtry domowe nie usuwaj¹ ¿adnych zanieczyszczeñ, gdy¿ 
takich w wodzie pitnej nie ma. Warto pamiêtaæ jednak o tym, 
¿e niew³aœciwe u¿ytkowanie filtrów mo¿e spowodowaæ 
zagro¿enie mikrobiologiczne poprzez niekontrolowany rozwój 
szkodliwych bakterii na wk³adzie filtruj¹cym.

Woda pitna dostarczana mieszkañcom S³upska jest œciœle 
monitorowana i nie zawiera ¿adnych szkodliwych dla zdrowia 
bakterii. 

Œrednio twarda woda, gdy¿ tak¹ mamy w S³upsku, jest 
uci¹¿liwa dla sprzêtów gospodarstwa domowego, ale 
równoczeœnie zawieraj¹c wiêksze iloœci takich biopierwiast-
ków jak magnez czy wapñ mo¿e mieæ bardzo pozytywny 
wp³yw na zdrowie.

Wymagania jakoœciowe, okreœlone w przepisach polskich s¹ 
tak samo szczegó³owe jak wymagania unijne, a niektóre 
wskaŸniki musz¹ spe³niaæ jeszcze surowsze normy w stosunku 
do norm Unii. 

                                                    pochodzi z ujêæ g³êbinowych z czwartorzêdu

                                                                                monitorowana przez akredytowane laboratoria

                                                                                                            uzdatnianie oparte na naturalnych procesach napowietrzania i filtracji

                            nie jest chlorowana

10
sposobów na picie s³upskiej kranówki

Pij wodê prosto z kranu, na zdrowie!Pij wodê prosto z kranu, na zdrowie!
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