
	
	

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Idén az ízesített ásványvíz lesz a forró napok kedvence 

Budapest, 2016. június 21. 

 

A nyári melegben szervezetünknek a szokásosnál több folyadékra van 
szüksége, de egész nap vizet kortyolgatni sokaknak túlságosan egyhangú. 
A természetes ásványvíz felhasználásával készült ízesített vízzel könnyen 
megtörhető a monotonitás, ezek az italok ráadásul értékes ásványi 
anyagokat tartalmaznak és általában alacsony energiatartalmúak. 

Felnőttek esetében az ideális napi folyadékbevitel 2-3 liter, ami nyári kánikulában 
akár a kétszeresére is nőhet, hiszen a fokozott izzadással a szervezet több 
folyadékot veszít. A kiszáradás elkerüléséhez ilyenkor még fontosabb odafigyelni 
arra, hogy eleget igyunk, ráadásul a szép bőrhöz is fontos a megfelelő belső 
hidratáció. 

A napi folyadékszükséglet biztosításához az egyik legideálisabb ital a jó minőségű 
természetes ásványvíz – nyáron különösen, hiszen a verejtékkel nem csak víz, de 
fontos ásványi anyagok, például nátrium, kalcium, kálium, magnézium  is távoznak 
a szervezetből. 

A természetes ásványvíz felhasználásával készült ízesített termékek 
fogyasztásával nem kell lemondani ezekről az értékes ásványi anyagokról, és 
további előnyük, hogy általában alacsony energiatartalmúak. A különböző ízek 
révén pedig változatossá is tehető az italfogyasztás, ami segítség lehet azoknak, 
akiknek nehézséget okoz, hogy egész nap vizet igyanak. 

Magyarország legtradicionálisabb ásványvízmárkája, a Theodora a nyárra készülve 
piacra dobta ízesített termékeit. A citrom, narancs és málna ízű, alacsony 
kalóriatartalmú Theodora ízesített italok remek alternatívát kínálnak azoknak, akik 
újdonságra és különleges ízvilágú, alacsony energiatartalmú frissítőre vágynak. Az 
új termékcsalád alapja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén, egyedülálló 
természeti környezetből származó Theodora Kereki ásványvíz. A 1,5 literes 
kiszerelésben kapható ízesített termékek megtalálhatóak a legtöbb nagy 
áruházlánc polcain. 

Tippek: 

• Ha nassolni támad kedved, de szeretnéd elkerülni a cukorsokkot, fagyizás 
helyett igyál inkább egy pohár természetes ásványvíz alapú üdítőitalt! A 
gyümölcsös íz enyhíti a nass iránti vágyat, és egyúttal a folyadékpótlásról is 
gondoskodhatsz. 

• Ha szeretnéd a vendégeid egy látványos frissítővel meglepni, dobd fel 
kedvenc  italodat  fagyasztott gyümölcsökkel. Míg az olvadó jégkocka csak 
hígabbá teszi az ital ízét, a gyümölcsök még tovább gazdagítják azt. 

• Készíts könnyű, nyári koktélt citrom, narancs vagy málna ízű természetes 
ásványvíz  felhasználásával készült ízesített vízből! 



	
	

Céginformáció 
 
A Central European Mineral Water Holdingot 2015-ben hozta létre a Karlovarské Minerální 
Vody Group-ot (KMV) tulajdonló olasz Pasquale család, illetve a Szentkirályi Ásványvíz 
tulajdonosa, Balogh Levente. 2015 márciusában a CEMW Holding tulajdonába került a 
Kékkúti Ásványvíz Zrt., majd azt követően 2015 áprilisában a Szentkirályi Ásványvíz Kft. 
is. A cégvásárlásokat követően Balogh Levente a CEMW Holding meghatározó kisebbségi 
tulajdonosa, valamint a társaság elnöke lett. 

A Szentkirályi Ásványvíz Kft. és a Kékkúti Ásványvíz Zrt. egyesülésével létrejövő 
Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. Magyarország piacvezető ásványvíz- és üdítőipari 
társasága. A tulajdonában lévő Szentkirályi, Emese, Theodora Kékkúti és Theodora Kereki, 
valamint a forgalmazott S. Pellegrino, Acqua Panna és Perrier márkákon, továbbá az általa 
palackozott és forgalmazott Nestlé Aquarelen keresztül a cég egyaránt jelen van az 
ásványvizek, ízesített ásványvizek, valamint a szénsavas üdítőitalok piacán. 
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