Odkryj lekką i zrównoważoną wodę włoskich Alp

Z najwyższych szczytów
włoskich Alp

Zrównoważona lekkość

POLAND

Woda, która jest niezwykle lekka dla
naszego ciała i firma, która jest równie
lekka dla naszego środowiska.
Niezwykła lekkość od produkcji do dystrybucji.
Od momentu produkcji, aż do dystrybucji Levico bierze aktywny udział
w akcji obniżania emisji dwutlenku węgla. Rezultatem jest:
– 20% redukcji energii przeznaczonej na środki produkcji
– zwiększenie koncentracji na pozyskiwaniu energii odnawialnej
– zwiększenie ilości naszej własnej, samodzielnie pozyskanej energii
słonecznej od 20 do 200 kW
– wykorzystanie ekologicznych opakowań i sposobów transportu o
najniższej możliwej szkodliwości
– respektowanie hydrogeologicznej równowagi środowiska

Pierwsza, włoska firma produkująca wodę, która
nie zanieczyszcza środowiska naturalnego.
Dzięki renowacji głównej siedziby i zakładów produkcyjnych z
zachowaniem najbardziej nowoczesnych metod „ekologicznej”
architektury, Levico Waters została nagrodzona certyfikatami LEED
SILVER ( lidera jeżeli chodzi o energię i design przyjazny środowisku),
oraz GOLDEN STANDARD (w kwesti budynków już istniejących lub
odnowionych z wykorzystaniem energii z ekologicznych źródeł i
zastosowanie się do standardów przyjaznych środowisku). Dodatkowo
firma była w stanie drastycznie zredukować emisję gazów cieplarnianych
– do absolutnego minimum – poczynając od 2014 roku, co zostało
przypieczętowane prestiżową nagrodą Bneutral. Levico Waters jest
pierwszą firmą na włoskim rynku wody, która osiągnęła tak ogromne
uznanie w dziedzinie ochrony środowiska.

WŁAŚCIWOŚCI LEVICO
Temperatura źródła

°C

pH
Przewodność

14,6
Unità

6,5

µS/cm a 20°C

49

Wolny dwutlenek węgla (mg/l)

9

Rozpuszczalne substancje stałe w (mg/l) 38
Twardość

°F

2,3

Azotan

mg/l

2

Sód

mg/l

1,5

Wapń

mg/l

7,1

Magnez

mg/l

1,4

Potas

mg/l

0,44

Wodorowęglan

mg/l

14,4

Siarczan

mg/l

11,5

Chlorek

mg/l

1,1

Krzemionka

mg/l

5,5

Zrównoważona lekkość
Woda Levico to najczystsze świadectwo terytorium, z którego
pochodzi. Narodziła się na dziewiczych szczytach na wysokości 1660
m w alpejskim mieście Trentino, jednym z najbardziej rozwiniętych, a
zarazem naturalnych regionów we Włoszech.
Z bardzo niską zawartością rozpuszczalnych substancji stałych (38mg/l)
Levico to unikatowa, naturalna woda mineralna, klasyfikowana
jako jedna z najbardziej ekologicznych w Europie. Wszystko dzięki
wykorzystaniu wyłącznie szklanych butelek, przyjaznym środowisku
zakładom produkcyjnym oraz mało inwazyjnym procesom produkcji.
Można śmiało powiedzieć, że produkcja wody Levico jest nieszkodliwa
i „lekka” dla naszego środowiska.

Levico wspiera kulturę i sztukę
Levico Waters jest jednym ze współzałożycieli MUSE, nowoczesnego
muzeum nauki, zaprojektowanego przez Renzo Piano, podobnie
jak Artesella, wspaniałego szlaku współczesnej, naturalnej sztuki w
Dolomitach. Zarówno Levico, jak i Piano działają na tej samej płaszczyźnie,
szczególnie dbają o ekorozwój i lansują produkty najwyższej jakości .

Butelkowana tylko i wyłącznie w szkle
Levico jest lekka i nieskazitelna – od
wydobycia, aż do momentu podania.
Levico jest butelkowana wyłącznie w szkle, czyli jedynym materiale,
który jest w 100% przetwarzalny i perfekcyjnie zachowuje najwyższą
jakość i oryginalny smak produktu.
COMPARISON WITH OTHER BRANDS
Wysokość źródła
(mnpm)

Osad
(mg/l)

Sód
(mg/l)

Azotan
(mg/l)

pH

LEVICO

1660

38

1,5

2

6,5

Boario

217

592

4,6

n.r.

7,4

Levissima

1848

75,5

1,8

n.r.

7,8

Norda

950

58

3

2,3

8,1

Pejo

1393

87,2

1,8

3,5

6,98

Rocchetta

312

174,1

4,13

1,1

7,56

San Benedetto

20

274,8

6,9

8,2

7,21

Vera

60

160

2

n.r.

7,99

Lekka dla naszego organizmu, idealna dla
naszego samopoczucia.
Zawiera
tylko
38
miligramów
rozpuszczalnych substancji stałych, czyli
śladową ilość węglanu wapnia.
Woda Levico jest szczególnie polecana
w diecie niskosodowej i nadciśnieniu,
jest również idealna dla noworodków i
małych dzieci.

Właściwości, których nieustannie
poszukujesz w każdej jednej
butelce wody
Osad

Levico charakteryzuje się bardzo niskim poziomem osadu,
jest minimalnie mineralizowaną wodą i dlatego też znalazła się w
rankingu najlżejszych wód w Europie. Minimalnie mineralizowana
woda w dużym stopniu pomaga naszemu organizmowi usunąć
szkodliwe substancje i nadmiar zanieczyszczeń. Tak czysta woda jest
również znakomitym wsparciem dla zdrowia: zapobiega odwodnieniu
komórek naszego ciała i sprawia, że skóra dużo dłużej pozostaje młoda.

Współczynnik pH

Właściwe pH wody jest niezwykle
istotnym współczynnikiem, spowalnia proces utleniania, który
bezpośrednio wpływa na starzenie się organizmu. Zaleca się codzienne
picie wody z delikatnie kwaśnym pH, właśnie takim, jakim charakteryzuje
się woda Levico. Dla porównania - woda o pH alkalicznym (neutralnym)
przyśpiesza proces utleniania, a co za tym idzie starzenia się komórek.

Azotany

Obecnośc azotanów w wodzie jest dowodem na
skażenia przemysłowe. Źródło wody Levico znajduje się na wysokości
1,660 m nad poziomem morza, w chronionym obszarze otoczonym
tylko i wyłącznie lasami. Zawartość azotanów (2mg/l) w Levico jest w
rzeczywistości jednym z najniższych porównując do wód dostępnych na
rynku, których producenci szczycą się wątpliwie czystym i nieskażonym
produktem.

Sód

Sód jest kluczowym składnikiem wody i ma niebagatelny
wpływ na zachowanie odpowiedniej równowagi ciała, lecz spożywany
w nadmiarze magazynuje wodę w tkankach powodując zatrzymanie
wody w organizmie. W diecie niskosodowej zaleca się picie wody
mineralnej o niskiej zawartości sodu - poniżej 20mlg/l. Woda Levico
zawiera tylko 1,5mg/l.

Niech elegancja zagości na twoim stole w
nowoczesnym, włoskim stylu.
Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom Levico jest najlepszym
możliwym wyborem przede wszystkim dla restauracji i hoteli, które
szczególną uwagę zwracają zarówno na smak, jak i wpływ produktu
na naszą planetę.

Lekkość jest arcydziełem. I jednocześnie naszą
misją.
Dla szefa kuchni wykorzystywanie ekologicznych produktów jest
misją, którą podejmuje z szacunku i miłości do naszej planety. To
oznacza, że powinien wybierać najlepsze składniki od najbardziej
rekomendowanych producentów, którzy dbają zarówno o jakość, jak i
o nasze środowisko. Żywność to pewnego rodzaju sposób na wyrażenie
wyznawanych wartości, które powinniśmy dzielić z klientem. Idąc
tym tropem powinniśmy wybierać takie produkty jak Levico, idealnie
pasujące i podkreślające smak najbardziej wyszukanych składników,
zwłaszcza tych pochodzenia organicznego (bio).

Unikatowy i ekologiczny design, który odwołuje się
do nieskazitelności i szczególnych walorów wody
Idealnie biała etykieta z całkowicie przezroczystą dziurką w środku ma
przede wszystkim nawiązywać do niezwykłej przejrzystości wody. Przy
projektowaniu zarówno butelki, jak i etykiety zwrócono szczególną
uwagę na ekologiczną stronę produkcji: materiały, sposoby druku, jak i
surowce wtórne.
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