PRODUKTOVÝ TIP
DOSTATEK TEKUTIN NA JARNÍ KILOMETRY
Začalo jaro a s ním přirozeně roste chuť vydat se na procházky či výlety do přírody, posilnit kondici
nebo se zbavit nadbytečných kilogramů, které jsme během dlouhé zimy nabrali. Ať už je vaše
motivace jakákoliv, myslete i na dostatek tekutin, který k pohybu nezbytně patří. Ideálně v kvalitní,
opakovaně použitelné lahvi, protože ty jednorázové z PET k zdravému a ekologickému životnímu
stylu už dávno nepatří. Čeho byste si tedy při výběru „té pravé“ měli všímat?
Materiál rozhoduje
Plast patří k nejoblíbenějším materiálům, hlavně díky jeho nízké hmotnosti a nerozbitnosti. Je ale
třeba mít na paměti, že není plast jako plast. Mezi nejkvalitnější plastové materiály patří Tritan. Svými
vlastnostmi připomíná sklo – neabsorbuje pachy, nezažloutne, je velmi pružný a odolává i vysokým
teplotám, nejodolnější druhy Tritanu až do výše 110 °C. Díky vhodnosti pro styk s potravinami nachází
časté využití v podobě výrobků pro domácnost nebo sportovních a pitných lahví. Je UV rezistentní,
díky čemuž zachovává delší trvanlivost nápojů. Všímejte si také, jestli je lahev označená jako BPA
free, což znamená, že neobsahuje látku BISFENOL A, která může být pro lidský organismus toxická. I
tyto požadavky Tritan splňuje, což bylo prokázáno opakovaným testováním.
Méně je více
Při výběru lahve na vodu, kterou chcete mít stále při sobě, platí pravidlo – méně je více. Nejen pro
děti je nošení těžkých nápojů demotivující, odlehčený batoh či tašku ocení každý. Velké lahve a
skleněné karafy proto nechte doma nebo v kanceláři, mimo domov jsou vhodnější lehčí lahve
s menším objemem. Ostatně, doplnit si je můžete už kdekoliv, postačí pitná voda z vodovodu.
Tip SodaStream
Lahev SodaStream My Only Bottle je skvělým řešením na cesty, do fitness centra i do
přírody. Díky objemu 0,6 litru je malá i lehká zároveň, přenášení a manipulaci ulehčuje
praktické poutko na nerezovém uzávěru. Lahev je vhodná i pro výrobníky SodaStream,
takže si do ní můžete připravit i svůj oblíbený perlivý nápoj. My Only Bottle je vyrobena
z vysoce odolného Tritanu bez BPA, který vydrží i extrémní zátěž, například časté mytí v
myčce na nádobí, a odolá i teplotám do 70 °C a nárazům či poškrábání. Za praktičností
nezaostává ani design – lahev je k dostání v modré, růžové a černé variantě, takže každý člen rodiny
může mít svoji vlastní. Hermetické víčko brání nechtěnému vytékání nápoje, a proto se nemusíte bát
zamokřené tašky nebo kabelky. Řadu doplňuje ještě tyrkysová varianta se sportovním víčkem.
Doporučená cena lahve MOB 0,6 l na vodu s sebou je 359, – Kč.

O značce SodaStream
SodaStream je specialistou na perlivou vodu nachystaný v pohodlí domova bez tahání lahví a jedničkou mezi perlivými vodami,
co do počtu vypitých litrů. *

PRODUKTOVÝ TIP
Firma se od svého počátku datovaného do roku 1903 soustředí na ucelenou nabídku výrobníků domácí perlivé vody a
souvisejícího příslušenství. Jejím cílem je nabídnout příjemný způsob přípravy vlastní perlivé vody v pohodlí domova místo
tahání protivných plastových lahví a následného vynášení hromad plastového odpadu. Počtem stisknutí výrobníku si zákazník
sám volí výslednou perlivost vody a přidáním čerstvého ovoce má možnost vytvořit lákavé pití bez zbytečných cukrů či sladidel
pro sebe i svou rodinu. Litr vlastní domácí perlivé vody přitom vyjde na velmi příznivou cenu 2,57 Kč, takže si za pohodlí
nemusí zákazník zbytečně připlácet.
Kromě svého pohodlí navíc používáním každého jednoho výrobníku domácí perlivé vody SodaStream domácnosti ochrání
přírodu v průběhu tří let přibližně před 2 500 prázdnými PET lahvemi od nápojů.
Pro další informace a novinky navštivte adresu www.sodastream.cz
* Zdroj: Porovnání firemních dat s výzkumem trhu balené vody za rok 2014 společnosti Canadean.
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