Eszakmagyarorsz6gi Region6lis Vizmfivek ZRt.

Kim6ljUk kcizdsen vizb6zisain kat!

Az id6i6r6si elcirejelz6sek alapj6n az elkdvetkezend6 napokban is nrarad a k6nikula,
ami azt jelenti, hogy napkcizben tov6bbra is 30 celsius feletti 6tlalh5m6rs6klet
v5rhat6.

A h6seg dltal kiv6ltott eg6szs6g6rtalmak kivedesenek leghatekonyabb modjp a b5s6ges,
napi 2-4 liternyi folyadekfogyaszt6s, ez6rt a megfelel6 folyad6kbevitelre a nqgy melegben
fokozottan figyeljUnk!
Az emberi szervezet szAmlra a legoptimSlisabb, ha tiszta vizzel hrlsltjuk magufkat, hiszen a
szervezetnek azonnal rendelkez6s6re 5ll a megfelel6 folyadek, ugyanakkor kim6li a mdjat,
ves6t 6s az em6szt6rendszert, szinte azonnal kifejtij6t6kony hatds6t a kering6gre, tdmogatja
az agyat 6s a ment6lis k6pess6get.

Folyad6kszUksegletUnket egyenesen a vlzcsapb6l is kielegithetjUk, ugyanis olcs6bb a
palackozott italokndl, konnyen hozzAf6rhet6 es nem keletkezik mrjanyag hullad6k sem.
Mindezek mellett a gondosan 6rz6tt iv6vfzb6zisainkb6l sz1rmazo kiviil6, lendszeresen
ellen6rzott csapviz tartalmazza a szervezet szAm{ra szUks6ges anyagokat, tdmogatla az
6sv6nyiso-potl6sdt, hiszen a szervezet szAm{ra konnyen feldolgozhato eis beeplthet6
nyomelemeket tartalmaz. llyen a kalcium, a magn6zium, a kdlium 6s il ndfrium, melyek
mellett megtalSlhat6 a kl6r, a vas, a cink, a foszfor, a fluor vagy a j6d is.
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k6nikulai napokban, hasonl6an, mint Europa mds r6szein, az ERV Zrt. szolg6ltatdsi
terUlet6n is megndvekedik a vlzig6ny. llyenkor fokozottan javasolt a tuclatos. fenntarthat6
v izhasznAlat, a szo g 6 ltatott v iz iv 6v iz c6l 0 fe h a szn 6 l6sa.
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A Tirsasdg arra k6ri a Tisztelt FelhasznSl6it, hogy lehet6s6g szerint az
efkdvetkezendS napokban mell6zz6k a medenc6k ivovizzel val6 feltiilt6$6t, az aut6k
iv6vizzel val6 mos6s6t, a hosszabb id6tartamf, nagy tertileten tcirt6n6 iy6vizzel val6
ocsof 5st. Ta kar6koskodj u n k az iv 6vizzell
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Ezzel az 6tmeneti

odafigyel6ssel

kiizcisen kim6ljtik vizb5zisaipkat, 6vjuk

vizk6szleteinket.
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