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- ما هو ماء األطفال فروِمن؟
ماء األطفال فروِمن هو ماء طبيعي %100 مل تتم معالجته بأي وسائل او إضافات 

صناعية، من املصدر حتي التعِبئة، ويتميز باملواصفات الخاصة مبياة األطفال وهو ماء األطفال 
الطبيعي الوحيد املتوفر يف اسواق املنطقة

- ما الذي يضمن جودة وسالمة ماء األطفال فروِمن؟
اإلعرتاف املمنوح ِمن ِقبل وزارة الصحة التشيكية، وذلك ال يتم اال بتوفر مواصفات 

ومعايري دقيقة وصارمة. إضافة ايل التحاليل اليومية التي تُجري ِمن ِقبل ُمخترب ُمعرتف به
- هل ماء األطفال شبيه مبياة الينابيع او ماء الحنفية؟

ال، ماء األطفال يجب أن تتوفر فيه رشوط ُمعينة ودقيقة جداً، وال تتوفر يف مياة الرشب 
العادية بتاتاً

- هل نحتاج لغيل ماء فروِمن لألطفال؟
ليس بالرضورة، وكل ما تحتاجه هو التسخني ايل درجة الحرارة املُناسبة

- هل يُنصح برشب ماء األطفال فروِمن اثناء فرتة الحمل؟
نعم، ويُنصح به بشدة حيث أنه يساعد عيل النمو الصحي للجنني

- هل يقترص رشبه عيل األطفال والٌحمل فقط؟
عيل الرغم ِمن انه ِمثايل لألطفال والِحمل، اال إنه يف نفس الوقت صالح 

ومفيد للرشب للجميع

من اجل ان تُطلق عبارة „ماء األطفال” عىل اي نوعية من املياة، فإنه 
يتوجب ان تتوافر فيه خصائص معينة وان تنطبق عليه املعايري الصارمة واملوضوعة 
من ِقبل األتحاد األوريب، والذي تلتزم بها كافة وزارات األتحاد قبل إصدار ِمثل هذا 

الرتخيص إعرتافاً ِباستحقاقه.
إن مياة األطفال فروِمن ُمرخص من ِقبل وزارة الصحة التشيكية ويُعترب ماء األطفال الطبيعي 

الوحيد املطروح يف اسواق املنطقة.
ماء فروِمن لألطفال هو ماء فريد ِمن نوعة وطبيعي %100، تتم تعبئته بدون اي معالجة 

كيميائية او تغيري يف خواصه الطبيعية، كام إنه يتميز بنسب معادن ِمثالية، خاصة نسبة 
الكلسيوم للمغنيزيوم، والتي تُعترب من اهم مكونات مياة األطفال. كام إنه مثايل إلعداد رضعات 

و طعام األطفال الرضع لخلوه ِمن املواد الكيميائية وامللوثات، ودون اي إضافات صناعية 
للفيتامينات واملعادن، وبذلك يكون عامل ِمثايل لتوازن نِظام املناعة الغري ُمكتمل لديهم.

إن نِظام التعِبئة الفريد الذي نتبعه، والتحاليل املختربية اليومية للامء والتي تتم ِمن ِقبل 
مختربات ُمعرتف بها تضمن سالمة ماء األطفال فروِمن، وتضمن بداية صحية لطفلك.

يقر خرباء التغذية بأن األطفال دون سن الستة اشهر ليسوا بحاجة لرشب املاء، حيث ان 
الرضعات التي يتناولونها تحتوي عىل نسبة %80 ماء، وهنا تأيت أهمية إختيار ماء فروِمن 

لألطفال ودوره ىف تحضري رضعات وطعام األطفال، حتى دون الحاجة لغلية. كام إنه مصدر ماء 
رشب ِمثايل للنساء الِحمل، حيث إنه يساهم وبصورة كبرية ىف منو صحي للجنني.

اما بالنسبة لألطفال األكرب سناً، فإنه معروف ِبانهم يرشبون كميات مياة أكرب بكثري ِمن 
البالغني، ُمقارنًة بأحجاِمهم، وهنا تكمن أهمية إختيار ماء الرشب األكرث صحيًة لهم.

عموماً، ال يقترص إستخدام ماء األطفال فروِمن عىل الِفئات العمرية املذكورة، بل 
ميكن القول بأنه مفيد للجميع.

أسئلة تُطرح عادًة

Cations ........................... [mg/l]
Ca ........................................67.0
Mg ........................................ 2.6
Na ......................................... 2.6
K ..........................................1.15
NH

4
 .................................<0.005

Mn ....................................<0.05
Fe ......................................<0.02

Anions ............................ [mg/l]
Cl .........................................3.11
SO

4
 ................................... <10.0

NO
2
 .................................<0.015

NO
3
 ..................................... 0.92

F ...........................................0.12
HCO

3
 ................................ 210.0

TDS .......................... 281.0 mg/l
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منذ ما يقارب الخمسة عرش الف عاما، حقبة العرص الجليدي، بدأت رحلة مياه فرومن 
ىف جبال بوهيميا الشامليه، والواقعة حاليا ىف جمهورية التشيك، والتى كانت مغطاة 

بالثلوج وأدي ذوبانها التدريجى لتغذية الطبقات السفلية والتى تشكل اليوم 
مصدر مياه فرومن.
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الطينيةالطبقة التحتية  خزان باطني الصخر الرميل، 

املياه الجوفيةمستوى 
األنهار الجليدية املياه اآلتية من ذوبان 

م فوق مستوى 
سطح البحر 

إن رشكِتنا قد عنيت، ومنذ فرتة طويلة، بأهم مصدر للحياة عيل األرض وهو املاء. 
وقد حرصنا عيل أن نكون أكرث من مجرد مصنع لتعبئة املياة، حيث إلتزمنا، وألقيص 

الحدود بالقواننت واألنظمة املوضوعة من ِقبل الهيئات املعنية، كام إن نشاِطنا ليس تجاري 
بحت، حيث إننا نقوم بالِدراسات وجمع املعلومات الخاصة باملياة وذلك بالوسائل العلمية 
واملصادر التاريحية. حيث نقوم، وبناًء عيل ما تتوفر لدينا من معلومات وتقنيات، مبعاملة 

املاء وكأنه كائن حي، بحيث نحرص عيل تعِبئتة بصورته الطبيعية، مع اإلمتناع عن إستخدام 
الوسائل الغري طبيعية، وذلك، ليقيننا من تأثري ذلك عيل صحتنا ومن الرضر الذي قد يلحق 

بنا جراء إستخدام مياة متت ُمعالجِتها وتعبئِتها بشكل غري سليم. هذا اإلجراء يُتيح لنا ان 
نُقدم لك افضل املياة عيل وجه األرض وِبهيئِتها الطبيعية متاماً.

ونحن عيل يقني بأننا مل نكن لِنتمكن من تقديم هذا املاء وبهذا املستوي دون املرور 
بالعديد من عمليات اإلنتاج املُصاحبة، وعلية فإننا نضع البيئة نصب أعيُننا ونتبع احدث 

السبل، ليس يف عمليات التعِبئة وحسب، ولكن يف كافة مراحل اإلنتاج.
نحن نستخدم نظام إعادة تدوير القناين بنسبة %100 مع إستبعاد إستخدام إي 

مواد كيميائية يف عمليات اإلنتاج والتعِبئة، كام إننا نستخدم الطاقة الشمسية كمصدر 
للطاقة، إضافة ايل العديد من الوسائل األخري الصديقة للبيئة.  هذِه هي 

طريقتُنا يف اإلستثامر يف صحِتنا، الطبيعة والبرشية جمعا.

من نحن


