
تلقت هذه املجموعة من الرباميل البالستيكية تصنيف وعاء العام لسنة 2009 
والحقا حصلت عىل الجائزة الدولية من هيئة WorldStar  للتعبئة والتغليف



املياه من العصور الجليدية
بدأت طريق مياه ينابيع فرومني من العصور الجليدية وتقريبا قبل 15000 سنة يف حقبة 
الجبال الجليدية والتي كانت منترشة يف شامل التشيك وقد بدأت هذه الجبال الجليدية 

بالذوبان وخزنت املياه الناتجة يف باطن األرض
ولهذه املياه عالية الجودة قمنا بإنتاج مغلف خاص حيث أعلمنا املستهلكني أنهم يرشبون 

مياه استثنائية من العرص الجليدي.
نعتني وبشكل منقطع النظري بعمليات سحب املياه وتغليفها 
لتقدميها للجمهور الراغب باستهالكها حيث أنها أفضل املياه 

التي قدمها لنا كوكب األرض عىل اإلطالق. ونضمن 
لجمهورنا أن هذه املياه قد تم 

تعليبها مبارشة من األرض 
ومل نقم بإدخالها عىل أي 

آليات تعقيم أو تنظيف أو 
تعديل أو ما شابه حيث 
نرص عىل بقاء هذه املياه 

بخصائصها الطبيعية النابعة 
من جوف األرض لتصل 

للمستهلك عىل حالها الرائع 
عايل الجودة.

www.e-fromin.com



مكونات املياه 
تحليل 16 أكتوبر 2013 رقم PR1344689، آة إل إس تشيك ريبوبليك، رشكة محدودة، 

مخترب معتمد من قبل املعهد التشييك لالعتامد، رقم 1163

الكاتيونات 
Na................ 2.37 ملغ/لرت
K.................. 1.08 ملغ/لرت

NH4............. أقل من 0.05 ملغ/لرت
Ca................ 68.1 ملغ/لرت
Mg............... 2.54 ملغ/لرت

.............. أقل من 0.0005 ملغ/لرت Mn
Fe................. أقل من 0.002 ملغ/لرت

األنيونات
................ 1.49 ملغ/لرت Cl
SO4.............. 9.2 ملغ/لرت

NO2............. أقل من 0.005 ملغ/لرت
NO3............. أقل من 2.0 ملغ/لرت
.................. أقل من 0.2 ملغ/لرت F

......... 206.0 ملغ/لرت HCO3

مجموع املواد املعدنية الصلبة الذائبة (180درجة مئوية)190 ملغ / لرت
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الطينيةالطبقة التحتية  خزان باطني الصخر الرميل، 

املياه الجوفيةمستوى 
األنهار الجليدية املياه اآلتية من ذوبان 

م فوق مستوى 
سطح البحر 



.FROMIN من منبع فرومني Česká Lípa موقع نبع املياه: منطقة تشيسكا ليبا

املوزع: رشكة ميديترييان للتجـــارة املركزية أو.واي. ذات املســـؤولية املحدودة: الواقعة يف 
شـــارع  Veselá بناء رقـــم 12 ، الرمز الربيدي 60200 برنو الجمهورية التشـــيكية ، هاتف 
00420777080965 ، الربيـــد االكـــرتوين : , info@e-fromin.com ، للتواصـــل املحيل يف 

الخليج العريب 00971559103812 و شامل أفريقيا 00218912144111 

www.e-fromin.com


