
ECOPLANT

A planta industrial foi concebido de forma a manter inalterada a qualidade natural 
excepcional de água Virgen, alcançar o mais alto grau de eficiência a nível produtivo, no 
pleno respeito do meio ambiente.

Na nossa empresa usamos a energia exclusivamente limpa e energia solar. O sistema 
foi desenhado para se tornar auto-suficiente com a adição de turbinas eólicas, e 
explorar ao máximo o sistema de captação de energia solar, tornando-se uma das 
primeiras plantas auto-sustentáveis   do mundo.

Natural Mineral Virgen de las Ánimas água se junta à lista exclusiva de águas de luxo 
para o "Guia epicurista para o Mundo do Prêmio Água engarrafada" de renome 
internacional Sommelier Michael Mascha.

Na nova edição de seu guia e em seu website FineWaters, Mascha descreve Virgen de 
água las Animas como tendo "uma pitada de doce devido ao seu pH quase neutro, a 
mineralização equilibrada, médio aumenta a percepção águas como" doce "e" soft 
"apesar do seu teor de cálcio e magnésio. Virgen de las Animas é uma água natural 
prémio em uma apresentação de vidro de alto padrão e irá melhorar cada mesa 
epicurista ou experiência de jantar ".
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Engarrafado na sua origem por Premiumbevs S.A.



ORIGEM

Virgen Artesian Água Mineral, emerge de uma pesquisa exaustiva no Uruguai para a 
melhor qualidade de água, por especialistas em geologia e hidrogeologia.

A fonte artesiano reside nas profundezas da colina Arequita: uma formação vulcânica 
extraordinária de 300 milhões de anos, considerado uma raridade geológica para resistir 
a intempéries através dos tempos. Este santuário natural localizado em uma reserva 
ecológica, proteger, purificar e mineralizar a nossa água de uma forma única.

UM MILAGRE DA NATUREZA

A virgindade de água mineral natural Virgen de las Animas, o físico-químico composição 
perfeita e a mineralização suave dar-lhe o seu sabor único. Isso torna a escolha ideal 
para os melhores vinhos e os pratos mais requintados. O seu teor de sódio baixo, 
ausência de nitratos e o equilíbrio perfeito entre o cálcio e magnésio dureza é equivalente 
ao nosso organismo, por conseguinte, a água é óptima para as necessidades do nosso 
corpo.

QUALIDADE

A água mineral natural Virgen de las Animas vem de um aqüífero confinado localizado no 
coração de uma reserva natural, garantindo a sua virgindade. É engarrafado na fonte em 
uma última geração planta ecológica, atendendo aos mais altos padrões de qualidade e 
segurança alimentar. A planta tem um laboratório de controle de qualidade, onde 
controles mais rígidos são feitas antes, durante e após o engarrafamento.

ÁGUA MINERAL NATURAL

MINERALIZAÇÃO PERFEITO

VIRGEM

ORGÂNICO

SÓDIO BAIXA

SABOR EXCEPCIONAL

GARRAFA ELEGANTE E FINO

PRODUTO EXCLUSIVO

Levemente
Gaseificado 750 ml

Sem gás 750 ml

COMPOSIÇÃO FÍSICO-QUÍMICA
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