
WODA – ELIKSIR ŻYCIA 
 
 Woda - najbardziej potrzebna nam 
substancja po tlenie. Powiedzieć, że bez niej nie 
byłoby życia, wydaje się banalnym 
stwierdzeniem, a jednak… Bez niej nie 
istniejemy. Nie można jej niczym zastąpić, a 
nasz organizm niestety nie może jej 
magazynować, dlatego, aby prawidłowo 
funkcjonować, musimy pić, najlepiej naturalną 
wodę.  

Woda zamknięta w butelce jest wodą szczególną – trafia tam w naturalnej postaci, takiej jaką 
stworzyła ją natura, nietknięta przez człowieka. Pochodzi wyłącznie z najczystszych i 
najbezpieczniejszych podziemnych zasobów, odpowiednio chronionych przed wpływem 
jakichkolwiek czynników zewnętrznych. Woda przeznaczona do butelkowania ma zachowany 
naturalny skład chemiczny i mikrobiologiczny i nie wymaga uzdatniania (np. oczyszczania, 
chlorowania czy ozonowania), dzięki czemu wody butelkowane mają jakość nie tylko bezpieczną, 
ale też bardziej korzystną dla naszego zdrowia. 

 
Wśród wód butelkowanych wyróżniamy naturalne wody mineralne, źródlane i stołowe. 
Kwalifikacja do odpowiedniej kategorii jest wynikiem oceny wody wg kryteriów określonych w 
ustawie o bezpieczeństwie żywności i  żywienia oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 
naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. 
 
WODA MINERALNA 
 
Naturalna woda mineralna to woda podziemna naturalnego pochodzenia, która charakteryzuje się 
bardzo zróżnicowaną zawartością składników mineralnych oraz stabilnym składem.Najbardziej 
wartościowe dla organizmu składniki mineralne, które można znaleźć w naturalnej wodzie 
mineralnej to:magnez, wapń, sód, chlorki, siarczany i wodorowęglany oraz w niektórych wodach 
także jod, fluor i żelazo. Od ilości tych składników w wodzie zależy ich oddziaływanie na nasz 
organizm. Wybierając wodę do picia, należy zwrócić uwagę na jej skład mineralny podany na 
etykiecie i ocenić czy ilość zawartych w niej składników mineralnych jest odpowiednia do 
uzupełnienia bilansu tych składników w naszej diecie  Wody wysoko zmineralizowane nie są 
odpowiednie do stałego spożycia w większych ilościach. 
 
WODA STOŁOWA 

Woda stołowa to woda źródlana lub nisko zmineralizowana woda mineralna, do których w 
procesie produkcji dodawana jest woda mineralna wysoko zmineralizowana lub wybrane składniki 
mineralne po to, by uzyskać skład odpowiedni do określonego sposobu wykorzystania wody. Wody 
takie przeznaczone są głównie dla osób pracujących w uciążliwych warunkach termicznych 
oraz sportowców.  
 
WODA ŹRÓDLANA 

Woda źródlana to woda podziemna naturalnego pochodzenia o składzie mineralnym i 
właściwościach wymaganych dla wody przeznaczonej do stałego spożycia. Nie zawiera ona w 
znacznych ilościach składników, które powinny być limitowane przez niektóre osoby w codziennej 
diecie, takich jak: chlorki, sód, potas, siarczany, fluorki oraz jodki. Najczęściej jest to woda 



niskozmineralizowana,odpowiednia do stałego stosowania  bez ograniczeń dotyczących wieku i 
stanu zdrowia. Można ją wykorzystywać zarówno do bezpośredniego spożycia jak i przyrządzania 
innych napojów i potraw. 
 
WODA LECZNICZAOD 
A LECZNICZA 
Wśród wód butelkowanych wyróżniamy grupę wód o działaniu leczniczym. Mogą one mieć 
bardzo wysoką mineralizację (nawet 34 tys. mg/l) i są stosowane najczęściej wg wskazań lekarza. 
Szczególne właściwości i wskazania do stosowania takich wód muszą być potwierdzone 
odpowiednimi badaniami. 
 
Ile wody należy wypijać? 

Nasz organizm traci codziennie ok. 2,5-3l wody. Nawet niewielki niedobór powoduje zmęczenie, 
rozdrażnienie, ból głowy czy trudności z koncentracją uwagi. Dlatego warto dbać o prawidłowe 
nawodnienie i pić codziennie przynajmniej tyle, ile tracimy. Woda powinna stanowić min. 60-80% 
tego, co pijemy. 
 

 

       
ZALECANE 

ILOŚCI 
PICIA 
WODY 

1,1 - 1,2 1,3 1,6 1,9 2,1 2,5 2,3 2,7 

 


