200-годишна традиция Княз Милош

Знаете ли, че :
В днешно време съществуват над 10 000 различни марки минерална вода по света
и „Княз Милош“ е една от изключително полeзните води сред 50-те най-добри
марки поради своите качества.
„Княз Милош“ е пазарен лидер и една от най-старите марки вода в Сърбия !
„Княз Милош“ е първата бутилирана вода в Сърбия !
Ествествено газираната вода на „Княз Милош“ се добива от извор Младост, регион
Аранджеловац, познат от преди 40 000 години и експлоатиран от над 200 години !
„Княз Милош“ е минерална вода, която тече през известния гранит Буковик !
„Княз Милош“ е синоним на минерална вода в Сърбия !
„Княз Милош“ е първата трапезна минерална вода, предлагана в алуминиеви
кутии и пластмасови бутилки.
9 от 10 домакинства в Сърбия смятат „Княз Милош“ за любимата минерална вода
според направено проучване !
Повече от 33 милиона литра вода „Княз Милош“ се произвеждат всяка година !
„Княз Милош“ е една от малкото марки вода продавани на всички континенти !
Познати са само около петдесет минерални води в света, отличаващи се с
изключителен минерален състав. Благодарение на своята активна минерална
структура, „Княз Милош“ принадлежи на тази група от избрани води.

Какво означава активна
минерална структура?
Малък е броят на натуралните минерални води, които в структура си съдържат
всички основни минерали, особено калций и магнезий, в добър баланс. Това
позволява ежедневна консумация на водата и нейните минерали, осигурявайки
отличен физиологичен ефект.
„Княз Милош“ е планинска минерална вода, която извира от една от найкрасивите сръбски планини - Букуля, в близост до Аранджеловац, централна
Сърбия.
Планина Букуля е изгаснал вулкан, което е доказано от наличието на гранитни
скали, които съдържат специфична минерален състав.
Изворът се намира на 500 метра дълбочина в изключително чист и екологичен
район, защитен от слоеве от глина и гранит на планина Букуля.
По пътя си „Княз Милош“ минава през уникалния гранит Буковик обогатяващ
водата с всички необходими елементи, които осигуряват чудесна комбинация от
минерали за здравето на нашето тяло - натрий, магнезий, калций, калий, хлор,
бикарбонати, флуориди и др.
Именно поради тази причина, активната минерална структура на „Княз Милош“
ни ободрява, освежава и ни тонизира през деня. По естествен и здравословен
начин – тя събужда живот.

Княз Милош през годините
Газирана вода Буковичка, позната като
Княз Милош, става добре позната в
началото на 19-ти век.
Газираната вода се използва от 1811,
когато Доситей Обратович посещава
извора за лечебни цели.
Първата фабрика за бутилиране на
минерална вода в Буковик е построена
през 1907 .
Ръчно бутилирана до 1964.
През 1968 е въведена нова фабрика за
модерно автоматично управление.

 In 1858, Prince ("Knjaz" in Serbian) Miloš decided to establish the town Aranđelovac by merging the villages Vrbice and Bukovik, and
the thankful townspeople decided to name the mineral water after him

Сертификати на Княз Милош

Компанията Княз Милош притежава следните международни сертификати :
SRPS ISO 9001:2008 - Quality Management System,
SRPS ISO 14001:2005 - Environmental Management System,
SRPS OHSAS 18001:2008 - Health and Workplace Safety Management System,
SRPS EN ISO 22000:2007 - Food Safety Management System.

Фирма Гумпласт ООД предлага
следните бутилки газирана вода
Княз Милош.
За повече информация можете
да направите писмено
запитване на
gumplastbg@gmail.com или да
се свържете с нас на телефон
0888 57 86 20.

Княз Милош – Гумпласт ООД

