
Девайтіс ― чиста вода з глибоких      
джерел  
Вода ― це основа життя на Землі. Вона покриває понад 70 % поверхні нашої планети               
та містить все необхідне для органічного життя. Без води людина не може існувати.             
Але запаси прісної питної води дуже обмежені. Все більше людей у світі гостро             
відчувають цю проблему. 
 
Нам дуже пощастило. Чиста вода з глибоких карпатських джерел є справжнім скарбом.            
На нашому столі мінеральна вода Девайтіс щодня. Неоціненний ресурс здоров'я та           
довголіття завжди під рукою. 
 

Компанія “Аріон” ― успіх сучасного     
виробництва, заснований на відродженні    
традицій 
Джерело Devaytis у селі Драгомирчани поряд з сучасним Івано-Франківськом відоме          
ще з 19 ст. Унікальна столова вода, яка не потребує додаткового очищення,            
розливалася в промислових масштабах понад сто років тому. Девайтіс ― вода           
довголіття, адже її символ могутній дуб. Саме серед таких дерев в давнину було             
знайдене перше джерело. 
 
У 2000 році компанія “Аріон” відновила старі джерела та збудувала сучасний завод по             
розливу води на території села Драгомирчани. Мінерально-столова вода “Девайтіс”         
повернулася у наше щоденне життя. Кришталево чиста і смачна Девайтіс ―           
мінеральна вода дітям і дорослим. 
 
Сучасні технології, системи контролю якості виробництва та любов до своєї справи           
допомагають компанії “Аріон” зростати щодня. Мінеральна вода Девайтіс природна         
негазована відповідає всім міжнародним стандартам та доступна кожному з нас.  
Чиста вода щодня ― це найважливіший крок до вашого здорового життя. Компанія            
“Аріон” забезпечує вам таку можливість. 

Мінеральний склад води Девайтіс 
Вода буває різною. Хлоровану воду з міського водопроводу бажано кип'ятити перед           
вживанням. Навіть якщо у вас є власне подвір'я з криницею, варто зробити аналіз             
води. Так звані “підшкірні води” можуть нести загрозу вашому здоров'ю. 
Мінеральна вода Девайтіс надходить з глибокої свердловини. Вона проходить         
природне очищення, тому абсолютно безпечна.  



А за своїм хімічним складом це справжній скарб. Вона підходить для щоденного            
вживання та не має обмежень. Діти та дорослі, здорові та хворі, навіть немовлята             
можуть пити корисну воду Девайтіс. Тому варто завжди мати пляшечку біля себе. 
 
Вода Девайтіс містить 5 важливих для людського організму мінералів: 

● магній, 
● кальцій, 
● йод, 
● натрій, 
● калій. 

 
Вода повинна бути чиста та корисна. Це запорука вашого міцного здоров'я та            
прекрасного самопочуття. 

Знайдіть вашу зручну мінеральну воду Девайтіс 
Пам'ятайте, що дорослій людині потрібно випивати 1,5 літри рідини на день. А            
найкраща рідина ― це чиста столова вода Девайтіс. Щоб вода завжди була під рукою,              
ви можете вибрати свій зручний формат. 
 
Сьогодні вода Девайтіс розливається на сучасному обладнанні: 

● в пластикові пляшки 0,5 л, 1,5 л та 2 л; 
● у велику пластикову тару обсягом 5 л; 
● в скляну тару; 
● пляшку “спортик” ― мінеральна вода для дитини, яку зручно брати на           

прогулянку. 
Зручна мінеральна вода спортик Девайтіс також має попит у людей, які займаються 
спортом. Невелику пляшечку зі зручним ковпачком можна взяти на ранкову пробіжку 
або в тренажерний зал. 
 
Сучасний завод з новітнім обладнанням випускає: 

● “Девайтіс” негазована у всіх форматах, 
● “Девайтіс” слабогазована в пластику та склі, 
● “Девайтіс” сильногазована в пластику та склі. 

  
Обирайте те, що вам до вподоби. Зробіть воду Девайтіс щоденним ритуалом і міцне             
здоров'я та довголіття вам гарантовано. 
 
 
 


