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Velleminfroy, het heilzame water…
Rijk aan calcium 480 mg/l Het water van Velleminfroy is een van de meest calciumrijke
Franse mineraalwaters: 1 liter Velleminfroy bevat 60% van de aanbevolen dagelijkse
calciumbehoefte *. Zo leveren 2 kleine glazen ervan evenveel calcium op als een portie van
Camembert van 30 g, dat is bijna 18% van de aanbevolen dagelijkse behoefte. Het wordt net
zo goed opgenomen door het lichaam als en calcium uit zuivelproducten.
Met een hoog magnesiumgehalte van 67,2 mg/l is Velleminfroy een van de meest
magnesiumrijke Franse mineraalwaters: 1 liter Velleminfroy levert bijna 20% van de
aanbevolen dagelijkse behoeften aan magnesium op*, wat overeenkomt met een halve
reep donkere chocolade ... maar geen calorieën! Het wordt net zo goed opgenomen door
het lichaam als magnesium uit voedsel of uit voedingssupplementen.
Natriumarm met 10,4mg/l Onze dagelijkse inname van zout is veel groter dan onze
behoefte, dus een laag natriumgehalte zoals Velleminfroy is een goede keuze. Het is perfect
voor een natriumarm voedsel/eten.
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Optimaal sulfaatgehalte 1190 mg/l. Sulfaten dienen met name voor de uitscheiding van
giftige stoffen uit het lichaam. Met een sulfaatconcentratie van meer dan 1000 mg/l
bevordert het water van Velleminfroy zachtjes de spijsvertering.
Een optimale pH van 7,4. Een goede zuur-base balans van het lichaam is belangrijk voor een
goede gezondheid, meer nog omdat de huidige eetgewoonten de pH van het bloed
verzuren. Het water van Velleminfroy komt perfect overeen met de fysiologische pH van het
bloed (de normale gemiddelde pH in het arteriële bloed is 7,4).
Natuurlijk puur geen nitraat Velleminfroy is een zuiver water zonder nitraat. Het maakt deel
uit van de meest ongerepte wateren. Het gebrek aan nitraat of andere onzuiverheden
bevestigt de kwaliteit van de omgeving rond de bron, maar ook de uitzonderlijke
bodemsubstantie.
* I Als onderdeel van een gevarieerd en uitgebalanceerd eten en een gezonde levensstijl. Quelle :
monographie “Eau minérale de Velleminfroy, nutrition et dynamique biologique”.
Dr Christian Recchia et Coll. 2016.
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