
 

 

 

 

Η ΠΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΟΤΜΕΝΗ ΣΗΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΗ ΘΑΛΑΙΝΟΤ ΝΕΡΟΤ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΤΣΑ ΣΑ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ 
 

Η MEDITERRANEA AGUA DE MAR είναι θ πρώτθ και θ μοναδικι επιχείρθςθ ςτον κόςμο θ οποία παράγει 

Θαλαςςινό Νερό κατάλλθλο για κατανάλωςθ από τον άνκρωπο, που ζχει πιςτοποιθκεί από ζνα Διεκνι 

Οργανιςμό Πιςτοποίθςθσ, τον AENOR, ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ για τθν Ποιότθτα (ISO 

9001), το Περιβάλλον (ISO 14001) και τθ Διατροφικι Αςφάλεια (IFS Food, International Featured 

Standards) ακολουκώντασ, με τον τρόπο αυτό, τθν πορεία τθσ ανανζωςθσ που είχε ξεκινιςει αρκετοφσ 

μινεσ πριν, όταν ζγινε θ πρώτθ εταιρία παγκοςμίωσ που απζκτθςε για τα προϊόντα τθσ τθν κατθγορία 

«Θαλαςςινό Νερό», ςτο νζο πλαίςιο του Καταλόγου Υγειονομικισ Εγκρίςεωσ Τροφίμων, μια αναγνώριςθ 

που ιρκε ωσ αποτζλεςμα τθσ ςτενισ τθσ ςυνεργαςίασ και του ςυντονιςμοφ με τισ Υγειονομικζσ Αρχζσ για 

τθν επεξεργαςία του εν λόγω κανονιςτικοφ πλαιςίου, το οποίο ρυκμίηει τθν άντλθςθ, τθν επεξεργαςία και 

τισ χριςεισ του καλαςςινοφ νεροφ για διατροφικοφσ ςκοποφσ.  

Για μια φορά ακόμθ, θ MEDITERRANEA AGUA DE MAR αποδεικνφει ότι βρίςκεται ςτθν πρωτοπορία 

αυτοφ του νζου διατροφικοφ κλάδου: είναι επικεφαλισ του, κακώσ προςφζρει ζνα μοναδικό και φυςικό 

προϊόν, ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΑΛΑΤΙ, με τισ καλφτερεσ προδιαγραφζσ διατροφικισ ποιότθτασ και αςφάλειασ, το 

οποίο διατίκεται ςε καταςτιματα, ςουπερμάρκετ και εςτιατόρια ςε ολόκλθρθ τθν Ιςπανία. Το προϊόν 

αυτό ιδθ χρθςιμοποιείται από ζνα μεγάλο αρικμό βιομθχανιών ειδών διατροφισ αναγνωριςμζνου 

κφρουσ και πολφ απαιτθτικών όςον αφορά τθν ποιότθτα των πρώτων υλών που χρθςιμοποιοφν για τθν 

παραςκευι των προϊόντων τουσ, λόγω του ότι τουσ προςφζρει το πιο πλιρεσ φάςμα ιχνοςτοιχείων και 

πολλά πλεονεκτιματα για τθν υγεία, τα οποία προκφπτουν από το γεγονόσ ότι το χρθςιμοποιοφν 

εναλλακτικά προσ το κοινό μαγειρικό αλάτι.   

Η MEDITERRANEA AGUA DE MAR ευχαριςτεί ιδιαίτερα τουσ πελάτεσ και τουσ ςυνεργάτεσ τθσ για τθν 

εμπιςτοςφνθ που ζχουν δείξει ςτο ΣΕΛΕΙΟ ΑΛΑΣΙ από τθν αρχι, κακώσ και για τθν πολφτιμθ ςυνειςφορά 

τουσ ςτθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των προςπακειών τθσ, ενώ εργάηεται με τθ φιλοδοξία να ςυνεχίςει τθν 



ανάπτυξι τθσ ζτςι ώςτε να μπορζςει να προςφζρει ςτο κοινό ζνα όλο και καλφτερο φάςμα καινοτόμων 

προϊόντων, ποιοτικών και, το κυριότερο, υγιεινών.  
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