




Misyonumuz

Beypazarı Doğal Maden Suyu ailesi olarak bizler; 1957 
senesinden bugüne kadar, hiçbir katkı maddesi içermeyen, 

tattaki maden suyunu, eğitimli personeli ile el değmeden 
hijyenik şartlarda şişelemeyi, gelişen teknolojiyi yakından 
takip edip, kalite ve gıda güvenlik şartlarını sürekli geliştirerek 
sektörde lider olmayı, dürüstlük ilkesiyle koşulsuz müşteri 
memnuniyetini ön planda tutmayı amaç ve hedef edindik.

Our Mission

The Mission of Beypazarı Natural Mineral Water Family 
is to bottle the mineral water as it comes from the 
spring without any additives since 1957 at the pureness 

employees at hygiene conditions, to follow up the 
developing technologies closely, to develop quality and 
food safety conditions consistently, to become leader in 
the sector, and paying priority to customer satisfaction 
unconditionally through principle of honesty.

Vizyonumuz
• Ürünlerin müşteriye ulaşmasında en “UYGUN VE 

YENİLİKÇİ” kanalları kullanan

• Üretim tesisi ile “ÖRNEK”

• Yaptığı yenilikçi yatırımları ile “GÜÇLÜ”

• Yurt içi ve Yurt dışı maden suyu pazarında “BİR 
NUMARA” olmaktır.

Our Vision
• To become a company using “CONVENIENT” and 

“INNOVATIVE” in offering the products to customers,
• To become “MODEL” with its products plant,
• To be “STRONG” with its innovative investments,
• To become “NUMBER ONE” in
        domestic and international mineral,
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Offering the miracle as if saved for human beings by the nature 
to the consumers’ choice since 1957, our brand’s story starts 
in Beypazarı district of Ankara, where it took its first step. 
Established upon overcoming many challenges of then, our 
factory is now the biggest factory in the sector in Turkey with its 
enclosed area of 65 thousand square meters.

With its capacity of filling 300 thousand bottles an hour, our 
brand has achieved the success of being recalled whenever 
mineral water is mentioned. In our plant performing filling natural 
mineral water from the same source since its foundation date 
without change in its unique structure, production is conducted 
by full automatic machines.

Acting with principle of health comes first, our natural mineral 
water is taken under full protection with its full purity by means 
of bottles produced in green color with high technology so as to 
protect the product against sun light.

Required importance is given to all laboratory tests via our 
engineers specialized in the field from the first stage until final 
point of production, and without compromising on quality and 
hygiene, all works are performed under assurance of ISO 
22000:2005, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and OHSAS 
18001:2007 quality certificates.

We are dedicated to offer natural mineral water of which 
numerous benefits are admitted by medical world, for 
consumption of all including the young and the old, bearing our 
responsibility of being trusted brand of millions of people. With 
our plant working uninterruptedly, fruit flavored natural mineral 
waters enriched with natural extracts included are offered 
for your taste. Having all service certificates meeting Turkish 
standards institutes criteria, our plant offers service via network 
of over 300 dealers.

We have been continuing our journey started with “minimum 
2 bottles a day” slogan by exporting health to 25 countries 
including mainly Cyprus, Saudi Arabia, France, Qatar, Kuwait, 
Germany, and Austria.

There are tastes changing, losing their natural aspects  and 
missed in life. We have been bottling a taste  managing to 
remain the same, not changing and full of health for over a half 
century.

We act with the responsibility for millions of people preferring us 
wherever we have reached, and  the biggest power behind our 
deserved success is our people who trust us.

Doğanın adeta insanoğluna sakladığı mucizeyi, 1957’den 
beri tüketicilerinin beğenisine sunan markamızın hikayesi; ilk 
adımını attığı, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde başlar. Döne-
min şartlarını zorlayarak kurulan fabrikamız, bugün 65 bin 
metrekarelik kapalı alanıyla Türkiye’nin sektöründe en büyük 
fabrikası olmuştur.

Saatte 300 bin şişe üretim kapasitesiyle, maden suyu deni-
lince akla gelen ilk marka  olma başarısını yakalamıştır. Ku-
rulduğu ilk günden beri, aynı kaynaktan gelen doğal maden 
suyunu, kendine has yapısını değiştirmeden dolum yapan 
tesisimizde, üretim; tam otomasyonlu makinalarla el değme-
den yapılmaktadır.

Önce Sağlık; ilkesiyle ürünümüzü güneş ışınlarından koru-
mak için yeşil renkte üstün teknolojiyle ürettiğimiz şişeleri-

alıyoruz. Üretimin ilk aşamasından son noktasına kadar, ala-
nında uzman mühendislerimizle tüm laboratuvar testlerine 
gerekli önemi veriyor kalite ve hijyenden taviz vermeden ISO 
22000:2005, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ve OHSAS 
18001:2007 kalite belgeleri güvencesi ile çalışıyoruz.

Tıp dünyasının sayısız faydalarını kabul ettiği doğal maden 
suyunu, milyonlarca insanın tercihindeki güvenilir marka ol-
manın sorumluluğuyla, genç yaşlı herkesin tüketimine sun-
mayı bir borç biliyoruz. Durmadan çalışan tesisimizle; doğal 
aromalarla zenginleştirdiğimiz meyve aromalı doğal maden 
sularını sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Türk standartla-
rı enstitüsü kriterlerindeki hizmet belgelerinin tümüne sahip 
olan tesisimiz, 300 ü aşkın bayi ağıyla hizmet vermektedir.

”Günde en az 2 şişe” sloganıyla yürüdüğümüz yola, başta 
Kıbrıs olmak üzere, Suudi Arabistan, Fransa, Katar, Kuveyt, 
Almanya, Avusturya, Irak, Avustralya, Dubai, Türkmenistan, 
Ürdün, Tayvan, Bahreyn gibi 25 ülkeye sağlık ihraç ederek 
devam ediyoruz.

Hayatta değişen, doğallığını kaybeden ve özlenen tatlar var. 
Biz yarım asrı aşkın süredir sizlere aynı kalmayı başaran, de-
ğişmeyen sağlık dolu bir lezzeti şişeliyoruz. 

Ulaştığımız her yerde bizi tercih eden milyonlarca insanın so-
rumluluğuyla hareket ediyoruz, hak ettiğimiz başarıların arka-
sındaki en büyük gücümüz bize inanan insanımız.
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It is our EXPERIENCE, BACKGROUND and INNOVATIVE 
structure of over half century that made our mineral water 
number one product preferred by public. Because of the fact 
that our company taking advantage of the innovations offered 
by technology and renewing its facilities since 1957 in line 
with its efforts to offer the best for the consumers by means 
of developing itself.

Beside in Beypazarı district of Ankara, our company is located 
in an area 6 km away from city center in the heart of nature 
not having settlement area. For that reason, it conducts its 
production with natural mineral water from nature as there are 
no harmful articles that can penetrate into soil and damage 
the mineral values of mineral water. Our firm pays care to 
offering mineral water to market without any changes in 
mineral values from bottling until arrival to the consumer and 
hygiene production.

Our company continues its works uninterruptedly with its 
production of 300,000 bottles per hour. Paying maximum 
care to hygiene conditions our company has its special 
laboratory in addition to continuous inspection (by ministry 
of health) and the samples taken from production every hour 
are analysed in this laboratory. Moreover, being aware of the 

fact that glass bottle is the most safe and healthy packaging 
for health, our company offers its products in glass bottles.

The mineral values of any mineral water vary from region 
to region. According to the provisions of regulation about 
natural mineral waters, the waters containing mineral values 
more than 1500 mg/lt are called RICH MINERAL WATER 
while those containing less than 500 mg/lt are called LOW 
MINERAL WATER. The mineral water produced by our 
company fall within the category of RICH MINERAL WATER 
according to its content values.

Stepping into fruit aroma mineral water sector based on its 
experience since 1957 and demands from people, Beypazarı 
Maden Suyu has not compromised from concept of pureness 
and produced fruit flavored products (apple, cherry, lemon, 
strawberry, pomegranate, Lemon with C vitamin and 
mandarin, watermelon-strawberry) by use of %100 natural 
aroma and beet sugar without any artificial sweetener.

In 2017, it is also attracted to the likes of consumers with the 
new product gazoz.

Taking into consideration of all, your healthy, tasteful, natural 
and mineral rich drink that you can consume safely is

BEYPAZARI NATURAL MINERAL WATER.

WHY BEYPAZARI NATURAL MINERAL WATER ?
1957 senesinden bu yana, teknolojinin sunduğu yenilikleri en 
iyi şekilde değerlendirip tesisini yenileyen, kendini geliştirerek 
tüketiciye en iyisini sunmaya çalışan firmamızın halkın gözün-
de 1 numaralı maden suyu olarak tercih edilmesinin ve gü-
ven kazanmasının sebebi yarım asırdan fazla DENEYİMİMİZ, 
TECRÜBEMİZ ve  YENİLİKÇİ olmamızdır.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yer alan firmamız, şehirden 
6 km uzakta doğa ile baş başa, etrafında yerleşim alanı ol-
mayan doğal bir alanda yer almaktadır. Bu nedenle toprağa 
karışıp maden suyunun mineral değerlerine zarar verecek 
her hangi bir zararlı madde olmadığından, üretimini doğadan 
gelen doğal  maden suyu ile  sürdürmektedir. Firmamız doğal 
maden suyunun şişelenip halka ulaşana kadar geçen süreç-
te içerdiği mineral değerlerinde hiçbir değişiklik yapmadan 
ve üretim sırasında el değmeden piyasaya sürülmesine özen 
göstermektedir.

Firmamız, saatte 300.000 şişe dolum yaparak çalışmalarına 
hızla devam etmektedir. Hijyen koşullarına önem göstermek-
te olan firmamızın kendi içinde özel laboratuvarı bulunmakta 
olup, periyodik aralıklarla üretimden alınan örnekler burada 
incelenmektedir. Ayrıca sağlık için en güvenilir ve sağlıklı am-
balajın cam şişe olduğunu bilen firmamız, ürünlerini  cam şişe 

içinde halka arz etmektedir.

Her mineralli suyun içerdiği mineral değerleri bölgesel olarak 
farklılık göstermektedir. Doğal mineralli sular hakkındaki yö-
netmelikte yer alan maddeye göre mineral değeri 1500 mg/
lt. den fazla olan sulara ZENGİN MİNERALLİ SU, 500 mg/lt. 
den az ise DÜŞÜK MİNERALLİ SU, 50 mg/lt’den az ise ÇOK 
DÜŞÜK MİNERALLİ SU denilmektedir. Firmamızda üretilen 
doğal mineralli su, içerdiği değerler bakımından ZENGİN Mİ-
NERALLİ SU kategorisine girmektedir.

1957 senesinden bu yana olan tecrübe  ve tüketiciden gelen 
taleplerden aldığı destekle meyve aromalı maden suyu sek-
törüne de adım atan Beypazarı  Maden Suyu, doğallıktan vaz 
geçmemiş ve meyve aromalı çeşitlerini %100 maden suyu 
kullanarak (elma, vişne, limon, çilek, nar, C vitaminli limon 
aromalı, mandalina, karpuz-çilek) yapay tatlandırıcı yerine 
%100 doğal aroma ve şeker pancarı ile üretmiştir.

2017 senesinde piyasaya sunduğu Beypazarı gazozu ile de 
tüketicilerin beğenisini toplamıştır.

Tüm bunlar göz önüne alındığında güvenle tüketeceğiniz, 
sağlıklı, lezzetli , doğal ve mineral zengini içeceğiniz,

BEYPAZARI DOĞAL MADEN SUYU…

NEDEN BEYPAZARI MADEN SUYU ?
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• Hacim 200 ml
• Dış Ambalaj 6 x 200 ml
• Koli İç Adedi 24 Şişe
• Koli Ağırlığı 8,5 kg
• Palet Ölçüsü 100x120 cm
• Palet İçi Adedi 160 Koli
• Raf Ömrü 1 Yıl

Ambalaj Bilgileri • Package Information

• Volume 200 ml
• Outer Packing 6 x 200 ml
• Package in Total 24 Bottle
• Package Weight 8,5 kg
• Pallet Measure 100x120 cm
• Pallet in Total 160 Package
• Shelf Life 1 Year

İÇİNDEKİLER • INGREDIENTS

Doğal Maden Suyu Naturel Mineral water

DOĞAL MADEN SUYU
NATURAL MINERAL WATER

Toplam Mineral Değeri: 2767,50 mg/L / Total Mineral Value: 2767,50 mg/L

• Hacim 200 ml
• Dış Ambalaj 6 x 200 ml
• Koli İç Adedi 24 Şişe
• Koli Ağırlığı 8,5 kg
• Palet Ölçüsü 100x120 cm
• Palet İçi Adedi 160 Koli
• Raf Ömrü 14 Ay

Ambalaj Bilgileri • Package Information

• Volume 200 ml
• Outer Packing 6 x 200 ml
• Package in Total 24 Bottle
• Package Weight 8,5 kg
• Pallet Measure 100x120 cm
• Pallet in Total 160 Package
• Shelf Life 14 Month

• Mineralli Su
• Pancar Şekeri
• Karbondioksit
• Asitlik Düzenleyici
• Aroma verici
• Koruyucu

• Mineral Water
• Beet Sugar
• Carbon Dioxide
• Acid Regulator
• Flavorant
• Protective

BEYPAZARI GAZOZU

Enerji ve Besin Öğeleri Tablosu
Energy and Nutritional Facts

Enerji ve Besin Öğeleri 100 ml için
100 ml için 

RA

Enerji (kcal ve kj) 24 / 101 2%

Yağ (g) 0 0%

Karbonhidrat (g)  8,5 9%

Protein (g) 0 0%

* Değerler ortalama bir yetişkin referans alımı düzeyini 
belirler (8400kj / 2000kcal)

İÇİNDEKİLER • INGREDIENTS
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• Hacim 200 ml
• Dış Ambalaj 6 x 200 ml
• Koli İç Adedi 24 Şişe
• Koli Ağırlığı 8,5 kg
• Palet Ölçüsü 100x120 cm
• Palet İçi Adedi 160 Koli
• Raf Ömrü 14 Ay

Ambalaj Bilgileri • Package Information

• Volume 200 ml
• Outer Packing 6 x 200 ml
• Package in Total 24 Bottle
• Package Weight 8,5 kg
• Pallet Measure 100x120 cm
• Pallet in Total 160 Package
• Shelf Life 14 Month

• Hacim 200 ml
• Dış Ambalaj 6 x 200 ml
• Koli İç Adedi 24 Şişe
• Koli Ağırlığı 8,5 kg
• Palet Ölçüsü 100x120 cm
• Palet İçi Adedi 160 Koli
• Raf Ömrü 14 Ay

Ambalaj Bilgileri • Package Information

• Volume 200 ml
• Outer Packing 6 x 200 ml
• Package in Total 24 Bottle
• Package Weight 8,5 kg
• Pallet Measure 100x120 cm
• Pallet in Total 160 Package
• Shelf Life 14 Month

• Doğal Maden Suyu
• Pancar Şekeri
• Karbondioksit
• Asitlik düzenleyici
• Doğal Mandalina  

Aroması
• Antioksidan
• Stabilizörler
• Renklendirici
• Koruyucu

• Natural Mineral Water
• Beet Sugar
• Carbon Dioxide
• Acid Regulator
• Natural Mandarin  

Flavor
• Antioxidant
• Stabilizers
• Coloring Agent
• Protective

• Doğal Maden Suyu
• Pancar Şekeri
• Karbondioksit
• Asitlik düzenleyici
• Doğal ve Doğala 

Özdeş Limon aroması
• C vitamini
• Stabilizörler
• Antioksidan
• Antimikrobiyal Madde
• Renklendirici

• Natural Mineral Water
• Beet Sugar
• Carbon Dioxide
• Acid Regulator
• Naturel Lemon Flavor
• Vitamin C
• Stabilizers
• Antioxidant
• Antimicrobial Agent
• Coloring Agent

İÇİNDEKİLER • INGREDIENTS İÇİNDEKİLER • INGREDIENTS

DOĞAL MANDALİNA AROMALI
NATUREL MANDARIN FLAVORED

DOĞAL C VİTAMİNLİ
NATUREL VITAMIN C

Enerji ve Besin Öğeleri Tablosu
Energy and Nutritional Facts

Enerji ve Besin Öğeleri 100 ml için
100 ml için 

RA

Enerji (kcal ve kj) 34/ 145 2%

Yağ (g) 0 0%

Karbonhidrat (g) 8,5 9%

Protein (g) 0 0%

C vitamini (mg) 80 100%

* Değerler ortalama bir yetişkin referans alımı düzeyini 
belirler (8400kj / 2000kcal)

Enerji ve Besin Öğeleri Tablosu
Energy and Nutritional Facts

Enerji ve Besin Öğeleri 100 ml için
100 ml için 

RA

Enerji (kcal ve kj) 36 / 154 2%

Yağ (g) 0 0%

Karbonhidrat (g) 9 9%

Protein (g) 0 0%

C vitamini (mg) 30 38%

* Değerler ortalama bir yetişkin referans alımı düzeyini 
belirler (8400kj / 2000kcal)
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• Hacim 200 ml
• Dış Ambalaj 6 x 200 ml
• Koli İç Adedi 24 Şişe
• Koli Ağırlığı 8,5 kg
• Palet Ölçüsü 100x120 cm
• Palet İçi Adedi 160 Koli
• Raf Ömrü 14 Ay

Ambalaj Bilgileri • Package Information

• Volume 200 ml
• Outer Packing 6 x 200 ml
• Package in Total 24 Bottle
• Package Weight 8,5 kg
• Pallet Measure 100x120 cm
• Pallet in Total 160 Package
• Shelf Life 14 Month

• Hacim 200 ml
• Dış Ambalaj 6 x 200 ml
• Koli İç Adedi 24 Şişe
• Koli Ağırlığı 8,5 kg
• Palet Ölçüsü 100x120 cm
• Palet İçi Adedi 160 Koli
• Raf Ömrü 14 Ay

Ambalaj Bilgileri • Package Information

• Volume 200 ml
• Outer Packing 6 x 200 ml
• Package in Total 24 Bottle
• Package Weight 8,5 kg
• Pallet Measure 100x120 cm
• Pallet in Total 160 Package
• Shelf Life 14 Month

• Doğal Maden Suyu
• Pancar Şekeri
• Karbondioksit
• Asitlik düzenleyici
• Doğal Nar Aroması
• Stabilizerler
• Antimikrobiyal Madde

• Natural Mineral Water
• Beet Sugar
• Carbon Dioxide
• Acid Regulator
• Natural Pomegranat Flavor
• Stabilizers
• Antimicrobial Agent

• Doğal Maden Suyu
• Pancar Şekeri
• Karbondioksit
• Asitlik düzenleyici
• Doğal Limon Aroması
• Koruyucu

• Natural Mineral Water
• Beet Sugar
• Carbon Dioxide
• Acid regulator
• Natural Lemon Flavor
• Protective

İÇİNDEKİLER • INGREDIENTS İÇİNDEKİLER • INGREDIENTS
DOĞAL NAR AROMALI

NATUREL POMEGRANATE FLAVORED
DOĞAL LİMON AROMALI

NATUREL LEMON FLAVORED

Enerji ve Besin Öğeleri Tablosu
Energy and Nutritional Facts

Enerji ve Besin Öğeleri 100 ml için
100 ml için 

RA

Enerji (kcal ve kj) 26/ 109 1%

Yağ (g) 0 0%

Karbonhidrat (g) 6,4 6%

Protein (g) 0 0%

* Değerler ortalama bir yetişkin referans alımı düzeyini 
belirler (8400kj / 2000kcal)

Enerji ve Besin Öğeleri Tablosu
Energy and Nutritional Facts

Enerji ve Besin Öğeleri 100 ml için
100 ml için 

RA

Enerji (kcal ve kj) 30/ 126 2%

Yağ (g) 0 0%

Karbonhidrat (g) 7,4 9%

Protein (g) 0 0%

* Değerler ortalama bir yetişkin referans alımı düzeyini 
belirler (8400kj / 2000kcal)
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• Hacim 200 ml
• Dış Ambalaj 6 x 200 ml
• Koli İç Adedi 24 Şişe
• Koli Ağırlığı 8,5 kg
• Palet Ölçüsü 100x120 cm
• Palet İçi Adedi 160 Koli
• Raf Ömrü 14 Ay

Ambalaj Bilgileri • Package Information

• Volume 200 ml
• Outer Packing 6 x 200 ml
• Package in Total 24 Bottle
• Package Weight 8,5 kg
• Pallet Measure 100x120 cm
• Pallet in Total 160 Package
• Shelf Life 14 Month

• Hacim 200 ml
• Dış Ambalaj 6 x 200 ml
• Koli İç Adedi 24 Şişe
• Koli Ağırlığı 8,5 kg
• Palet Ölçüsü 100x120 cm
• Palet İçi Adedi 160 Koli
• Raf Ömrü 14 Ay

Ambalaj Bilgileri • Package Information

• Volume 200 ml
• Outer Packing 6 x 200 ml
• Package in Total 24 Bottle
• Package Weight 8,5 kg
• Pallet Measure 100x120 cm
• Pallet in Total 160 Package
• Shelf Life 14 Month

• Doğal Maden Suyu
• Pancar Şekeri
• Karbondioksit
• Asitlik düzenleyici
• Doğal Vişne  Aroması
• Koruyucu

• Natural Mineral Water
• Beet Sugar
• Carbon Dioxide
• Acid Regulator
• Natural Cherry Flavor
• Protective

• Doğal Maden Suyu
• Pancar Şekeri
• Karbondioksit
• Asitlik düzenleyici
• Doğal Çilek Aroması
• Koruyucu

• Natural Mineral Water
• Beet Sugar
• Carbon Dioxide
• Acid Regulator
• Natural Strawberry Flavor
• Protective

İÇİNDEKİLER • INGREDIENTS İÇİNDEKİLER • INGREDIENTSDOĞAL VİŞNE AROMALI
NATUREL CHERRY FLAVORED

DOĞAL ÇİLEK AROMALI
NATUREL STRAWBERRY FLAVORED

Enerji ve Besin Öğeleri Tablosu
Energy and Nutritional Facts

Enerji ve Besin Öğeleri 100 ml için
100 ml için 

RA

Enerji (kcal ve kj) 30/128 1%

Yağ (g) 0 0%

Karbonhidrat (g) 7,5 7%

Protein (g) 0 0%

* Değerler ortalama bir yetişkin referans alımı düzeyini 
belirler (8400kj / 2000kcal)

Enerji ve Besin Öğeleri Tablosu
Energy and Nutritional Facts

Enerji ve Besin Öğeleri 100 ml için
100 ml için 

RA

Enerji (kcal ve kj) 25/107 1%

Yağ (g) 0 0%

Karbonhidrat (g) 6,3 6%

Protein (g) 0 0%

* Değerler ortalama bir yetişkin referans alımı düzeyini 
belirler (8400kj / 2000kcal)
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DOĞAL ELMA AROMALI
NATUREL APPLE FLAVORED

• Hacim 200 ml
• Dış Ambalaj 6 x 200 ml
• Koli İç Adedi 24 Şişe
• Koli Ağırlığı 8,5 kg
• Palet Ölçüsü 100x120 cm
• Palet İçi Adedi 160 Koli
• Raf Ömrü 14 Ay

Ambalaj Bilgileri • Package Information

• Volume 200 ml
• Outer Packing 6 x 200 ml
• Package in Total 24 Bottle
• Package Weight 8,5 kg
• Pallet Measure 100x120 cm
• Pallet in Total 160 Package
• Shelf Life 14 Month

• Doğal Maden Suyu
• Pancar Şekeri
• Karbondioksit
• Asitlik düzenleyici
• Doğal Elma Aroması
• Koruyucu

• Natural Mineral Water
• Beet Sugar
• Carbon Dioxide
• Acid Regulator
• Naturel Apple Flavor
• Protective

İÇİNDEKİLER • INGREDIENTS

• Hacim 200 ml
• Dış Ambalaj 6 x 200 ml
• Koli İç Adedi 24 Şişe
• Koli Ağırlığı 8,5 kg
• Palet Ölçüsü 100x120 cm
• Palet İçi Adedi 160 Koli
• Raf Ömrü 14 Ay

Ambalaj Bilgileri • Package Information

• Volume 200 ml
• Outer Packing 6 x 200 ml
• Package in Total 24 Bottle
• Package Weight 8,5 kg
• Pallet Measure 100x120 cm
• Pallet in Total 160 Package
• Shelf Life 14 Month

İÇİNDEKİLER • INGREDIENTS

• Mineralli Su
• Pancar Şekeri
• Karbondioksit
• Asitlik Düzenleyici
• Karpuz Aroması
• Çilek Aroması
• Koruyucu

• Mineral Water
• Beet Sugar
• Carbon Dioxide
• Acid Regulator
• Watermelon Flavour
• Strawberry Flavour
• Protective

DOĞALKARPUZ ÇİLEK AROMALI

NATUREL WATERMELON STRAWBERRY FLAVORED

Enerji ve Besin Öğeleri Tablosu
Energy and Nutritional Facts

Enerji ve Besin Öğeleri 100 ml için
100 ml için 

RA

Enerji (kcal ve kj) 30 / 126 %2

Yağ (g)   0 %0

Karbonhidrat (g) 7,4 %9

Protein (g) 0 %0

* Değerler ortalama bir yetişkin referans alımı düzeyini 
belirler (8400kj / 2000kcal)

Enerji ve Besin Öğeleri Tablosu
Energy and Nutritional Facts

Enerji ve Besin Öğeleri 100 ml için
100 ml için 

RA

Enerji (kcal ve kj) 25/107 1%

Yağ (g) 0 0%

Karbonhidrat (g) 6,3 7%

Protein (g) 0 0%

* Değerler ortalama bir yetişkin referans alımı düzeyini 
belirler (8400kj / 2000kcal)
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• Hacim 200 ml
• Dış Ambalaj 6 x 200 ml
• Koli İç Adedi 24 Şişe
• Koli Ağırlığı 8,5 kg
• Palet Ölçüsü 100x120 cm
• Palet İçi Adedi 160 Koli
• Raf Ömrü 14 Ay

Ambalaj Bilgileri • Package Information

• Volume 200 ml
• Outer Packing 6 x 200 ml
• Package in Total 24 Bottle
• Package Weight 8,5 kg
• Pallet Measure 100x120 cm
• Pallet in Total 160 Package
• Shelf Life 14 Month

• Doğal Maden Suyu
• Pancar Şekeri
• Karbondioksit
• Asitlik düzenleyici

• Frenk Üzümü Aroması
• Koruyucu

• Natural Mineral Water
• Beet Sugar
• Carbon Dioxide
• Acid Regulator

• Black Mulberry Flavor
• Karadut Aroması • Currant Flavor

• Protective

İÇİNDEKİLER • INGREDIENTS

• Hacim 200 ml
• Dış Ambalaj 6 x 200 ml
• Koli İç Adedi 24 Şişe
• Koli Ağırlığı 8,5 kg
• Palet Ölçüsü 100x120 cm
• Palet İçi Adedi 160 Koli
• Raf Ömrü 14 Ay

Ambalaj Bilgileri • Package Information

• Volume 200 ml
• Outer Packing 6 x 200 ml
• Package in Total 24 Bottle
• Package Weight 8,5 kg
• Pallet Measure 100x120 cm
• Pallet in Total 160 Package
• Shelf Life 14 Month

İÇİNDEKİLER • INGREDIENTS

• Mineralli Su
• Pancar Şekeri
• Karbondioksit
• Asitlik Düzenleyici
• Ananas Aroması
• Mango Aroması
• Koruyucu

• Mineral Water
• Beet Sugar
• Carbon Dioxide
• Acid Regulator
• Pineapple Flavour
• Mango Flavour
• Protective

  

 
  

Enerji ve Besin Öğeleri Tablosu
Energy and Nutritional Facts

Enerji ve Besin Öğeleri 100 ml için
100 ml için 

RA

Enerji (kcal ve kj) 33/162 %2

Yağ (g)   0 %0

Karbonhidrat (g) 9,5 %9

Protein (g) 0 %0

* Değerler ortalama bir yetişkin referans alımı düzeyini 
belirler (8400kj / 2000kcal)

Enerji ve Besin Öğeleri Tablosu
Energy and Nutritional Facts

Enerji ve Besin Öğeleri 100 ml için
100 ml için 

RA

Enerji (kcal ve kj) 38/162 1%

Yağ (g) 0 0%

Karbonhidrat (g) 9,5 7%

Protein (g) 0 0%

* Değerler ortalama bir yetişkin referans alımı düzeyini 
belirler (8400kj / 2000kcal)
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MADEN SUYU & SAĞLIK
Sağlıklı hayatın şartlarından biri de, vücuda ihtiyacı olan mi-
neralleri temin etmektir. İnsan vücudu, fonksiyonlarını doğru 
bir şekilde yerine getirebilmek için 80’den fazla mineral kul-
lanmaktadır.

Vücudun dengesi için çok önemli olan minerallerin eksikliği, 
dengenin bozulmasına sebep olur. Vücudumuzun sağlığı için 
hangi yiyecekleri yememiz gerektiğini bilmemiz, sağlıklı ve 
uzun bir ömür sürmek için temel koşullardan biridir. Sadece 
yiyeceklerde değil içtiğimiz suda bile vücudumuz için son de-
rece önemli mineraller vardır. Bu nedenle, içerdiği mineraller 
bakımından vücudumuza gerekli desteği sağlayan en iyi içe-
cek doğal maden suyudur.

Doğal maden sularının ihtiva ettiği zengin mineraller, vücu-
dumuzda vitaminlerin fonksiyonlarına yardımcı olur. Muhte-
vasındaki zengin kalsiyum ve florür gibi mineraller dolayısıy-
la özellikle çocuklar, bayanlar ve yaşlıların daha fazla doğal 
maden suyu içmeleri gerekir. Uzmanlara göre, günde en az 
2 şişe doğal maden suyu tüketilmesi sağlıklı hayatın temel 
şartıdır.

Doğal maden suyunda zengin olarak bulunan minerallerden 
magnezyum,  hücre içerisinde potasyumdan sonra en yoğun 
olarak bulunan katyondur. Hücre zarı, hücre içi ve hücre çe-

kirdeğindeki birçok biyolojik olaylarda etkilidir ve kas ile sinir-
lerdeki elektrik uyarılarının iletilmesini sağlar. Kalp ve damar 
hastalıklarıyla çok ilgisi vardır. Enfaktüs geçiren insanlarda 
magnezyum düşüklüğü tespit edilmiştir. Damar sertliğine yol 
açan damarlardaki yağ ve kalsiyum birikmesi de magnezyum 
eksikliğinden oluşur. Günde en az 2 şişe doğal maden suyu 
içenlerde ani kalp enfaktüsü görülmediği bilimsel verilerle tes-
pit edilmiştir.

Doğal maden suyunda bulunan sodyum ise, vücut sıvılarında 
en fazla bulunan elementtir ve sıvı dağılımıyla sıvı dengesinin 
düzenlenmesini sağlar. Ayrıca asit-baz dengesi ve sinir uyarı-
larının taşınması en önemli görevlerindendir.

Kalsiyum, vücudumuzda en fazla bulunan elementtir. Kemik 
yapısının yanı sıra kas kasılmalarının düzenlenmesine, sinir 
uyarılarının taşınmasına, hücre zarlarında iyon değişimine, 
hormonların, sindirim enzimlerinin salgılanmasına yardımcı 
olur. Yaşla ilgili kemik kayıplarını ve erimelerini önler. Kalsi-
yum, sadece süt ürünleri ve doğal maden suyunda bulunur. 
İçerisinde kalori ve besin olmadığı için doğal maden suyu, 
kalsiyum açısından süte en iyi alternatif olmaktadır.

Silikat vücudun düzgün işleyişinde son derece önemli bir rol 
oynamaktadır. Silikat bakımından zengin maden suları vü-
cuttan alüminyum çıkarılmasına yardımcı olarak alzheimer 
ve bunama gibi hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olur. 
Bağışıklık sistemini de destekleyerek, vücudun gençleşme-
sine ve kırışıklıkların oluşmasına karşı korunmanın yanı sıra 
yaraların iyileşmesini arttırmaya yardımcı olur ve yaşlanmayı 
önleyici özelliğe sahiptir.

Doğal maden suyu özellikle osteoporoz hastalığının önlen-
mesinde ve tedavisinde önemli rol oynuyor. İşte doğal maden 
suyunun diğer faydaları:

• Sindirim sistemine olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir.

• Vücuttaki gereksiz tuzu yok etmeye yardımcı olur.

• Selülit oluşmasını engellemeye yardımcı olur.

• Normal su vücuttan 6 saatte atılırken doğal maden suyu 
2 saatte atılır. Bu sayede vücudunuzdaki ödemi atmanıza 
yardımcı olur.

• Kalori içermediği için tüm zayıflama programlarının vazge-
çilmez bir parçasıdır.

• Flüor içerdiği için özellikle çocukların diş çürümelerini en-
gellemeye yardımcı olur.

• Hamileler ve emziren anneler için özellikle tavsiye ediliyor.

NATURAL MINERAL WATER & HEALTH
One of the requirements for healthy life is to meet mineral 
needs of the body. Human body needs more than 80 
minerals to function properly.

Lack of minerals essential for balance of body leads to 
problem in balance. Knowing what foods should be 
consumed for health of the body is one of the fundamental 
conditions to have a healthy and long life. There are highly 
essential agents for our body not only in the food we 
consume but also the water. For that reason, the best 
drink providing minerals needed by our body in terms of 
minerals it contains is natural mineral water.

Rich minerals contained in natural mineral water help 
function of vitamins in our body. Particularly children, 
women and the old should consume more natural mineral 

According to experts, consuming at least about 2 litres 
water and natural mineral water a day is basic condition 
for a healthy life.

Magnesium, one of the minerals contained in natural 
mineral waters, is the cation most intensively contained 

cell membrane, cell inside and cell nucleus and provides 
transmission of electric warning in muscles and nerves. 
Lack of magnesium has several connections with cardiac 
and vascular diseases. Low value of magnesium has been 

of fat and calcium in veins leading to arteriosclerosis is 

infractions.

The sodium contained in natural mineral water is the 

acid-base balance and convey of nerve signals, ion 
changes in cell membranes and providing digestion 
enzymes for hormones. It prevents bone loss and fraction 
experienced due to aging. Calcium is only found in milk 
and natural mineral water. Natural mineral water is the best 
alternative to milk because of its calorie and nutrients.

The water containing calcium and magnesium are also 

developed as a result of stress. Sulphate containing 

mineral waters rich in calcium are an important alternative 
for prevention and treatment of osteolysis in women 
in menopause and in man of older ages and providing 

Natural mineral water particularly plays an essential role in 
prevention and treatment of osteoporosis. Here are other 

• 
unnecessary saline in body.

• Helps prevention of cellulites formation.

• Natural mineral water is discharge from the body in 2 
hours.

• It is inevitable part of all losing weight programs as it 
does not contain calorie.

• 

• It is particularly recommended for pregnant and breast 
feeding women.
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BEYPAZARI KARAKOCA MADEN SUYU İȘLETMESİ A.Ș.
Cumhuriyet Mahallesi  Cemil Ercan Caddesi No: 89/A  Beypazarı - ANKARA
Tel: 444 3 223 - +90312 763 14 86 • Faks: +90312 762 74 49 / 762 74 47
E-mail: beypazari@beypazarimadensuyu.com.tr  • info@beypazarimadensuyu.com.tr

 bypzrimadensuyu  beypazarimadensuyu  beypazarimadensulari w
w

w
.du

sle
ra

to
lye

si.
co

m
.tr


