Een gezonde hydratatie
Water is belangrijk voor een goede werking van ons lichaam. Niet verwonderlijk
als u weet dat het menselijk lichaam voor bijna 70% uit water bestaat. Water houdt
uw huid mooi en soepel, regelt uw lichaamstemperatuur, is van groot belang bij
uw spijsvertering en zorgt voor de afvoer van afvalstoﬀen. Per dag verliest u 2 tot
3 liter water. Het is belangrijk dat aan te vullen door voldoende te drinken.
Wanneer u te weinig vocht binnenkrijgt raakt u gedehydrateerd. De eerste
symptomen hiervan zijn dorst en een droge mond. U kunt hoofdpijn krijgen,
concentratiestoornissen en zelfs geheugenverlies. Dehydratatie zorgt er ook voor
dat uw huid droger en stugger wordt. Wanneer u onvoldoende water drinkt kunt
u zich ook vermoeid en minder vitaal voelen. Voldoende water drinken is dus
belangrijk!

Meer water drinken?
Deze ﬂes helpt!

mannen
500 ml

In 2 eenvoudige stappen

vrouwen
400 ml

De fles heeft twee volume strepen: een voor vrouwen (400 ml) en een
voor mannen (500 ml). Stap 1: vul de fles tot uw niveau.
Stap 2: draai de schijf boven op de dop met de klok mee. U ziet 1,
2, 3 of 4 gevulde stippen. Bij uw eerste fles draait u de schijf op 1
volle stip. Telkens wanneer u de fles vult, draait u de schijf een stand
verder. U ziet nu in één oogopslag hoeveel u heeft gedronken. En
met 4 stippen drinkt u de dagelijks aanbevolen hoeveelheid water:
vrouwen 1,6 en mannen 2,0 liter.

Belangrijkste kenmerken
Sluit goed af: lekt niet

BPA én BPS vrij
Voedselveilig

Voedselveilig

Ergonomische en
hygiënische drinkrand
Houdt geen geurtjes
of smaak vast
Handige tellerdop

BPA-vrij
Vaatwasserbestendig

Vaatwasserbestendig
Royale inhoud: 610ml
Lichtgewicht: 180 gram
Brede basis voorkomt omvallen
Handige, zachte draaglus
Ergonomische grip
Hygiënische drinkrand

Brede basis voorkomt omvallen

De fles is een Dutch Design en wordt
geproduceerd door Europese fabrikanten.

Voor een gezonde hydratatie is het van van belang dat u het advies kent hoeveel
water dagelijks te drinken. De aanbeveling van de Europese Autoriteit voor
Voedselveiligheid ‘EFSA’ is: 1,6 liter water voor vrouwen en 2,0 liter voor mannen*.

Dit EFSA advies is op een gebruikersvriendelijke en intuïtieve

1.6 L 2.0 L

manier in de Hydranome® fles verwerkt. Met één oogopslag ziet u
hoeveel u heeft gedronken en of u voldoende drinkt ten opzichte
van het advies.
*Meer informatie leest u op www.efsa.europa.eu

www.hartstichting.nl/onderzoek/vrouwen
hart- en vaatziekten bij vrouwen. Meer informatie:
van onze omzet gaat naar onderzoek gericht op
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