
DRIK 1,5 LITER VAND OM DAGEN
En sund væskebalance er nøglen til mere energi og naturligt 

overskud, og vand er den eneste væske, kroppen behøver.

VI ER, HVAD VI DRIKKER
Hos AQUA D'OR vil vi gerne slå et slag for sundere hydrering som en integreret del af de offentlige sundheds- og 

ernæringsmæssige retningslinjer.

Vand er godt. Kun godt - og fuldstændig afgørende for vores 

overlevelse, sundhed og kvaliteten af vores liv. Kostråd 

fokuserer typisk på fødeindtagelse, men mængden og kvaliteten 

af den væske, vi indtager dagligt, har stor betydning for vores 

generelle velbefindende, energiniveau, præstationsevne og 

vores langsigtede sundhed. 

VAND I KROPPEN

Vand udgør gennemsnitligt 60% af den samlede kropsvægt, 

men varierer i kroppens forskellige bestanddele: 

Blod: 83,0%
Nyrer: 82,7%
Muskler: 75,6%
Hjerne: 74,8%
Hud: 72,0%
Knogler: 22,0%
Fedtvæv: 10%

Vand er helt afgørende for vores vigtigste fysiologiske 

funktioner. Som hovedkomponenten i blod transporterer vand 

næringsstoffer og hormoner til cellerne og hjælper med at 

fjerne affaldsstoffer fra nyrerne gennem produktion af urin. 

Adskillige undersøgelser viser, at dehydrering på bare 2% har 

negative virkninger på kognitive præstationer og motoriske 

funktioner: Træthed, humør, reaktionstid, kort- og 

langtidshukommelse, opmærksomhed, logik.

Børn og unge, i særdeleshed, kan ved utilstrækkelig 

væsketilførsel være i risiko for nedsatte kognitive funktioner 

(koncentration, opmærksomhed og korttidshukommelse), 

hvilket kan svække indlæringsevnen.

SUND MED VAND

Sund hydrering handler ikke bare om væske nok, men også om 

kvaliteten af den væske, vi får.

For at bevare en sund væskebalance, bør vi indtage 1,5 liter 

væske om dagen foruden den væske, vi får gennem vores kost. 

Hovedparten af det daglige væskeindtag bør være vand, som er 

den eneste væske, kroppen har brug for. 

Vand er kaloriefrit, mens sukkerholdige sodavand og andre 

søde drikke nemt kan bidrage til et temmelig heftigt 

kalorieindtag. Overdreven indtagelse af sukkerholdige væsker 
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Vand regulerer desuden kroppens temperatur ved at sprede 

overskydende kropsvarme og gennem sved og fordampning fra 

hudens overflade. 

VAND PÅ HJERNEN

Vores hjerne består af 74,8% vand, og det forekommer derfor 

logisk, at dehydrering kan have en indvirkning på kognitive 

funktioner og humør.

øger energiindtaget, hvilket kan have langsigtede negative 

effekter på sundheden og medføre stofskiftesygdomme, type 2 

diabetes og fedme. 

Ifølge WHO er fedme er i dag den femte største dødsårsag 

globalt. I 2008 var over 500 millioner voksne svært 

overvægtige, og udviklingen går desværre stadig den gale vej.

SE SENESTE PRESSEMEDDELELSE HER 

LÆR MERE OM SUND HYDRERING HER 

TEST DIN VÆSKEBALANCE HER! 

OM AQUA D’OR

Alle virksomhedens produkter er baseret på AQUA D’OR naturligt 
mineralvand, som er Danmarks mest populære og bedst sælgende 
naturlige mineralvand. AQUA D'OR eksporteres til Sverige og andre 
lande. 

Vandet tappes på specialdesignede miljøvenlige flasker med lavt 
plastikforbrug. Kvaliteten sikres desuden gennem omfattende 
kontrol- og kvalitetsprogram, bl.a. ca. 1.000 ugentlige analyser.

Aqua d'or mineral water a/s er en dansk virksomhed under 
Danone-gruppen, der desuden står bag internationalt kendte 
naturlige mineralvandsmærker som Evian, Badoit og Volvic.

MISSION
Danskere tænker ofte i sunde spisevaner, men sjældent i sunde 
drikkevaner. AQUA D'OR arbejder for sundere drikkevaner ved at 
tilbyde kunder og forbrugere relevante produkter, som møder 
deres behov i forskellige drikkesituationer og er bredt tilgængelige.

PRODUKTER

AQUA D'OR naturligt mineralvand
AQUA D'OR blid brus 
AQUA D'OR blid brus med smag 
AQUA D'OR AQUADRINKS 
AQUA D'OR ice tea fersken 

NYHEDER
AQUADRINKS er de nyeste skud 
på stammen. Forfriskende 
læskedrik med blid brus og 
naturlig frugtsmag - helt uden 
kalorier.  

Foreløbig er 4 spændende 
varianter i handelen: 

Hyldeblomst & æble 
Citron & grapefrugt 
Hindbær & solbær 
NYHED! Mango & passionsfrugt 

info.aquador@danone.com

KONTAKT

Aqua d'or mineral water a/s 
Solsortevej 15, Fasterholt
DK - 7330 Brande

+45 9629 1200
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