
V I N C E N T K A
ZDRAVÍ Z HLUBIN PŘÍRODY

JEDINEČNÁ PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODA Z LÉČIVÉHO ZDROJE LUHAČOVICE



VINCENTKA    DAR PŘÍRODY

Známe různé druhy darů. Dary, kterými 
chceme vyjádřit lásku, obdiv nebo úctu, dary, 
kterými se snažíme získat přízeň, dary obětní, 
dary oslavné nebo dary usmiřující. Pak jsou 
tu dary přírody, které se nijak netváří, vyzna-
čují se skromností a pokorou, nemají žádný 
praktický ani citový důvod, prostě tady jsou. 
Nevyžadují pozornost ani obdiv, i když patří 
k těm nejvzácnějším.

Není příliš mnoho produktů, které by za 
staletí své existence nezměnily své složení 
a podstatu. Ty jsou většinou darem samotné 
paní Přírody. 

Taková je i ViNceNTka, léčivý pramen
zdraví z hlubin krystalicky čisté třetihorní pří-
rody. Vzácná zbytková mořská voda z třetihor 
se za miliony let skutečně nezměnila a po 
20 letech novodobé historie ViNceNTky 
je její léčivá nabídka zdraví z hlubin přírody 
neobyčejně široká a pestrá. 

Fontána v Luhačovicích, autor: Jan kavan



VINCENTKA    JEDINEČNÁ | ORIGINÁLNÍ

ViNceNTka je jedinečný produkt, který nemá srov-
nání, je originální svým původem a místem zrození 
v mimořádných litologicko-tektonických podmínkách 
a geochemických poměrech mladších třetihor. Unikát-
ní geologické podloží okolí Luhačovic tvoří flyše. Jsou 
charakteristické střídajícími se vrstvami pískovců, sle-
penců a jílovců. Ty jsou značně neprostupné pro vodu, 
díky čemuž došlo v hloubce k uchování zbytkové vody 
třetihorního moře. Tektonické poruchy v neprostup-
ných horninách v okolí Luhačovic však umožňují výstup 
vod k povrchu. Léčivé účinky ViNceNTky podporuje 
nejenom její složení a dobrozdání lékařů, ale také histo-
ricky úzké spojení s luhačovickými lázněmi. 

V současné době se ViNceNTka čerpá z vrtu, který 
se nachází v těsné blízkosti Jurkovičova domu.

ViNceNTka byla označována také jako všelék a „lék 
našich babiček“. Její léčivé i preventivní účinky prověři-
la staletí. ViNceNTka svým obsahem a vyvážeností 
minerálních solí a prvků umožňuje rozpouštění hlenů 
v dýchacích cestách, žaludku a střevech. Doporučuje se 
na pitné a inhalační kúry při onemocněních dýchacích 
cest, hlasivek, při chorobách látkové výměny, vředo-
vé choroby žaludku, dvanácterníku a jejich pooperač-
ních stavech, při vleklém zduření jater, diabetu mellitu, 

V roce 1902 vznikla v Luhačovicích lázeňská akciová společnost, 
jejímž cílem byla modernizace lázeňského provozu a vytvoření kul-
turního a společenského centra. Vedení společnosti pověřilo pře-
stavbou lázeňského areálu architekta Dušana Jurkoviče. 
Jeho přičiněním se v krátké době proměnil vzhled a atmosféra 
lázní. Hlavní pozornost přitahuje dodnes Jurkovičův dům na Lá-
zeňském náměstí. V blízkosti tohoto domu se nachází pramen 
a vrt ViNceNTky.

chronické pankreatitidě. Pomáhá regenerovat vnitřní 
prostředí člověka po velkých ztrátách potu (sport, těžká 
fyzická práce, horečnatá onemocnění) a upravuje me-
tabolismus po alkoholových excesech. 
Jeden doušek ViNceNTky postačí na uhrazení denní 
dávky jódu, který je důležitý pro fungování štítné žlázy, 
může sloužit k prevenci zubního kazu u dětí a je vhodná 
jako přírodní doplněk výživy pro sportovce, děti, těhotné 
a rekonvalescenty. Doporučuje se také proti vzniku su-
chých zánětů nosní sliznice a k prevenci jejich recidiv.

Zdravé dýchání hraje v našich životech zásadní roli. 
Svými jedinečnými vlastnostmi se ViNceNTka sta-
la přítelem všech, kdo dbají o prevenci a léčení svých 
dýchacích cest. Jsou to nejenom maminky s dětmi, tě-
hotné, sportovci nebo umělci, kteří pečují o svůj hlas, ale 
všichni lidé s aktivním přístupem k životu.



VINCENTKA    60 MILIONŮ LET

ViNceNTka vzniká vzájemným mísením zbyt-
kových mořských vod, prostých podzemních vod 
a přírodního kysličníku uhličitého. Jenže svým slo-
žením se od dnešní běžné mořské vody značně liší.
 
Moře, ze kterého ViNceNTka pochází, je třetihorní, 
tedy z dob pravěku, kdy se ještě do moří nedostáva-
la umělá hnojiva, pesticidy, odpadní vody z chemiček, 
čističek či jiných vymožeností, jimiž člověk „obohatil“ 
přírodu. 

Stáří původních minerálních mořských vod odpovídá 
době vzniku sedimentů. V případě luhačovické zřídelní 
struktury tedy období eocénu, neformální geologické 
jednotky třetihor, přibližně před 60 miliony let.

Co je to vlastně zbytková mořská voda? 
Je to mořská voda, která zůstala před 60 miliony let 
uzavřena v třetihorním vrásnění a sopečné činnosti. 
Je vytlačována vzhůru, setkává se v určitých hloubkách 
s přírodním kysličníkem uhličitým, vzniká naředěná ky-
selina uhličitá, ta dalším vzlínáním rozpouští a nabaluje 
minerální soli z geologických vrstev a pak se mísí pod 
zemí s povrchovými vodami v takovém poměru, že je 
pitelná, a zároveň i s přítomností minerálních solí na-
bývá léčivých účinků. 

Magické přírodní představení jedinečné minerální vody z léčivé-
ho zdroje Luhačovice začalo v období mladších třetihor, kdy zemi 
obývali dinosauři. Následně představilo jeskyni se sídlištěm lovce 
v době ledové i mladší pozůstatky zemědělců z doby kamenné. 
Podle archeologů už v té době lidé velmi pravděpodobně dokázali 
využívat minerální prameny. Příběh pokračuje až do dnešních dní. 
V hlavní roli je ViNceNTka.

Osobitý léčivý charakter ViNceNTky se po staletí 
nezměnil. Změnil se pouze kvalitní technologický pro-
ces přípravy a plnění do lahví, zkvalitnila se kontrola 
chemického složení, stabilita a trvanlivost této přírodní 
minerálky. 

ViNceNTka je od počátku své novodobé éry spojo-
vána se sloganem:

„ZDRaVÍ Z HLUBiN PŘÍRODy“



VINCENTKA    HISTORIE LUHAČOVICKýCH SLANýCH VOD

Prvotní využití Luhačovických přírodních minerálních 
vod člověkem z doby ledové.
Při budování nového jímání minerálních vod v roce 
1938 byla na místě dnešního domu elektra nalezena 
v hloubce 12 m jeskyně se sídlištěm lovce z doby ledo-
vé i mladšími pozůstatky zemědělce z doby kamenné. 
Mimo jiné zde byly nalezeny krystalické zbytky solí 
a dutý kmen lípy, který pravděpodobně sloužil k za-
chycení pramene minerální vody. archeologové na 
základě dalších nalezených pozůstatků usuzují, že 
pravěcí karpatští lovci, usazení poblíž staré obchodní 
stezky v luzích u dnešních Luhačovic, využívali místní 
minerální prameny.

1669 – 1688 
První písemná zmínka o luhačovické slané vodě.
Jan Ferdinand Hertod, doktor filozofie a medicíny, 
člen akademie přírodovědců Svaté říše římské a fysi-
kus královského města Brna, byl pozván do Luhačovic 
tehdejším správcem luhačovického panství Ondře-
jem Serenyim k posouzení vyvěrajících pramenů lu-
hačovické slané vody. Ve své unikátní knize s názvem 
TaRTaRO-MaSTiX MORaVie (karabáč moravský 
na usazeninu) zmiňuje, jaké složky včetně soli voda 
obsahuje i jejich léčivé účinky na lidský organismus. 
Tuto unikátní knihu v originále se podařilo získat do 

vlastnictví společnosti ViNceNTka a.s. a její přelo-
žené pasáže z latiny jsou zde k dispozici. V reakci na 
Hertodovo pojednání nechal hrabě Ondřej Serenyi 
upravit hlavní pramen na úpatí velké kamenné (dneš-
ní ViNceNTkU). Voda nabíraná dřevěnými vědry se 
začala používat i pro léčení a naplněna do hliněných 
nádob se již rozvážela po kraji. Skoro 100 let zůstaly 
prameny na tomto stupni vývoje a vody luhačovické 
upadaly v zapomenutí, neboť rozvoz vody klesal a hos-
tů se dostavovalo stále méně.

1777 
Vídeňský lékař H. J. von Grantz, 1. chemická analýza.
Prof. Dr. Heslinger poslal vzorky luhačovické minerál-
ní vody do Vídně lékaři H. J. von Grantzovi, který jako 
první provedl podrobnou chemickou analýzu složení 
vody a vydal práci: Léčivé prameny rakouské monar-
chie. Prokázal, že luhačovické minerální vody jsou 3x 
více mineralizované než v té době v Rakousku neju-
znávanější minerální vody Selterské.

1790
Hlavní pramen pojmenován VinCentka.
Hrabě Vincenc Serenyi (1752 – 1810) se stal nástup-
cem a správcem luhačovického panství a významným 
způsobem ovlivnil využívání luhačovických minerálních 



vod a rozvoj organizovaného lázeňství. Nechal vybu-
dovat první tři malé dřevěné lázeňské budovy, s ná-
zvem lázně eliščiny, Židovské a ViNceNTOVy. 
Nechal upravit hlavní pramen ve tvaru kaple, kde na 
stěnách stálo „Nemocnému k útěše, zdravému k po-
těše“ a podle něj dostal jméno Vincenz-Qelle, česky 
ViNceNTka.

1820
Plnění minerální vody do lahví.
Významní moravští stavitelé František a kajetán Va-
šíčkovi navrhovali od roku 1820 na poptávku Jana 
Nepomuka Serényiho nové lázeňké stavby, mezi nimi 
i Janův dům a plnírnu ViNceNTky. Pro plnění mi-
nerální vody se začaly namísto keramických používat 
skleněné lahve o objemu 1,5 l.

1852
Postavena nová plnírna VinCentky.
k prameni ViNceNTka byla přistavěna dřevěná 
kolonáda spolu s objektem plnírny a skladištěm lahví, 
vybavená zařízením pro mytí a plnění skleněných lah-
ví. V roce 1864 bylo rozvezeno 137 000 lahví po Ra-
kousko-Uhersku, hlavně do vinorodných oblastí, kde 
se popíjela smíchaná s vínem. Současně se rozvinula 
lázeňská léčba žinčicí smíchanou s ViNceNTkOU, 
v roce 1864 bylo prodáno 5 571 žejdlíků žinčice. 

1883
Byla udělena minerální vodě VinCentka stříbrná 
medaile na mezinárodní výstavě ve Vídni.

keramická nádoba na ViNceNTkU

První skleněná lahev, která nahradila keramické nádoby.
Plnírna minerálky z roku 1852, která sloužila svému účelu téměř 
100 let.

Následující stránky:
Fotografie z ojedinělé publikace Blanky Petrákové „Obrázky z láz-
ní“ zachytily Luhačovice v letech 1910 – 11 objektivem Brunera – 
Dvořáka. Reflektují lázeňský ruch, sváteční atmosféru a noblesní 
eleganci tehdejšího lázeňského dění.
Plnírna ViNceNTky, 1910.
Pramen ViNceNTky, 1910.







Výroba, 1972
ViNceNTka na prodej, 1996
ViNceNTka, 2018

1949
Postavení nové plnírny VinCentky.
Spolu s výstavbou nové kolonády byla stará plnírna 
z roku 1852 zbourána a na místě současné plnírny po-
staven nový objekt s novou moderní technologií plnění 
do lahví.

1975
Významná rekonstrukce – rozšíření plnírny do stáva-
jící podoby.

1977
Změna technologie plnění VinCentky.
Bylo zrušeno plnění ViNceNTky do skleněných lah-
ví a nahrazeno technologií plnění do plastových lahví, 
která vydržela až do roku 1985, kdy se opět začalo plnit 
do skleněných vratných lahví.

1988
Prohlubování vrtů luhačovických pramenů.
Do této doby plytké vrty-studny (cca do 8 m), byly 
z důvodů kontaminace zdrojů nahrazovány hlubokými 
vrty (30–50m). Pro účely plnění ViNceNTky do 
lahví byl vybudován nový vrt BJ 305 hluboký 34,8 m 
a pojmenován NOVá ViNceNTka. Od roku 1990 
byl předán do správy majitele zřídelního podniku Mo-
ravskoslezská zřídla pro plnění ViNceNTky do lahví.

1993 
Privatizace plnírny VinCentky.
V první vlně privatizace státních podniků se stala 

novým vlastníkem plnírny společnost HeLiOS Praha 
s.r.o. V roce 1996 byl provoz plnírny ukončen, tech-
nologické zařízení plnicí linky odvezeno a zaměstnanci 
propuštěni. ViNceNTka nebyla na trhu.

1998
nový majitel plnírny, VinCentka se opět plní do 
lahví a prodává.
Novým majitelem plnírny se stává společnost Léčivé 
vody a.s. Ostrava, která se v roce 2008 (po uvolnění 
blokovaného názvu firmy ViNceNTka) přejmeno-
vává na společnost VinCentka a.s. Luhačovice. 
    
2006
Významná oprava a rekonstrukce plnírny.
Významná oprava a rekonstrukce objektu a techno-
logického plnírenského zařízení za přispění dotace 
z eU, ukončení plnění ViNceNTky do vratných lahví 
a přechod na nový tvar a barvu nevratných lahví. Roz-
šiřování portfolia doplňkových výrobků ViNceNTka.

2018
20. výročí společnosti Vincentka a.s. Luhačovice.
Za první rok fungování společnosti bylo vyrobeno 
a prodáno 2 788 000 lahví.
V roce 2018 to bylo 5 037 000 lahví.



VINCENTKA    MLADÁ

V roce 2018 slaví ViNceNTka 20. výročí své novo-
dobé éry, která přinesla celou řadu významných změn. 

Došlo k výrazné modernizaci celého technologického 
procesu, zkvalitnila se kontrola chemického složení 
i péče o stabilitu a trvanlivost léčivé vody.

Dnešní provoz ViNceNTky připomíná spíše labora-
toř než industriální zařízení. Firma navázala na klasic-
kou linii „léčivého nápoje našich babiček“, ale zároveň 
vstoupila do světa zdravého životního stylu s jeho dy-
namikou, zvýšenou péčí o zdraví a aktivním přístupem 
k volnočasovým aktivitám. Ve spolupráci se špičkový-
mi odborníky a lékařskými pracovišti pracuje na zdo-
konalování a rozšiřování své produkce. 

Svými exportními aktivitami vykročila ViNceNTka 
do světa. Zdomácněla nejenom v sousedním Sloven-
sku a  Maďarsku, ale také na Ukrajině, v Rakousku, 
Číně, Rusku a na kypru. Je známá v tak vzdálených 
zemích, jako je USa a Jižní korea. 
Firma postupně významně rozšířila svou nabídku, když 
kromě minerální vody nabídla široké portfolio produk-
tových derivátů, jako jsou nosní spreje, sirupy, zubní 
pasty, pastilky či krémy a přinesla nám tím zajímavý 
uživatelský komfort. Moderní provoz, 2018

Dbá na firemní sociální zodpovědnost, snaží se inte-
grovat sociální a ekologická hlediska do každodenní 
firemní praxe. Sleduje šetrnost produkce a dodržuje 
pracovní standardy na vysoké úrovni. 



VINCENTKA    SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

ViNceNTka chce být dobrým občanem regionu, pomáhá otevírat dět-
ská hřiště, podporuje letní tábor diabetických dětí a je spojena s řadou vše-
obecně prospěšných, společenských a kulturních akcí, které se v Luhačo-
vicích a okolí každoročně odehrávají.

VinCentka pravidelně podporuje:

Letní ozdravný tábor dětských diabetiků

Výstavbu dětských hřišť  v Luhačovicích

Festival Janáček a Luhačovice

Pěvecký sbor Janáček

Festival Divadelní Luhačovice

Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice



VINCENTKA    PRODUKTY

VinCentka naSaLiS
koncentrát k proplachu nosních dutin

VinCentka MineRÁLnÍ VODa
100% přírodní produkt

VinCentka SiRUP 
S JitROCeLeM 
a MateřÍDOUškOU 
při kašli a zahlenění

VinCentka nOSnÍ SPReJ StanDaRD
k prevenci onemocnění nosní sliznice,
100% přírodní produkt

VinCentka nOSnÍ SPReJ JUniOR 0+
k prevenci onemocnění nosní sliznice,
100% přírodní produkt, pro děti od narození

VinCentka DÁRkOVÉ kaZety

VinCentka PaStiLky
s obsahem soli VinCentka a vitaminem B5
při bolestech v krku
s bylinnou nebo ovocnou příchutí

VinCentka ZUBnÍ PaSta
s přírodními fluoridy 

VinCentka HyDRataČnÍ kRÉM
s regeneračním komplexem 
přírodních minerálů



VINCENTKA    MNOHO  DŮVODŮ PROČ

existuje mnoho důvodů, proč je přírodní minerální 
voda VinCentka, vyvěrající v údolí Luhačovického 
potoka jednou z nejvyhledávanějších minerálek v Čes-
ku a na Slovensku. Vyjmenujme alespoň několik z nich 
a zjistíme, proč si obdiv, věhlas a důvěru získala neje-
nom u nás doma, ale v celé řadě zemí po celém světě. 

Příběh moře, který trvá více než 60 milionů let
ViNceNTka se tvoří vzájemným mísením zbyt-
kových mořských vod, prostých podzemních vod 
a přírodního kysličníku uhličitého. Moře, ze kterého 
ViNceNTka pochází, je třetihorní, tedy z dob pra-
věku, nedotčeného neduhy civilizace. 

VinCentka – zdraví z hlubin přírody
Zbytková mořská voda je voda, která zde zůstala před 
60 mil. let uzavřena v třetihorním vrásnění a sopečné 
činnosti. Je vytlačována vzhůru, setkává se v určitých 
hloubkách s přírodním kysličníkem uhličitým, vzniká 
naředěná kyselina uhličitá, ta dalším vzlínáním roz-
pouští a nabaluje minerální soli z geologických vrstev 
a pak se mísí v cca 300–200 m pod zemí s povrcho-
vými vodami v takovém poměru, že je pitelná a zároveň 
i s přítomností minerálních solí má stimulující léčivé 
účinky. Osobitý, léčivý charakter ViNceNTky se po 
staletí nezměnil.

První zpráva
Od roku 1669, kdy brněnský fyzikus Jan Ferdinand 
Hertod podal písemnou zprávu o slaných vodách lu-
hačovických, uplyne brzy 350 let. Není příliš mnoho 
produktů, které by za staletí své existence nezměnily 
své složení a podstatu a neustále potvrzovaly svou kva-
litu. Většinou jsou darem samotné paní Přírody. Taková 
je i ViNceNTka, léčivý pramen zdraví z hlubin čisté 
třetihorní přírody. 

Rozmanitost produktů VinCentky
Ve stejně vysoké kvalitě jako přírodní minerální voda 
jsou vyráběny doplňkové výrobky celého portfolia 
ViNceNTky, které již dnes představují významný 
podíl v produkci společnosti. Jsou to nosní spreje, si-
rupy, zubní pasty, pastilky, proplachovací koncentrát 
Nasalis či hydratační krémy. Hlavní síla ViNceNTky 
je v její jedinečnosti a kombinaci minerálů, které činí 
ViNceNTkU léčivou, pro lidský organismus dobře 
snášenou a komfortní. 

Bohatá a poutavá historie VinCentky
Příběh ViNceNTky, který začíná v třetihorách 
prvním využitím člověkem v době ledové přes rozvoj 
lázeňství v Luhačovicích až po současnost, je fascinu-
jícím příběhem píle, vynalézavosti a podnikatelského 

důvtipu, příběhem vztahu člověka k přírodě a také re-
spektu a úctě k bohatství, které nám příroda nabízí. 

Historické jméno VinCentka
Jméno Vincentka pochází od hraběte Vincence Sere-
nyiho (1752–1810), který se stal nástupcem a správ-
cem luhačovického panství a významným způsobem 
ovlivnil využívání luhačovických minerálních vod a roz-
voj lázeňství. 

VinCentka slouží po celý rok
Dříve ViNceNTka jako typicky sezonní produkt za-
znamenávala nejvyšší prodeje po nástupu chřipkových 
epidemií a nachlazení na podzim a v zimě a alergických 
reakcí na jaře. Tato situace se postupně rozvíjí. Na jaře 
nám pomáhá překonávat jarní únavu, v létě všem, kteří 
sportují a aktivně využívají volný čas, pomáhá dodáním 
potřebných solí a minerálů regenerovat, na podzim 
a v zimě vytvoří hráz proti virům, bacilům a dýchacím 
problémům.

VinCentka a neuvěřitelné množství prvků
S určitou nadsázkou se říká, že ViNceNTka obsa-
huje téměř celou periodickou tabulku prvků. Je to vel-
mi silně mineralizovaná, jodová uhličitá minerální voda 
z přírodního léčivého zdroje, hydrogenuhličitan-chlo-

rido-sodného typu, se zvýšeným obsahem fluoridů 
a kyseliny borité, studená, hypotonická. Obsahuje 
ionty sodíku, draslíku, vápníku, lithia, hořčíku, fluoru, 
chloru, jódu a železa. Železo je však před stáčením do 
lahví odstraňováno. celková mineralizace dosahuje 
9500 mg/l. Osmotickým tlakem 634,7 kPa se blíží 
osmolaritě lidské krve a nitrobuněčných tekutin. Ob-
sahuje biogenní prvky, jakými jsou lithium, rubidium, 
cesium, měď, zinek, vanad, chrom, kobalt, ve fyziolo-
gickém poměrném zastoupení.

Všestranné použití VinCentky
Léčivá voda ViNceNTka je určena na pitné kúry, 
kloktání, k inhalacím a koupelím. Měla by se podávat 
dvakrát denně nalačno, v dávce 2,5–3,5 dl. Pitná kúra 
by měla trvat 15–20 dní. Pije se studená nebo ohřátá. 
Během následující půlhodiny po pitné kúře se nedo-
poručuje konzumace jídla ani pití.



VINCENTKA    MNOHO  DŮVODŮ PROČ

VinCentka světová
ViNceNTka výrazně vykročila během posledních 
20 let do světa, i když hlavním odbytištěm je stále do-
mácí trh, ViNceNTkU si dnes mohou dopřát v řadě 
dalších zemí – na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku, 
Rusku, na Ukrajině i na kypru. Je známá v USa i Jižní 
koreji. Stala se populární v daleké Číně. Tamní doprav-
ní policisté ji v práci inhalují přes rozprašovače, neboť 
jim pomáhá odstraňovat smogové částice z průdušek. 

VinCentka olympijská
ViNceNTka se v poslední době stala vyhledávaným 
produktem maminek s dětmi, těhotných, sportovců 
a lidí s aktivním přístupem k životu. Není žádným pře-
kvapením, že se stala přítelem některých našich vy-
nikajících sportovců a že je doprovázela jako součást 
jejich výbavy na zimní olympiádě v koreji.
„Pro mě a Ondru Moravce je Vincentka hlavně preven-
ce,“ říká biatlonista Michal Krčmář, který na olympiádě 
v Koreji vybojoval stříbrnou medaili. A pokračuje: „Když 
lítáme letadlem, tak jsou klimatizace nepříjemné. Začne-
me u nosního spreje, potom po cestě používáme Nasalis 
jako nosní proplach. Často se nám v zimě stává, že máme 
zanesené dutiny. Díky Nasalisu dokážeme dýchací cesty 
zprovoznit a jsme použitelní. Mě to vrací rychle do provo-
zu, a to je pro mě nejdůležitější. Letos jsem začal využívat 

i samotnou minerální vodu Vincentku z důvodu prevence, 
protože ta naše zátěž je obrovská a spoustu toho vypo-
tíme, takže jde o dodání nezbytných minerálů. Je to pří-
rodní voda, necpeme do sebe žádné chemikálie, a zároveň 
mi to chutná.“
ViNceNTka se tak zařadila do olympijské výba-
vy našich sportovců. Zdraví z hlubin valašské přírody 
ukazuje, jak se chránit, pečovat o zdraví, pomáhat při 
vytváření co nejlepších výkonnostních podmínek. Bez 
chemie a dopingu.

VinCentka – doporučována předními lékaři
Přírodní minerální voda ViNceNtKA je výborný pro-
středek v boji proti onemocnění dýchacích cest. Přináší 
úlevu a odstraňuje nepříjemné doprovodné projevy one-
mocnění. Její užití může být široké: pije se, kloktá, inhaluje, 
používá k výplachům dutiny nosní. Svým komplexním slo-
žením podporuje obranyschopnost organismu ve smyslu 
prevence chronických infekcí horních cest dýchacích, 
chronické rýmy a zánětů vedlejších dutin nosních.

A k tomu jedno osobní sdělení. ViNceNtKu piju, i když 
jsem zdravý, a to proto, že mi chutná. Je osobitá a moc 
dobrá.

Váš Jan Betka 

Léčivá minerální voda ViNceNTka vstoupila do 
služeb specialistů ORL, alergologů, endokrinologů 
i pediatrů už dávno. Její účinky na prevenci i onemoc-
nění horních a dolních cest dýchacích cest jsou vše-
obecně známé. Spoluprací se špičkovými pracovišti 
a odborníky ORL se účinky příznivě projevují v mnoha 
směrech. Ukazují, jak nejúčinněji s ViNceNTkOU 
pracovat, jak rozšiřovat portfolio výrobků, jak nacházet 
další způsoby jejího využití v léčebném procesu. Jed-
nou z událostí, kde dochází k výměně zkušeností, jsou 
kongresy ORL, které ViNceNTka podporuje. Jak 
beskydský ORL den pořádaný na Ostravici–Sepet-
né, tak ViNceNTka kongres v Praze ve spolupráci 
s ORL FN Motol se staly místy, která patří mezi pra-
covně užitečné a inspirační záležitosti.

Držitel stříbrné olympijské medaile Michal krčmář při návštěvě 
ViNceNTky (na snímku s obchodním a finančním ředitelem fir-
my ing. L. Šumšalem)

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. FcMa
emeritní přednosta kliniky ORL 1. LF Uk, FN v Motole
Foto: R. Sedmík, časopis instinkt
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