Conheça um pouco mais sobre nós
Desde 1957, a Fontágua carrega em seu DNA a excelência, desde a captação da água, diretamente
nas nascentes, até a entrega do produto ao consumidor final, a empresa preza pela máxima qualidade
em todos os processos. Tornando-se assim uma marca de tradição e prestígio, oferecendo uma primorosa
família de produtos aos seus clientes.

Executamos com extrema
responsabilidade a
função de levar, da fonte
para sua casa, uma água
pura, leve e de confiança
para nossos clientes.
Assista:

Sua vida mais leve com Fontágua

https://youtu.be/arNaxYBLwQM

Saiba mais de nossas fontes
Nossa água mineral natural é captada diretamente de
nascentes presentes em uma área de mais de 600 mil m²
preservados pela empresa e situadas a 33 km de distância
dos centros urbanos. Rodeadas pelo verde da Serra do
Mar, em meio à Mata Atlântica (protegida pela Lei dos
Mananciais), as nascentes passam por um planejamento
adequado de coleta da água mineral, que foi desenvolvido
buscando o perfeito equilíbrio com o meio ambiente e a
preservação da qualidade natural do produto.

Suas fontes naturais estão localizadas sobre um
subsolo totalmente preservado, rico em cristais de
quartzito, proporcionando uma água mineral muito
mais saudável e pura. O processo de captação se dá
com o mais alto nível tecnológico e de controle de
higiene, para que a Fontágua chegue na sua casa
com todas as suas qualidades e pureza preservadas,
atendendo assim todas as legislações vigentes dos
órgãos reguladores.

“Nós acreditamos que para oferecer um produto de qualidade aos
nossos clientes é fundamental trabalhar em harmonia com a Natureza”.

Água Fontágua

Direto da fonte para sua casa
Nossa água captada das fontes naturais vem das camadas mais profundas do subsolo e não sofre a influência
de águas superficiais, como a das chuvas, conserva-se leve, cristalina, pura e apresenta uma temperatura
constante de 18ºC, fresca e agradável. Provinda da natureza, envasada direto da fonte, sem contato humano
e sem precisar de nenhum tratamento químico, em sua composição encontra-se quantidade equilibrada de
sais minerais e possui como características principais, baixo teor de sódio e pH neutro. Confira algumas das
composições naturais presentes e que são muito importantes para funções no corpo humano, como:
FLÚOR:

MAGNÉSIO:

BICARBONATO:

CÁLCIO:

SÓDIO NA MEDIDA CERTA:

ajuda na prevenção
de cáries;

aumenta o vigor físico e
previne a hipertensão;

controla a acidez
estomacal;

previne a
osteoporose;

não altera a pressão
sanguínea.

Água mineral natural de qualidade
tem nome Fontágua
A água mineral natural Fontágua mantém em seu paladar a sensação de bem-estar e frescor da natureza
e já foi utilizada para fins terapêuticos, sendo até hoje chamada de água medicinal. Todos os produtos da
nossa empresa são provenientes das fontes: Santa Rosa, São Sebastião e Sant’Anna, localizadas no distrito
de Quatinga, em Mogi das Cruzes.
Composição química (mg/L)

Estrôncio
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Magnésio

Potássio
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Lítio

Fosfato

Sulfato

Bicarbonato

Fluoreto
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Fonte Santa Rosa / 2017

0,011

4,260

2,160

1,940

3,460

xxxx
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Fonte São Sebastião / 2017

0,011

1,340

1,320

1,12

3,310
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xxxx
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1,32

4,00

0,03
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0,086

21,600
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3,07
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Fonte Sant’anna / 2017
Características físico químicas

PH

Temp.

Cond.

R.evap.

Radio.

Classificação

Fonte Santa Rosa / 2017

5,78

19,4

62,1

49,77

18,64

Água mineral fluoretada, radioativa na fonte

Fonte São Sebastião / 2017

5,40

18,7

40,3

31,31

xxxx

Água mineral fluoretada

7,05

20,8

222

160,63

35,83

Água mineral fluoretada, radioativa na fonte

Fonte Sant’anna / 2017

Nossa fonte Sant’Anna destaca-se pelo pH neutro e baixo teor de sódio. Já as fontes
Santa Rosa e São Sebastião são qualificadas pelo baixíssimo teor de sódio.

Produtos
A Fontágua oferece uma linha completa de
águas minerais naturais e é a única empresa
de Mogi das Cruzes que envasa galões de
20 litros retornáveis. Conheça nossa família
de produtos e escolha aquele que vai te
acompanhar em qualquer momento:

Copos de
200 ml e 300 ml

Garrafas de 1,5 litro, 510 ml e 350 ml (sem gás e com gás)
Galões de 3, 5, 6 e 10 litros
(descartáveis)

Novo galão de 3 litros,
Garrafões de 10, 20 litros e 20 litros
Premium com Alça (retornáveis)

com design exclusivo, na medida
certa para a porta da sua geladeira.

Produtos
Garrafões 10, 20 litros e 20 litros Premium com Alça

O processo de envase Fontágua segue um rígido Controle de Qualidade, com permanente avaliação técnica
de seus processos e análises laboratoriais diárias de seus produtos (Laboratório próprio) e a fim de validar
a eficiência do processo interno de avaliação, contamos com laudos externos de laboratórios renomados.
Sendo estes enviados mensalmente aos clientes, desta maneira garantimos aos nossos consumidores um
produto seguro e de Qualidade Total.

Também contamos com personalização
de rótulos de nossas águas.
Um produto
exclusivo
que pode
aumentar
ainda mais
o valor
agregado
de nossos
clientes.

Frescor, pureza e leveza! Estes são os
principais atributos dos produtos Fontágua,
referência de qualidade há mais de 25 anos.

Saiba mais em:

www.fontagua.com.br/produtos

Conheça o
nosso garrafão
de 20 litros
premium
com alça

Assista:

Facilite sua vida - Garrafão Premium
com alça Fontágua

https://youtu.be/XxmZ0Q99WXU

Selo Fiscal de Controle e
Procedência que garante
a qualidade e a origem
da água mineral natural
de envasador credenciado.
O lacre de segurança
serve para você saber que
não houve violação em
sua água mineral natural.
Recebendo-a como saiu da
Fontágua: pura e saudável.
Além do lacre de segurança,
a tampa não necessita de
objetos cortantes para ser
retirada, pois agora ela vem
com um rabicho! Mais segurança
para você e sua família.

Logística própria
A distribuição da Água Mineral Natural Fontágua, é feita diretamente da Fonte. Os profissionais são credenciados
e passam por rigoroso processo seletivo, que seguem por treinamentos contínuos, que garantem o alto padrão
dos serviços prestados desde a chegada à unidade até a entrega o consumidor. Com frota própria e devidamente
identificada, asseguramos que aos clientes segurança e pontualidade no atendimento, contando ainda com o
sistema de entregas programadas e telemarketing proativo, proporcionando mais conforto e tranquilidade. A
Fontágua caracteriza-se pela eficiência nos processos, tornando a empresa uma parceira ideal para você.

Nossos diferenciais
Produtos de excelente qualidade;
Garrafões com alça;
Laudos mensais;
Profissionais uniformizados, credenciados e treinados;
Frota própria;
Veículos devidamente identificados;
Laboratório interno com rigoroso controle de qualidade;
Distribuição ágil e eficaz.

Cuidado de ponta a ponta
da fonte para sua casa

Nossos colaboradores estão a postos, sempre com
foco na Qualidade e na Satisfação do cliente.

Parcerias
Sempre atenta às ações sociais, a Fontágua
é parceira em várias iniciativas

Mogi das Cruzes - SP

Na compra de
cada envase de
Água Mineral
Natural Fontágua
você ajuda
a APAE de Mogi
das Cruzes.

O “Festival de Outono”,
ou Akimatsuri, é
um dos festivais
mais tradicionais da
comunidade japonesa
do Estado de São Paulo,
que se realiza todos
os anos na cidade de
Mogi das Cruzes.

A Festa do Divino
A Festa realizada em Mogi
das Cruzes é uma das mais
antigas e bonita manifestações
populares de religiosidade
católica na Região do alto Tietê,
com conteúdo folclórico local
e de culto ao Divino Espírito
Santo voltados para ações de
solidárias na região.

Esportes
A Fontágua incentiva
e apoia os esportes da
região porque acredita
que esta oportunidade
é um dos pilares que
estrutura nossos jovens,
além de proporcionar
uma vida mais saudável.

Venha fazer parte da família Fontágua,
unindo saúde e bem-estar à sua vida!
Seja um consumidor Fontágua
www.fontagua.com.br

fontagua

fontagua_oficial fontagua@fontagua.com.br

(11) 4722-1048 - (11) 4722-1444 - (11) 4722-1447 |
Uma empresa do grupo

(11) 93322-8685 | Mogi das Cruzes – São Paulo

