Meio ambiente
A Água Cristalina, honrando um compromisso com a ONG Natal Voluntários, desenvolve ações de preservação e conscientização ambiental. Recentemente, foi realizado o plantio de 200 mudas na comunidade do Pé-do-Galo,
em Macaíba. O reflorestamento tem como objetivo estimular o voluntariado e a
valorização do meio ambiente.
O próximo passo da empresa é promover um multirão de limpeza e implantar um projeto de coleta seletiva nessa localidade.

Fique sabendo
News

A Fonte Cristalina recebeu a ilustre
visita de uma comitiva canadense em
suas instalações. Pat Johnson, diretora
de um órgão ligado ao Ministério da
Agricultura no Canadá, teve a chance
de testemunhar todo o empenho da
empresa em manter um padrão internacional de qualidade nos seus produtos.

Atleta Cristalina

Visite a Fonte
Transparência é um dos fortes da Cristalina. Se você deseja organizar
uma excursão ou um passeio escolar, entre em contato com Paula Salmana
pelo telefone 3643-7065 ou pelo e-mail paula@cristalina.com.br, das 8:00 às
17:00 horas e agende sua visita.

A Água Mineral
Cristalina entende a
importância do esporte
e dá a maior força. A
atleta Camila Medeiros, primeiro lugar na
Copa Norte-Nordeste
de Karatê, é mais um
talento potiguar patrocinado pela empresa.

A Cristalina possui um laboratório onde analisa periodicamente a
sua água, conforme determina a vigilância sanitária. Dessa forma,
o sabor e a qualidade da água são impecavelmente mantidos.

Cliente satisfeito
“O bom atendimento e a qualidade da Água Cristalina atendem
prontamente os requisitos de minha empresa e, o mais importante,
a exigência de meus clientes”
Márcio Luís, Diretor do Hotel Beach Resort
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