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AquaSource
Продукти за
здраве и красота
МАКА ЕНЕРГИЯ – 150 мл
НАЙ-НОВИЯТ ПРОДУКТ ОТ AQUASOURCE
Забравете за пролетната умора и лошото настроение с

МАКА ЕНЕРГИЯ – 150 мл
новият продукт на „АкваСорс“ ЕООД,
който беше представен на 10 март в Шератон София хотел Балкан
пред повече от 600 човека!
Накратко
продуктът
както и с мед от манука
(естествен консервант),
Мака Енергия е съчетание
от четири адаптогенни
мед
и
глицеринова
основа. Продуктът е с
билки, които подпомагат
поддържането да тялото и
едва доловим вкус на
касис и е подходящ за
духа бодър, жизнен и
енергичен. Това са корен
възрастни, които желаят
да поддържат своята
от мака мака, дамяна,
готу кола и пенакс жен
жизненост, издръжливост
и сила.
шен.
Продуктът
не
съдържа
АФА,
но е
Коренът от мака счита
за суперхрана, която
подходящ
както
за
вегетарианци, така и за
повишава енергията и
издръжливостта;
вегани, тъй като в него
известна е и с това, че
няма
съставки
от
спомага
за
животински произход. За
поддържането
на
да се увеличат ползите от
оптимална
сила.
Тя
него, мака е съчетана и с
съдържа
впечатляващ
допълнителни
съставки,
набор от хранителни
притежаващи
вещества.
адаптогенни
свойства,
Суперхраната мака
Мака е част от семейството на кръстоцветните растения, което също така
включва броколи, зеле, карфиол и репички. Тя съдържа впечатляващ набор от
хранителни вещества, което обяснява защо е била основна храна в Перу в
продължение на векове, популярна както сред мъжете, така и сред жените.
Мака расте на места до 4 300 метра надморско равнище, което я прави
една от културите, виреещи на най-голяма надморска височина. Тя се
отглежда в някои от най-негостоприемните, безлесни и безплодни региони с
интензивна слънчева светлина, бурни ветрове и големи температурни
колебания. Това растение е едно от най-студоустойчивите култури.
Екстремните условия, в които оцелява, изглежда спомагат задържането на
широк спектър хранителни вещества.
Над 2000 години история
Използването на тази култура датира от преди около 2600 години. Известно
е, че по време на най-силните години на империята на Инките, вóйните
консумирали големи количества мака, преди да бъдат изпратени на бойното
поле. След битка, на войниците не им се давало повече от тази храна, за да
се защитят жените от прекомерни сексуални похождения от страна на
мъжете.
Съществуват истории за това, как испанците са използвали тази култура,
когато са завладели Инките. Легендата разказва, че разбрали за
съществуването на мака, когато видели, че добитъкът им не се чувства добре
в безплодните плата на Андите. Местните жители препоръчали на испанците
да ядат и хранят своите животни с нея.
Клиентската цена на продукта е 65.00 лв.
Препоръчителна доза: Една чаена лъжичка от 5 ml, ако е необходимо
разбъркана в малко количество сок или като подсладител на горещи напитки,
например какао.
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НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ:

Само до 18 май можете да
закупите КолАктив 3 -120 капсули
с добавени още
20 БЕЗПЛАТНИ КАПСУЛИ
в същата опаковка на цена 89.30 лв.

Закупете 1 брой
Зелена Енергия – 120 капсули
и 1 брой
AquaSource водорасли – 60 капсули
за 95.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 18.40 лв.

Закупете 1 брой
Мака Енергия – 150 мл
и 1 брой
Комплекс Есенциални
мастни киселини – 50 мл.
за 90.00 лева.
СПЕСТЕТЕ 19.15 лв.

Закупете 1 брой
Мака Енергия – 150 мл
и 1 брой Мигновена Храна
„Клетъчна Енергия“ – 25 г
за 84.00 лева.
СПЕСТЕТЕ 20.00 лв.

AquaSource подарява крачкомер
за всяка клиентска заявка
на стойност над 100.00 лв.,
направена до края на май…
защото
ДВИЖЕНИЕТО Е ЗДРАВЕ!

● www.aquasource.net ● info@aquasource.bg ●

(02) 859-70-04

AQUASOURCE МАКА ЕНЕРГИЯ – ЕДИН НАИСТИНА УДИВИТЕЛЕН ПРОДУКТ
Когато ме помолиха да говоря за овластяването на
женската сексуалност и качествата на Мака Енергия,
казах на Изпълнителния Директор на „AquaSource
Algae Group” Plc – г-жа Шон Луиз, че никога не съм
правила презентация на нещо, което лично не съм
изпробвала. Тогава тя ми изпрати мостра и когато
видях, че съдържа само естествени съставки, започнах
да я приемам с радост и отворено съзнание. Бях
убедена в резултатите от обстоятелствата и
натуралния произход на продукта – наслаждавах се
на контактите си с представителите на AquaSource.
Бях поласкана и че ще посетя България. Въпреки това
бях неподготвена за безспорния положителен ефект,
който оказа Мака Енергия върху мен – само след 3
дни! Какъв невероятен подарък! Този продукт е
невероятен и дори до ден днешен все още си мисля
за него.
AquaSource Мака Енергия е наистина удивителен
нов продукт!
Основната му съставка е корен от мака (1) –

(2)

(1)

естествен афродизиак и
подкрепа за хормоналната
система. Мака се отглежда
и консумира като добавка
от преди около 2 600 години.
Вóйните
инки
са
я
консумирали преди битка,
тъй като тя ги е правила
силни и готови за всякакви
предизвикателства.

(3)

(4)

Това, което отличава Мака Енергия на AquaSource
от другите продукти с мака са трите допълнителни
билки, които подпомагат и подсилват нейната
функция. Дамяна (2), за която се знае, че увеличава
сексуалното удоволствие и балансира нервната
система. Готу кола (3) пък е адаптоген, който
хармонизира системите в организма и също е
известен с това, че спомага за удължаване
продължителността на живота и облекчава умората.
Панакс жен-шенът (4) намалява ефектите от стреса.
Вече над 30 години приемам различни хранителни
добавки, но никога до момента не съм срещала
нещо толкова удивително, колкото Мака Енергия. Това,
което прави продуктът специален е, че ме накара да
се чувстват секси, раздвижи жизнените ми сокове.
Сексуалната енергия е енергията на жизнената сила
и това всъщност ме накара да се чувствам жива и
вдъхновена за живота си. Имах доста повече енергия и
желанието да правя физически упражнения. Тази
енергия е креативна и може да бъде насочена
навсякъде – към работата, хобито, здравето, както и
към самия сексуален акт. Когато се чувстваш секси,
дори и миенето на чинии може да бъде вълнуващо.
Почувствах се балансирана и с усещане за отлично
общо състояние и здраве.
Като тантра фасилитатор прекарах последните 20
години, работейки върху сексуалността, с групи за
овластяването на жените, както и като помагах на
отделни жени да раждат. Съвсем честно с ръка на
сърце мога да кажа, че този продукт добавя
естествено и продължително желание за живот и със
сигурност ще го препоръчвам на своите клиенти.
Не е необходимо да бъдете войн на инките, за да
вземате този продукт, нито пък е необходимо да сте
обвързан. Мака Енергия повдига вътрешната сила и
самочувствието. Готу кола подпомага нервната
система, докато самата мака поддържа хормоните.
Тези системи трябва да са силни, за да може
организмът да задържа енергията на жизнената сила
след като веднъж е бил събуден. Тази енергия е в
основата на онова, което сме ние самите. Ние
произлизаме от самия сексуален акт, родени сме от
сексуалната енергия. Докосвайки се до тази енергия,
всъщност ние се докосваме до собствената си
същност, извора на цялата ни мъдрост и знание.
Мака Енергия, приемана 2-3 пъти дневно
притежава потенциала да ни повдигне на едно повисоко енергийно ниво. Лично аз живея в Лондон с
малките си две деца и повярвайте ми, ежедневно
съм изправена пред порция предизвикателства, но
съм благодарна, че толкова често се чувствам като
боец, готов с лекота да понесе целия товар на живота
върху плещите си. Приемам продукта с отворено
съзнание и целият ми мироглед се възвиши и сега
светът ми изглежда още по-светъл и красив.
Натали Дорчестър - живее в Лондон и работи на частна
практика с жени и двойки, тантра учител, психотерапевт

Вашият независим
AquaSource дистрибутор е:

Георги Георгиев
Мтел: 0887-105-200
Глобул: 0896-630-612
Виваком: 0876-40-34-34
E-mail: georgi@vodorasli.com
www.vodorasli.com
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