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AquaSource
Продукти за
здраве и красота
КОЛАСТРАТА – КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
И ЗАЩО ДА Я ПРИЕМАМЕ?
Коластрата е млечен секрет,
който се отделя от зърната на
бозайниците. Тя се произвежда
преди млякото, след раждане.
Богата е на млечен албумин и
млечен протеин, както и на
антитела,
които
предават
пасивен
имунитет
на
новороденото (определението е
перифразирано от The American
Heritage®
Stedman's
Medical
Dictionary).
Коластрата се счита за един
от най-важните елементи при
раждането на човека и много
други
животни.
Най-важното
нещо след раждането е да се
гарантира,
че
новороденото
получава коластра от майката,
тъй като имунитета не се
предава преди раждането. Ето
защо приемането на коластра е
от решаващо значение.
Не е учудващо
тогава, че това
изключително
важно вещество
отдавна е
оценено по
достойнство.
Преди
разработва-нето
на
антибиотиците,
имуноглоболините от коластра
от крави са използвани при
борбата с болестите. След
навлизането на антибиотиците
вниманието
към
коластрата
намалява, но в последно време
интересът бързо се възвръща.
Производството на коластра
от крави с търговска цел през
последните 100 години стана полесно
поради
подобрената
храна и здравословно състояние
на кравите. Естествено, на първо

място са задоволени нуждите
новороденото
теле,
остатъчната коластра може
се използва за нуждите
хората.
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ви пожелава
весели празници!!!
НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ:

Често природата може да ни
предостави идеални решения,
както и в случая с коластрата от
крави.
Изглежда
в
много
отношения тя дори е по-добра и
от човешката коластра. Това е
така, тъй като телетата се раждат
с по-нисък имунитет от хората,
поради което те се нуждаят от
повече коластра. Освен това
активните съставки са идентични,
независимо дали източникът е
говежди или човешки.
Коластрата се използва от
спортисти, които вярват, че тя
подобрява тяхното представяне,
намалява
времето
за
възстановяване и ги предпазва от
болести. Тя се използва и от
редица национални отбори по
ръгби и други елитни спортисти.
Нейната употреба започна да
навлиза и до атлети на по-ниски
нива, както и от хора, които не се
занимават активно със спорт, но
желаят да извлекат същите
потенциални ползи от нея.
Консумацията на говежда
коластра от хората е напълно
безопасна, освен в отделните
случаи на хора с алергии към
лактоза и други съставки.
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(Промоциите са актуални до края на месеца
или до изчерпване на количествата)

 Закупете 2 броя
КолАктив 3 – 120 капсули
за 150.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 28.00 лв.


 Закупете 2 броя
Комплекс Есенциални мастни
киселини – 50 ml
за 75.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 13.30 лв.

info@aquasource.bg



 Закупете 2 броя
Лайтън-Ъп! – 200 g
за 115.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 26.00 лв.

●

(02) 859-70-04; 0

7003 1003

Според някои тя има голям потенциал при превенцията на редица състояния. Смята се, че една от съставките в
коластрата, инсулинподобния фактор на растежа (IGF1), е изключително ценен за хора, които страдат от
недохранване, както и за тези, които желаят да намалят теглото си.
Допълнителният прием на коластра под формата на хранителна добавка от активни мъже и жени, съчетан с
изпълняването на физически упражнения се смята, че увеличава костната плътност. (^Antonio, J.; Sanders, MS.; Van
Gammeren, D. (Mar 2001). "Ефектите на допълнителния прием на коластра под формата на хранителна добавка
върху тялото и резултатите при физически натоварвания при активни мъже и жени". Nutrition 17 (3): 243–7.
doi:10.1016/S0899-9007(00)00552-9).
енергия, поддържане на организма и за растеж.
Един лесен начин да разберем ползите от
Необходимо е да съществува критичен баланс
коластрата е да осъзнаем, че тя съдържа полезни
между полезните и вредните бактерии, за да се
бактерии. Смисълът на поглъщането им за
поддържа
здрава
поддържане
на
здравословен
храносмилателната система. Този
микробен баланс на стомашнобаланс може да бъде нарушен от
чревния тракт не е нищо ново – в
промени
в
храненето,
действителност
това
е
здравословното
състояние,
предположено за първи път преди
възрастта, имунния статус, стреса
около стотина години. Полезната
и дори приема на лекарства.
флора представлява бактерии,
Приемането на коластра може да
населяващи
нашия
подпомогне
поддържането
на
храносмилателен тракт. Основнаблагоприятния
баланс
на
та функция на храносмилателполезните бактерии в червата, като
ната система е да подготви
по
този
начин
подпомогне
храната в подходящ за тялото вид
поддържането на доброто здраве.
за използване под формата на
КолАктив 3 е нашият водещ продукт с коластра и ние гарантираме, че той съдържа възможно найвисококачествената коластра от САЩ. Тя се отделя от първото доене, тъй като това е най-качествената коластра.
Също така тя никога не се замразява и не се обезмаслява, което я прави възможно най-естествена и пълноценна.
Както и за всички останали AquaSource продукти ние вярваме, че природата знае най-добре, а ние правим
всичко възможно да осигурим най-добрите суровини, които тя ни предлага и ги доставяме до своите клиенти с
възможно най-малка обработка и намеса, с което запазваме най-високата
бионаличност и потенция.
Ние, в AquaSource предлагаме коластра в основата на нашата продуктова гама
още от 2002 г. и много от нашите дистрибутори и клиенти са ни върнали отзиви с много
благоприятни ефекти от употребата на този продукт. Естествено, употребата на
коластра датира от много отдавна, но благодарение на модерните производствени
методи и новите технологии вече се предлага под формата на по-качествена и поудобна хранителна добавка, отколкото преди.
За да извлечем максимални ползи от коластрата, ние в AquaSource разработихме
продукт, в който коластрата работи в синергия с организма.
Активните съставки в КолАктив 3 са:
Коластра – можете да видите ползите от нея по-горе.
Лактоферин – подпомага имунната система и балансирането на чревната
флора.
Ацидофилус – той спомага за по-доброто усвояване на хранителните вещества от
тънките черва. Също така се бори и с вредните бактерии в чревния тракт и подпомага
подобряването на цялостното храносмилане.
Тук идеята е да помогнем на организма сам да се справя, подпомагайки
храносмилателната система, тя работи малко по-ефективно и може по-добре да
усвои полезните хранителни вещества, поради което ползите от КолАктив 3 като цяло
са по-големи.
В крайна сметка независимо кой AquaSource продукт с коластра изберем, можем да сме сигурни, че имаме
висококачествен натурален продукт, от сигурен източник. Пълноценното натурално мляко е една от най-важните
храни в еволюцията на съвременния човек и си остава една от най-съвършените пълноценни храни. Коластрата за
момента е най-хранителната част от млечните продукти, създадена от природата, за да предостави най-голям
шанс на новороденото, което се появява на бял свят.
В заключение можем да кажем, че ние в AquaSource винаги се стремим да предоставим най-добрите налични
съставки, както в тази, така и във всички останали наши хранителни добавки. Това ние постигаме като сме пряко
ангажирани с доставчиците на суровините и с някои от най-големите професионалисти и експерти в областта на
хранителните добавки, за да се възползваме от всяко едно подобрение, което можем да направим в бъдеще.
Шон Луиз, Изпълнителен Директор AquaSource Algae Group Plc.

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

“АкваСорс” ЕООД • 1404 София, ж.к. „Гоце Делчев” • Ул. “Костенски водопад” № 47, вх. А, ет. 1
Тел.: (++359 2) 858 16 46 • Факс.: (++359 2) 859 31 69 • E-mail: info@aquasource.bg • www.aquasource.net

