КЛИЕНТСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН

Юни 2012 г.

AquaSource
Продукти за
здраве и красота
УНИКАЛНАТА ФОРМУЛА НА
„ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ“ – 120 КАПСУЛИ
Балансираното и разнообразно хранене е важно за осигуряване на всички
хранителни вещества, необходими за ефективното функциониране на
организма. Днес обаче малко хора могат да се похвалят, че не са изморени
или отпаднали в един или друг момент. Точно тогава доброто хранене е
изключително важно.
При създаването на Зелена Енергия, AquaSource търсеше ключовите
съставки, които биха могли да въздействат върху енергийните нива и
жизнеността на тялото. Продуктът, получен в резултат на тези изследвания, се
различава от нормата. Вместо да предложи съставки на захарна основа за
„бързо зареждане”, формулата представлява уникална комбинация от три
естествени компонента. Те представляват основата на клетъчното хранене и
оптимизирането на енергийните нива.
Зелена Енергия съдържа AquaSource водорасли - синьо-зелени водорасли,
събрани от езерото Горен Кламат, намиращо се в Каскадните планини на
Южен Орегон, САЩ. На база грам, тези водорасли са един от най-богатите
източници на естествени витамини и минерали, познати на човечеството. Те
имат хранителен профил, който е много близък до потребностите на
организма, в балансирано съотношение на лесноусвоимите хранителни
вещества. Патентованият Биоактивен процес на сушене (BioActive
Dehydration) на AquaSource осигурява максималното запазване на
хранителните стойности, а водораслите не се излагат на високи температури.
Втората съставка в Зелена Енергия е алфалфа. Тя се отглежда по цял свят,
а корените й достигат изключително дълбоко в почвата, като по този начин се
захранва с множество хранителни вещества. Алфалфа съдържа широк
спектър от най-важните минерали и микроелементи, в изключително
лесноусвоима форма, предоставящи стабилна основа за здраве и
активност на клетъчно ниво.
Хавайската спирулина е избрана като трета съставка във формулата на
Зелена Енергия, отново, поради хранителния си профил и лесната усвояемост
от организма. Както AquaSource водораслите, хавайската спирулина също е
вид синьо-зелени водорасли. Името й идва от структурата, наподобяваща
спирала. Хавайската спирулина съдържа широк спектър ценни хранителни
вещества, от които усвоим протеин (60%); много минерали в колоидална
(концентрирана) форма; микроелементи в йонна форма; няколко витамина
от група В; есенциална мастна гама-линоленова киселина и бетакаротен.
Зелена Енергия предлага уникална формула от тези три допълващи се
фактора. Те са много по-ценни, работейки в синергия, отколкото приемани
поотделно. В комбинация предлагат много по-дълготрайно подхранване на
организма с ценни хранителни вещества. Обширно изследване, проведено от
AquaSource, сочи, че това трио компоненти подпомага организма да се справя
с изискванията и предизвикателствата на съвременния динамичен живот,
поддържайки имунната система и ефективната обмяна на веществата.
 На база грам, продуктът
предоставя
широк
спектър от най-важните
хранителни вещества,
включително
протеин,
витамини, минерали и
други микроелементи;
 Лесно се усвоява;
 Подпомага имунната
система;
 Поддържа ефикасната
обмяна на веществата.

НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ:

Закупете 1 брой
Зелена Енергия – 120 капсули
и 1 брой
Мигновена храна
„Слънчева Енергия“ – 25 г
за 80.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 14.50 лв.

Закупете 1 брой
Зелена Енергия – 120 капсули
и 1 брой
Комплекс Есенциални
мастни киселини – 50 мл.
за 90.00 лева.
СПЕСТЕТЕ 17.15 лв.


Закупете 1 брой
Мигновена храна
„Слънчева Енергия“ – 25 г
и 1 брой Мигновена Храна
„Клетъчна Енергия“ – 25 г
за 60.00 лева.
СПЕСТЕТЕ 10.50 лв.


AquaSource подарява крачкомер
за всяка клиентска заявка
на стойност над 100.00 лв.,
направена до края на юни…
защото

ДВИЖЕНИЕТО Е ЗДРАВЕ!

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: Вземат се 3 капсули Зелена Енергия дневно.
Юни 2012 г.

●

www.aquasource.net

●

info@aquasource.bg

●

(02) 859-70-04; 0

7003 1003

МИГНОВЕНА ХРАНА „СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ“ – ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ НА ПРАХ
Ако вече сте пробвали продуктът „Зелена Енергия“ – 120 капсули, ви препоръчваме да опитате и
Мигновена храна „Слънчева Енергия“, при която ефектът е по-бърз,
тъй като всички съставки са в прахообразно състояние.
Продуктът “Слънчева енергия” е
разработен
и
научно
изследван
от
AquaSource. Целта е предоставяне на
необходимото,
подходящо
за
всеки
метаболизъм, средство за усвояване на
ценните хранителни вещества. Формулата
на продукта предлага комбинация от
широка
гама
хранителни
вещества,
необходими
за
оптималното
функциониране на човешкия организъм.
Основна съставка в продукта са AquaSource
водораслите с латинското наименование
Aphanizomenon flos-aquae (Афанизоменон
флос-акве), които, в съотношение към
теглото си, представляват един от найбогатите познати досега източници на
естествени витамини и минерали.
Формулата съдържа и Хавайска
спирулина
–
друг
вид
синьо-зелени
водорасли, които в съотношение към теглото
си, са с най-високото известно досега
съдържание на протеин, както и органична
алфалфа, известна с голямата дълбочина,
до която стигат корените й. В допълнение
към тези три ключови съставки е включен и
витамин С (аскорбинова киселина), който
подпомага предпазването
на организма от излишните
свободни радикали, докато
цвеклото (използва се в
много
програми
за
пречистване на организма
от токсини), портокалът,
аспержите, морковите и
спанакът предоставят на
организма
естествена
храна.
Този
продукт
на
AquaSource се взема през
устата, а за максимални
резултати се задържа под
езика.
Изобилието
от
кръвоносни
съдове
в
областта
под
езика
улеснява усвояването на
хранителните
вещества.
Поради
ниската
киселинност
в
устната
кухина и слабата ензимна
активност този процес е изключително бърз.
Формата на мигновената храна “Слънчева
Енергия” също затвърждава процеса на лесно
усвояване на хранителните вещества, като са взети под
внимание три ключови фактора – разтворимост на
мазнините, размер на частиците и съотношението pH.

Вашият независим
AquaSource дистрибутор е:

Киселинното съдържание в устната кухина
е по същество неутрално, което отново е в
полза на подхода за консумиране на
мигновена храна.
Мигновената
храна
“Слънчева
Енергия”
на
AquaSource
съчетава
съвременния научен подход в областта на
храненето с най-добрите хранителни
източници, помагайки на организма да
изпълнява своите функции… с помощта
на природата.
Продуктът оказва положителен
ефект върху имунната система
и се абсорбира мигновено.
Подходящ е и за вегани.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:
Поради
по-ефективното
абсорбиране на продукта “Слънчева
Енергия”, не е необходимо да се взема
същия прием както при продукти под
формата
на
капсули
и
таблетки.
Вземайте по 1 равна мерителна лъжичка
два пъти дневно като поддържаща доза
или три пъти дневно при необходимост.
Задържайте под езика около 30
– 60 секунди за постигане на
максимални резултати.
Ако се консумира два
пъти на ден, една опаковка от
25 г “Слънчева Енергия” е
достатъчна за 25 дни.

-

-

-

Формата
“мигновена
храна” предлага усвояване
на хранителните вещества
в по-висока степен;
Добра разтворимост на
мазнините, балансирано pH
съотношение,
лесни
за
поглъщане частици, поради
подходящия им размер;
Не съдържа захар;
Водорасли AquaSource;
Хавайска спирулина;
Органична алфалфа;

Витамин С (аскорбинова киселина);
Естествен екстракт от цвекло, спанак, морков и
аспержи.

Георги Георгиев
Мтел: 0887-105-200
Глобул: 0896-630-612
Виваком: 0876-40-30-34
E-mail: georgi@vodorasli.com
www.Vodorasli.com
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