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AquaSource
Продукти за
здраве и красота
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАД 20-ГОДИШЕН ПРИЕМ НА АФА
Пия водорасли
вече
21
години.
Започнах през юни
1991 година и не съм
пропуснал и ден от
тогава.
Приемам
цяла
шепа
водорасли – от 6 до
десет капсули всеки
ден
сутрин
или
следобед. Случвало
се е на ден да
приемам
по
25
грама (!) водорасли
на прах заедно с
Lighten-Up!,
кисело
мляко, банани, ягоди и
плодов сок. Когато за първи път започнах на приемам
водорасли бях страстен „месоядец“ с наднормено тегло и
невероятни
стомашни
киселини,
проблеми
с
храносмилането и винаги с чувство за пълен стомах. Само
за 3 месеца се разделих с цели 5 килограма, а след 6 – бях
с 10 кг по-слаб. За този период спрях да ям по 2 или 3
шоколада на ден, започнах да пия чая си без 3те лъжички
захар и каквото и да било месо (с изключение на рибата и
то в много редки случаи). Приемането на водорасли
промени напълно живота ми.
През октомври 2011 г. трябваше да направя
медицински изследвания, първите за 40 години, тъй като ми
предстоеше операция от херния и беше необходимо да
проверят общото ми състояние. Докторът каза, че кръвните
изследвания са ми отлични и на хартия аз съм доста помлад, отколкото в действителност. Изследваха и всичките ми
органи и казаха, че и те са в чудесно състояние. Бях
очарован от тези резултати и осъзнах, че 21-годишния прием
на водорасли и други продукти на AquaSource със
сигурност си е струвал. Препоръчвам на всеки да взема
водорасли всеки ден, тъй като те имат широк хранителен
профил
и
съдържат
много
витамини,
минерали,
аминокиселини, ензими и мастни киселини. Те са отлична
питателна суперхрана!
Артър Спърлинг
Юли 2012 г.
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www.aquasource.net
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НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ:
 50% повече капсули
във всяка опаковка

Коензим Q10 – 30 +
15 БЕЗПЛАТНИ капсули!!!
 Закупете 1 брой
AquaSource водорасли – 60 капсули
и 1 брой
Коензим Q10 – 45 капсули
(с включени 15 БЕЗПЛАТНИ капсули)
за 110.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 19.25 лв.
 Закупете 1 брой
Програма Лесно начало
и 1 брой
Комплекс Есенциални
мастни киселини – 50 мл.
за 150.00 лева.
СПЕСТЕТЕ 31.40 лв.
 Закупете 1 брой
КолАктив 3 – 120 капсули
и 1 брой
AquaSource водорасли – 120 капсули
за 157.00 лева.
СПЕСТЕТЕ 30.00 лв.
Само през месец юли
за всяка поръчка над 100.00 лв.
получавате ПОДАРЪК
1 бр. Мигновена храна
„Слънчева Енергия“

info@aquasource.bg

●

(02) 859-70-04; 0

7003 1003

СЕГА ОТНОВО СЪМ ВЪВ ФОРМА

Здравейте, казвам се Анита Кръстева и се
занимавах с активен спорт от 1992 до 2002 г. През
следващите 8 години родих и се грижих за двете си
деца.
От
2010
г.
се
върнах
отново
в
професионалния спорт като състезател по лека
атлетика - средни и дълги бягания към „Локомотив 55“, гр. Горна Оряховица. Имах проблеми с
дишането,
ниски
нива
на
желязо,
нисък
хемоглобин, получавах пристъпи на задушаване и
бърза уморяемост. Тренирах много тежко и
продължително, но резултатите все не идваха.
Пробвах да взимам какво ли не, пила съм желязосъдържащи препарати, правих венозни вливания,
взимах витамини и минерали, но ефектът беше
много кратък и след това пак се появяваха същите
проблеми.
През месец април една моя приятелка ме
запозна с продуктите на AquaSource. Предстояха
ми много важни стартове и веднага поръчах
Програма Лесно начало и Комплекс Есенциални
мастни киселини. Хемоглобинът ми тогава беше
102, а желязото – 5,5. Три седмици след като
започнах Програма Лесно начало правих отново
предстартов преглед и тогава хемоглобинът ми
беше 137. Беше уникално!!! Аз се чувствах все едно
летя. Тренировките ми бяха тежки, но аз ги правех с
лекота, а резултатите се повишиха драстично.
Станах вицешампион на писта на 10 000 метра на
Републиканското първенство в гр. Стара Загора,
втора на международния турнир в гр. Каварна, пак
на 10 км и шампион на България по планинско
бягане в гр. Нова Загора. Това ми осигури място за
участие на Балканиада по планинско бягане, която
се проведе на същото място. Там се класирах на
5то място с рекорд на трасето за България след
Турция, които са световна сила в планинските
бягания. Този успех ми дава право да представям
България на Европейското първенство в Денизли,
Турция на 7.07.2012 г., а от там се надявам да се
класирам и за световното първенство, което ще
бъде в Италия на 2.09.2012 г.

Вашият независим
AquaSource дистрибутор е:

След Програма Лесно
начало
и
Комплекс
Есенциални
мастни
киселини, продължавам да
взимам чистите водорасли
и Зелена Енергия, пия
коластра сутрин – на
гладно, храня се със Супер
Енергийната храна – това е
най-добрата
храна
за
спортисти,
която
съм
взимала.
От
нея
се
чувствам сита и пълна с
енергия.
Освен
това
взимам
Клетъчна
и
Слънчева енергия преди
тренировка или старт, и
вечер преди лягане, а Флексибилити е найневероятния продукт при ставни болки и
разтежения. След планинското бягане имах лека
травма, но тя много бързо отшумя след приема на
продукта.
Сега отново съм във форма, предстоят ми
стартове на 1500 м и на 5000 метра на
Републиканския шампионат в гр. Сливен, където
ще бягам за медал. Вече всички състезатели се
съобразяват с мен, гледат с респект и ме питат с
какво се храня и как се възстановявам.
Благодаря на управителката на „АкваСорс“
ЕООД – Лили Куцарова за съдействието и
готовността за сътрудничество, на д-р Юлия
Цанкова за всеотдайната помощ и подкрепа и на
моя Спонсор – Миглена Аврамова.

С уважение,
Анита Кръстева, гр. Велико Търново

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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