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AquaSource
Продукти за
здраве и красота
МОРСКА ЕНЕРГИЯ – НАЙ-ДОБРИЯТ
ПРОДУКТ ЗА СЛЪНЧЕВОТО ЛЯТО
Ако сте на почивка през
септември, не забравяйте да си
вземете Морска Енергия, за да
удовлетворите
нуждите
на
цялото
семейство.
Това
съчетание на четири различни
забележителни
водорасли
притежава феноменален спектър от хранителни
вещества, включително минералите: калций, магнезий,
йод и желязо, както и 74 други микроелементи;
витамини, особено витамините от група В и витамин
С – в лесна за усвояване от организма форма; мастни
и аминокиселини – протеин.
Продуктът е богат и на пигменти, включително
хлорофил и фикоцианин (антиоксидант), както и на
естествените
каротеноиди
(антиоксиданти):
бетакаротин, алфа-каротин, лутеин, зеаксантин и
криптоксантин. Зеаксантинът и лутеинът са найизвестни с това, че са важни за очите хранителни
вещества. Фото-защитните свойства на каротеноиди
са били изследвани в продължение на много години,
привържениците на Дуналиела салина дори са я
описали като "вътрешен слънцезащитен продукт".
Освен
това,
Морска
Енергия
включва
и
фенилетиламин (ФЕА), който повишава настроението основна съставка за допълнително щастие за времето,
когато цялото семейство е заедно.
Този
чудесен
многофункционален и пълноценен
продукт, перфектен
за
този
месец,
заедно
със
(или
след консумацията
на) Зелена Енергия и
чисти
AquaSource
водорасли.
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НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ:
Само през месец септември
за всяка поръчка над 100.00 лв.
можете да закупите 1 брой
Морска Енергия – 120 капсули
само за 25.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 40.00 лв.
 Закупете 1 брой
Супер Енергийна храна – 300 г
и 1 брой
AquaSource водорасли – 60 капсули
за 110.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 18.40 лв.
 Закупете 1 брой
Морска Енергия – 120 капсули
и 1 брой
Зелена Енергия – 120 капсули
за 110.00 лева.
СПЕСТЕТЕ 18.00 лв.
 Закупете 2 броя
КолАктив 3 за 150.00 лева.
СПЕСТЕТЕ 28.60 лв.
 Закупете 1 брой
Зелена Енергия – 120 капсули
и 1 брой
Комплекс Мастни киселини – 50 мл
за 90.00 лева.
СПЕСТЕТЕ 17.15 лв.

info@aquasource.bg

●

(02) 859-70-04; 0

7003 1003

ДА ИЗХВЪРЛИМ ВРЕДНИТЕ ХРАНИ И ДА ВНЕСЕМ СУПЕРХРАНИТЕ!
Един от най-лесните и най-ефективни
начини да подобрите храната, която
консумира вашето семейство е да спрете
да купувате вредната храна. Просто не
купувайте и не предлагайте на хората около
вас да ги консумират: бисквити, шоколади,
чипсове и газирани напитки със захар.
Вместо
това
предложете
сезонните
плодовете като алтернатива. Добре е да
имате под ръка здравословни питиета,
каквито са Лайтън-Ъп! и Супер Енергийната
храна, за случаите, в които ви връхлети
внезапен глад, а вие се нуждаете от
хапване, което може да се приготви
буквално за 1-2 минути.
Не давайте на децата си сладкиши, а
вместо това им предложете чаша Супер
Енергийна храна, когато им е необходима
храна, която да ги засити по-продължително,
каквото е времето между училище и
допълнителните занимания след него.
Супер Енергийната храна, също така,
е
подходяща
преди
физически

упражнения –
особено
при
силовите
спортове. Това е така, тъй като тя
освобождава бавно енергията, а е и богата
на протеин. Идеална е преди всяка
натоварваща физическа дейност или
просто да ви подкрепи за няколко часа
преди следващото основно хранене.
Активираният
(преди
покълване)
ечемик е богат на белтъчини, полезни
неразтворими
фибри
и
има
ниско
съдържание на мазнини, с което е известен,
но също така са уловени ензимите и
хранителната активност в зърното на
ечемика точно преди да покълне. Плюс
всички ползи от коластрата (всяка порция
съдържа толкова коластра, колкото една и
половина капсули
КолАктив3)
с
добавени ензими и
пробиотици, които
да
оптимизират
усвояването.

ЗЛАТЕН МЕДАЛ С ПРОДУКТИТЕ НА AQUASOURCE
Скъпи приятели,
Казвам се Владин Йорданов и съм
ученик в 11 клас. Израснал съм с продуктите
на фирмата: пия Зелена Енергия и КолАктив
всяка зима, благодарение на което от 3
години
изобщо
не
съм
боледувал.
Напоследък установих, че водораслите ми
действат много ободряващо
и като изпия сутрин преди
училище 2-3 капсули АФА,
първите 2 учебни часа не
дремя, както преди, а умът
ми е буден и във форма.
Реших да Ви пиша това
писмо, за да споделя с
всички
приятели
от
AquaSource моята голяма
радост, подаръкът, който си
направих в деня на 18тия си рожден ден: на
27 март се проведе зоново първенство по
спортни танци в зала „Триадица“ в София,
на което спечелих 1во място, заедно с
моята
партньорка
Алис.
Освен
на
усилените тренировки, този успех в голяма

Вашият независим
AquaSource дистрибутор е:

степен се дължи на
вашата
чудесна
Супер Енергийна
храна, която използвах като единствен
източник на енергия през целия ден на
турнира. Не изпитвах глад, чувствах се бодър
и пълен със сили, без да ми тежи нещо в
стомаха, а резултатът ми
беше изумителен - спечелих
първия си златен медал.
Само
месец
по-късно
спечелих и сребърен медал в Пазарджик на открития
турнир по спортни танци се
класирах на второ място.
Препоръчвам на всички,
които се занимават активно
със спорт и се състезават,
да опитат Супер Енергийната храна с
покълнал ечемик на AquaSource и дай Боже,
да си подарят поне по един златен медал.
Владин Йорданов, гр. София
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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