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здраве и красота
ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ВОДОРАСЛИТЕ
ПРЕД РИБАТА?
Изследване, проведено миналия месец, показва, че деца, които
имат известни затруднения при четенето, подобряват това си
умение чрез добавяне на докозахексаенова киселина (DHA) от
водорасли към тяхната храна. Това е важно откритие, тъй като
включените в това изследване деца са на възраст от 7 до 9 години.
Известно е, че нивото на омега-3 оказва най-голямо влияние върху
функцията на мозъка в ранна възраст – особено преди раждането.
Ето защо този ефект върху способността за четене на тази възраст
е впечатляващ.
Комплекс Течно злато съдържа DHA от
водорасли, а вече и в Комплекс
Есенциални мастни киселини заменихме
малкото количество рибено масло с DHA
от водорасли. Така че, защо рибата е
толкова богата на здравословни мазнини и
защо е по-добре да си набавяме
мастните киселини от растения, а не от
риба?
Мазните риби са богати на здравословни
мазнини, тъй като те се хранят с по-малки
риби, които ядат по-малки риби, които ядат
по-малки риби, които ядат още по-малки риби, които ядат
ВОДОРАСЛИ, които съдържат мастни киселини.
И защо е по-добре да си
осигуряваме мастни киселини от
растения, а не от риба?
 Рибите имат и наситени мазнини
 Правителствата казват, да се
ограничи консумацията на риба до
два пъти седмично. Важните мастни
киселини могат да се набавят от
храната, ето защо ежедневно имаме нужда от тях. Тогава защо ни
съветват да ограничим потреблението и не ни препоръчват да ядем
риба всеки ден? За съжаление нашите морета и риба стават все
по-замърсени и токсични. Най-известният замърсител в рибата е
живакът, но има все повече проблеми с ксеноестрогените от
пластмасата в морето, полихлорид бифенили (ПХБ) и много други
замърсители. Въпреки че има норми за безопасност на някои
отделни замърсители, няма граници на безопасност, за други, като
противопожарните материали и никой не знае ефекта на
дългосрочното потребление на коктейла от замърсители.
 Рибата изчезва, поради прекомерния й улов, рибната популация
се срива с обезпокоителни темпове и правителствата не са в
състояние да реагират. Скоро, в морето просто няма да остане
здрава риба.

НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ:
 Закупете 1 брой
Комплекс Течно злато – 50 мл
и 1 брой
AquaSource водорасли – 60 капсули
за 115.00 лева.
СПЕСТЕТЕ 23.40 лв.
 Закупете 1 брой
Комплекс Мастни киселини –50 мл
и 1 брой
AquaSource водорасли – 120 капсули
за 120.00 лева.
СПЕСТЕТЕ 21.85 лв.
 Закупете 1 бр.
Manuka Honey Day Cream
/дневен крем за суха кожа/
и 1 бр.
Manuka Cleanser
/почистващ лосион за суха кожа/
за 60.00 лева.
СПЕСТЕТЕ 10.00 лв.
 Закупете 1 бр.
Manuka Honey Day Cream
/дневен крем за мазна кожа/
и 1 бр.
Manuka Cleanser
/почистващ лосион за мазна кожа/
за 60.00 лева.
СПЕСТЕТЕ 10.00 лв.
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МЕД ОТ МАНУКА
Медът от манука се произвежда от пчели, които непрекъснато се хранят от
белите, звездообразни цветове на храста манука, който расте из цяла Нова
Зеландия. Също така известен и като новозеландско чаено дърво, този храст
принадлежи към семейство Мирта (Myrtaceae), което включва и чаеното дърво (в
храстовиден вид, от който се добива маслото от чаено дърво, известно със своите
антибактериални и противогъбични свойства). Медът от манука е високо ценен
благодарение на научните изследвания и клинични проучвания с доста
забележителни твърдения, свързани с неговите антибактериални свойства при
лечение на рани от изгаряне.

АКТИВЕН МЕД ОТ МАНУКА – ПРАКТИКА И ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ
ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА
Медът се е използвал с
терапевтична цел от древни
времена
и
след
продължителен период на
пренебрегване ще се върне
отново в употреба.
Аз се запознах с медът от
манука по време на престоя
ми в Клиниката по хирургия на Ветеринарния
университет във Виена.
Употребата на мед от манука в известна
клиника, като тази във Виена, привлече вниманието
ми и ме подтикна да започна да изучавам
литературата, свързана с неговото приложение.
Действието на меда основно се описва като
антибактериално средство или като стимулатор на
възстановителните процеси в тялото.
Аз обаче вярвам, че във ветеринарната хирургия
антимикробното действие на меда срещу найрезистентните
микроорганизми
(като
Staphylococcus aureus, които са причинители на
повечето от модерните болнични инфекции), е за
сега най-важното му предимство.
През последните 6 месеца използвам меда от
манука върху местните животни, като с него
основно лекувам кучета и котки след операции или
при отворени рани.
Медът може да бъде използван при различни
случаи, той се използва за създаването на
незалепващи
бинтове
за
превръзки,
които
предпазват от механически повреди на тъканта

при смяната им, а нанасянето му върху рани
действа като естествен дезинфектант без токсични
ефекти върху тялото.
Използването
на
меда
е
абсолютно
безболезнено, което осигурява спокойна работа с
животните, без стрес.
Използвахме медът предимно при животни със
силно замърсени или големи повърхностни рани. С
две превръзки постигнахме чиста рана, без
признаци на инфекция, готови за последващи
оперативни процеси и лечение, без никакви
усложнения.
Използването на мед от манука при зайци за
третирането на абсцеси, причинени от бактерията
Pasteurella multocida, беше потвърдено като
изключително ефективно.
При зайците с гнойни рани, обработени с мед
от манука, скоростта на израстване на нова кожа
беше значително по-бърза в сравнение с онези,
които не бяха третирани.
Използването на меда
от манука притежава
много предимства при
възстановяване,
без
нарушаване
на
жизнеността на тъканите.
Хървойе Борошак,
д-р по ветеринарна
медицина,
Асистент в Катедра „Хирургия, ортопедия и
офталмология“, Ветеринарен факултет, Загреб

NATURAL BEING®
Тези продукти са разработени на базата на активен мед от манука, в
съчетание с етерични масла и растителни екстракти. Създадени според
най-строгите стандарти за естествена козметика, тези продукти не
съдържат груби химикали, изкуствени оцветители или аромати, нито
минерални масла. Преминали са минимална или почти никаква
обработка и в състава им не влизат изкуствено добити химикали или други
съставки. Те съдържат екологично чисти органични или диворастящи
растения, винаги, когато това е възможно, с минимална обработка и не са
тествани върху животни.
Гамата се състои от: почистващ гел, дневен и нощен крем
(както за нормална към суха, така и за мазна към нормална кожа),

тонизиращ гел, околоочен крем и крем за ръце и тяло.
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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

