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AquaSource
Продукти за
здраве и красота
AQUASOURCE ВОДОРАСЛИ – ТЕЧНОСТ -

МОЩЕН ПРПОДУКТ
С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БЪРЗ ЕФЕКТ!

Освен оригиналните
AquaSource водорасли – течност,
AquaSource вече ги предлага
и с вкус на ГРАДИНСКА МЕНТА.
AquaSource водорасли – течност съдържат както
сушени по нашия патентован BioActive Dehydration®
метод (както са сушени водораслите в капсули и на
прах), така и водорасли, които не са били сушени.
Вземайте по един капкомер (1 ml) два пъти дневно.
Подходящ за директна консумация. За деца може да
се разтвори в сок или вода. Подходящ е за хора, които
не обичат да пият капсули.
Това са синьо-зелени водорасли. Вече знаем, че
„зеленото” е важно, тъй като този цвят, при растенията,
се дължи на съдържанието им на хлорофил. Но на
какво се дължи „синьото” в синьо-зелените водорасли?
Запознайте се с фикоцианинът – рядък антиоксидант, който допринася за
наситения син цвят във водораслите. Именно синият фикоцианин е много
богат на фенилетиламин (ФЕА) – продукт от метаболизма на 2
аминокиселини. ФЕА се съдържа в изобилие в синьо-зелените водорасли
(особено във фикоцианинът), както и в какаото. Ролята на ФЕА в мозъка е
свързана с бдителността и жизнеността. Щастливите хора имат в мозъка
си високи нива на ФЕА, които се повишават още повече, когато се
влюбим. Също така се твърди, че високото ниво на ФЕА в мозъка води до
покачване нивото на допамин, което се свързва с повишена умствена
концентрация и позитивна нагласа. Открито е, че нивата на ФЕА се
повишават от аеробни упражнения, водещи до индуцираното от
ендорфините състояние на еуфорично състояние. Изследване,
обхващащо 109 деца на 9-годишна възраст, които в продължение на 10
седмици били хранени със синьо-зелени водорасли АФА, сочи, че „при
деца с различни поведения имало очевидни положителни промени...[и]
че децата могат да повишат способността си да се концентрират и
фокусират, когато към техния хранителен режим се добавят синьозелени водорасли АФА.” (Jarratt, C.J., et al., "Доклад за децата и
водораслите", Център за проучване на семейното здраве /Harvard,
Massachusetts, 1995/).
Освен синьо-зелените водорасли, в продуктът има добавен екстракт
от червени и черни боровинки, както и течни микроминерали, в основа от
кашер сертифициран глицерин.
“Червените боровинки съдържат най-много антиоксидантни феноли,
в сравнение с други 19 често приемани плодове. Червените боровинки
са пълни с антиоксиданти и трябва да се приемат по-често...” – д-р Джо
Винсън, Скантънски университет.
Черните боровинки са богати на танини – вещества, кои действат
едновременно кръвоспиращо и противовъзпалително и съдържат
флавоноидни съставки – растителни пигменти с антиоксидантни
свойства.
Течни микроминерали от хумосен шист. Хумостният шист се
формира от праисторически растения и съдържа хидрофилни
минерали от растителен произход, които са много малки, сравнени с
металните минерали, добивани от повърхностни скали и почви.
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САМО ТОЗИ МЕСЕЦ:
ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ – 120

+ 20 БЕЗПЛАТНИ
КАПСУЛИ!!!

Екипът на
„АкваСорс” ЕООД
ви пожелава
ВЕСЕЛИ
ПРАЗНИЦИ!!!

● www.aquasource.net ● info@aquasource.bg ●

(02) 859-70-04

Растителните
минерали
са
предварително
усвоени от растенията, и колкото по-малък е
размерът им, толкова по-ефикасни са от металните
минерали.
Те
съдържат
много
повече

микроелементи, отколкото се откриват в почвата
днес, както и в растенията и животните, отглеждани с
търговска цел.

“Като цяло, колкото по-питомна става храната ни, толкова по-бедна на минерали става...
Минералният дефицит се свързва с всяко дегенеративно и хронично състояние, известно на човечеството.
Основното разрешение на минералния дефицит изглежда е добавянето на дива храна към диетата ни.
АФА е дива храна.” Дейвид Улф.

Те са един от най-богатите източници на разнообразни хранителни вещества на грам от теглото си.

ТИПИЧЕН АНАЛИЗ НА AQUASOURCE ВОДОРАСЛИТЕ НА ПРАХ:
Общо съдържание в %
Влага
4.6%
Мазнини (липиди)
4.5 %
Протеин
60.03%
Минерално съдържание
5.7 %
Общо съдържание на
въглехидрати
25.17%
От които: захари
 0.1 %
Налично съдържание на
въглехидрати
18.4 %
Диетични влакна
7.3 %
ККал на 100 g
375
КДжаул на 100 g
1590
Общо количество пигменти
(хлорофил и свързани с него
други вещества)
5.1 %
Есенциални аминокиселини за грам
Изолевцин
29.3 mg
Левцин
52.8 mg
Лизин
35.1 mg
Метионин
7.3 mg
Фенилаланин
25.9 mg
Треонин
32.6 mg
Триптофан
6.9 mg
Валин
33.7 mg
Неесенциални аминокиселини за грам
Аланин
47.1 mg
Аргинин
38.3 mg
Аспарагинова киселина 45.2 mg
Аспартанова киселина 7.3 mg

Цистин
Глутамин
Глутаминова киселина
Глицин
Хистидин
Пролин
Серин
Тирозин

2.2 mg
77.1 mg
3.8 mg
30.6 mg
8.7 mg
30.2 mg
29.5 mg
19.6 mg

Минерално съдържание за грам
Бор
11.2 mg
Калций
33 mg
Хлор
777 g
Кобалт
2.1 g
Мед
6.9 g
Хром
0.17 g
Флуор
41.2 g
Германий
0.18 g
Йодни комплекси
0.98 g
Желязо
34.2 mg
Манган
26.1 g
Магнезий
2 mg
Молибден
4.8 g
Никел
3.2 g
Фосфати
5.8 mg
Калий
16.2 mg
Селен
0.21 g
Силиций
0.15 mg
Натрий
2.4 mg
Калай
0.1 g
Титан
16.3 g

Ванадий
Цинк

1.3 g
22.6 g

Витаминно съдържание за грам
Аскорбинова киселина
(витамин С)
89.7 mg
Витамин В12
8.4 g
Витамин В1
3.7 g
Фолиева киселина
1.33 g
Витамин В5
9.8 mg
Бета-каротин
298 g
Витамин В6
19.3 g
Витамин В2
91.2 g
Витамин Е
2.8 IU
Ниацин
0.8 g
Състав на мастните киселини‚
изразено като процентно
съдържание
Линолонова
12.39 %
Линоленова
21.6 %
Олеинова
5.07 %
Палмитинова
43.36 %
Палмитолинолова
9.8 %
Палмитолиноленова –
отсъства
(0.01)
Стеаринова
2.93 %
Общо количество стероидни
липиди - отсъстват (0.1)
Холестерол - отсъства (0.1)

Георги Георгиев
Мтел: 0887-105-200
Глобул: 0896-630-612
Виваком: 0876-40-34-34
www.vodorasli.com

Вашият независим
AquaSource дистрибутор е:

НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ ПРАЗНИЧНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАС ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ:
 Закупете 2 бр. Зелена Енергия – 120 + 20 БЕЗПЛАТНИ капсули за 126.00 лева.
и ще получите ПОДАРЪК AquaSource водорасли – течност С МЕНТА на стойност 71.50 лв.







 Закупете 1 бр. КолАктив3 – 120 капсули за 89.30
лв.
“АкваСорс”
ЕООД
и ако желаете можете САМО ЗА 9.70 лв. да получите AquaSource
водорасли
– течност.
1404 София,
ж.к. „Гоце
Делчев”
СПЕСТЯВАТЕ 61.80Ул.
лв.“Костенски водопад” № 47, вх. А, ет. 1
Тел.: (++359 2) 858 16 46; Факс.: (++359 2) 859 31 69
  
E-mail:за
info@aquasource.bg
 Закупете 1 бр. зелена йонна четка за зъби Soladey-Eco
49.00 лева.
www.aquasource.net
и ще получите ПОДАРЪК Хималайска каменна кристална сол – за
„Соле“ на стойност 20.00 лв.
“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

