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AquaSource
Продукти за
здраве и красота
ПРОГРАМА ЛЕСНО НАЧАЛО –
ЗА ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ
ПРЕЗ НОВАТА ГОДИНА!
Когато получите този бюлетин вече ще бъдем в зората на
новата 2014 година! Това е времето, когато вземаме решения,
основани на изминалата година и с нетърпение очакваме
новата. Често сме решени да подобрим живота си.
Разбира се, всеки един от
нас
има
различни
приоритети,
различни
области, върху които иска да
се съсредоточи, но има
една основна област, в
която AquaSource може да
помогне на всеки.
Четирите основни аспекта
на живота са физическата,
умствената, емоционалната
и духовната. Областта, в която AquaSource може да
помогне на всеки през тази Нова година е физическата!
Това наистина е голям късмет, защото това е първата
област, към която трябва да се насочим, защото именно тя
засяга всяка една от изброените области. Лошото
физическо здраве може дълбоко да засегне умственото,
духовното и емоционалното здраве.
Ето защо, ако искаме да подобрим която и да било
област от своя живот, си заслужава да започнем с
физическата. Дори и да смятаме, че тази област вече е в
доста добро състояние, тя винаги може да се подобри.
Често преяждаме, по време на празниците се отдаваме на
неща, които не са толкова полезни за нас и тогава тялото
може винаги да бъде пречистено малко – също както
колата от време на време се нуждае от обслужване!
Тук е моментът, когато Програма Лесно начало на
AquaSource се появява! Това е чудесна програма, която
препоръчваме като стартова позиция за всеки, който желае
да извлече полза от здравословния начин на живот, който
AquaSource препоръчва. Но това не е една стъпка, това е
повече от обслужване на автомобил. Ако е изминала
повече от година откакто сме направили тази програма,
най-вероятно Лесно начало би се отразило още пополезно, ако започнем приема му отново!
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Екипът на „АкваСорс“ ЕООД
ви желае
здрава и успешна
2014 г.
* * * * * * *
НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ СКШД,Р:
(Промоциите са актуални до края на месеца
или до изчерпване на количествата)

 Със закупуването на всяка
Програма Лесно начало
получавате ПОДАРЪК 1 бр.
Комплекс Есенциални мастни
киселини – 50 ml
за 151.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 44.15 лв.

 Закупете 1 брой
Пакет „Уелнес“
за 149.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 9.60 лв.

 Закупете 1 брой
Пакет „Уелнес Къмплит“
за 239.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 22.75 лв.

 Закупете 1 брой
Пакет „Уелнес Голд“
за 399.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 60.80 лв.

info@aquasource.bg

●

(02) 859-70-04; 0

7003 1003

Каква е логиката на тази програма? Всички
знаем, че ние сме това, с което се храним.
Начинът, по който избираме горивото за нашето
тяло определя какво ще стане с него в бъдеще.
Съществува, обаче, и друг фактор и това е
начинът, по който организмът ни преработва
храната. Понякога поради начина на живот,
замърсяването, стреса, умората и редица
други фактори, нашето тяло и по-специално
храносмилателната ни система става по-малко
ефективна при преработване на приетата от
нас храна – не извлича полезните вещества от
нея и по-трудно отстранява отпадните вещества.
Програма Лесно начало на AquaSource
съдържа четири основни
продукта, които помагат на
организма да се пречиства
сам,
като
подпомага
храносмилателната
система да се пренастрои
– също както поддръжката
на
колата
подпомага
нейната по-добра работа.
Продължителността
на
програмата е 28 дни като
през първата седмица се
подпомага подобряването
на
храносмилателния
процес
и
включва
Храносмилателни ензими и
Бифидус.
Ензимите са катализатори и като такива те
могат да подпомогнат на всички процеси да
бъдат
по-ефективни.
Храносмилателните
ензими на AquaSource съдържат: протеаза – за
усвояване на белтъка; амилаза –подпомага
преобразуването на нишестените въглехидрати
в захари; лактаза – за усвояване на млечните
продукти; и липаза – за преработването на
мазнините.
Храносмилателните
ензими
съдържат
и
синьо-зелените
водорасли
Афанизоменон-флос Акве (АФА) от езерото
Кламат.
Пробиотикът Бифидус се намира в дебелото
черво. Той спомага за добрия баланс на
полезните бактерии, което също подпомага подоброто храносмилане и отстраняването на
токсините.
През втората седмица от програмата
добавяме водорасли и друг пробиотик –
Ацидофилус. Той се намира в тънките черва и
също подпомага възстановяването на баланса
на
полезните
бактерии
и
съответно
поддържането на добро храносмилане.

Вашият независим
AquaSource дистрибутор е:

Водораслите са не толкова тайното оръжие
на нашата Програма Лесно начало. Тази
уникална съставка, която се съдържа в много от
нашите продукти, оказва невероятно влияние
върху доброто хранене, защото именно
водораслите не само осигуряват невероятна
гама от хранителни микроелементи и то по
начин, по който организмът може лесно да ги
усвои, но дори помагат на организма да
функционира по-добре, за да усвои всички
хранителни вещества от всяка храна, от които
се нуждае.
AquaSource водораслите (АФА) от езерото
Кламат от Южен Орегон, САЩ, никога не се
сушат чрез замразяване.
Това е изключително важно,
тъй като по този начин
запазваме
хранителната
им стойност.
Важно е да се знае, че
всички съставки в Програма
Лесно
начало
са
от
естествени източници и са с
изцяло
растителен
характер.
Тази програма би била
от голяма полза, ако след
хранене
почувстваме
умора или пък, ако част от
хранителния
ни
режим
включва преработена храна (например за
удобство). Това наистина е програма за всеки,
който иска повече енергия.
Като част от програма за подобряване на
общото здраве тя представлява чудесна
стартова позиция. Както пише и по-горе,
ензимите са катализатори, които подпомагат
ефикасността на процесите. Ако искаме да
направим промяна в живота си и да започнем
от здравето си, то Програма Лесно начало на
AquaSource може да бъде катализатора – да
ускори тези промени и да ги направи поефективни.
Каквото и да е моментното ни състояние,
винаги можем да използваме и малко помощ.
Защо да не започнем новата година по
възможно най-добрия начин – с програма, от
която да се чувстваме по-добре и по-енергични?
Дейвид Босли,
Директор „Маркетинг и продажби“
AquaSource Algae Group Plc
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www.vodorasli.com
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