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ДВОЙНАТА СИЛА НА КОЕНЗИМ COQ10 НА AQUASOURCE
Смята се, че над 30 милиона души по целия свят приемат
CoQ10 под формата на хранителни добавки – но не всички
добавки с CoQ10 са с еднакво качество!
Но какво е Коензим CoQ10?
Коензим Q10 (CoQ10) е естествено вещество, произвеждано в
организма. То се намира в митохондриите (малки енергийни
фабрики) в почти всяка клетка в тялото и е необходимо, за да
функционират правилно. Коензимът може да бъде намерен в
растенията и животните, както и при хората.
Коензим Q10 е мощен, универсален антиоксидант, който е
известен също като "рециклиращ" антиоксиданти, каквито са и
витамините Е и С. Той играе ключова роля в превръщането на
храната и кислорода в метаболитна енергия в клетките, за да
растат и да са здрави.
Коензим Q10 може да се намери в естествена форма в много
храни, особено във вътрешни животински органи, мазна риба,
тъмни листни зеленчуци, броколи, фъстъци, соя и сусамово масло.
Дори и ежедневно да приемате всички тези храни, много малко
вероятно е да успеете да си осигурите или произведете достатъчно
CoQ10, за да поддържате тялото си да функционира по найдобрия начин. Това важи особено с напредването на възрастта, тъй
като тогава естественото производство на CoQ10 намалява
значително.
Получаване
на
правилните хранителни
вещества за здраво тяло
Отдавна знаем колко
важно е здравословното
хранене. През годините
са направени и много
открития, когато става
въпрос за разбиране
значението на получаване на правилния баланс
на витамини и минерали
в храната, за да можем
да останем здрави.
През 1905 г. английският учен Уилям Флетчър определя, че ако
специални фактори (витамини) бъдат извадени от храната, това
може да повлияе на нашето тяло.
Няколко години по-късно английският биохимик Сър Фредерик
Гоуланд Хопкинс и полският учен Казимир Фънк заедно
формулират хипотезата на авитаминозата – поради липсата на
витамини, човек може да се почувства недобре.

НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ:
(Промоциите са актуални до края на месеца
или до изчерпване на количествата)

 Закупете 2 броя
Коензим Q10 с хром – 30 +

15 БЕЗПЛАТНИ капсули
за 128.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 29.70 лв.
*** *** *** *** ***

 Закупете 1 брой
Пакет „Уелнес“

(Зелена Енергия- 120 капсули & КолАктив 3)

за 149.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 9.60 лв.

*** *** *** *** ***
 Закупете 1 брой

Пакет „Уелнес Къмплит“
(Зелена Енергия, КолАктив 3,
Храносмилателни ензими с водорасли
& Комплекс Есенциални Мастни киселини)

за 239.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 22.75 лв.
*** *** *** *** ***

 Закупете 1 брой
Пакет „Уелнес Голд“
(Зелена Енергия, КолАктив 3,
Храносмилателни ензими с водорасли,
Комплекс Есенциални Мастни киселини,
Коензим Q10 с хром,
Супер Антиоксидант с Пикногенол®,
& Органичен Витамин D)

за 399.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 60.80 лв.

Но витамините са само част от историята, всъщност CoQ10 не
е витамин. И така, как и кога е открит?
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Историята на CoQ10
CoQ10 е открит през 1957 г. от Фредерик
Крейн от университета Пърдю в Индиана.
Професор Мортън от Великобритания също
открил CoQ10 в черния дроб на плъхове. През
1958
г.
ученият
Карл
Фолкърс
открива
химическата структура на CoQ10 и започва да
развива процеси за неговото синтезиране.
Фредерик Крейн и професор Мортън го
наричат "убихинон", тъй като се намира в
митохондриите в почти всяка клетка в тялото.
Думата убихинон произлиза от "ubiquitous"
("присъства, появява се или открива се
навсякъде").
Питър Мичъл, който работил в Университета в
Единбург, открил как Коензим Q10 произвежда
енергия на клетъчно ниво. За това откритие през
1978 г. той печели Нобелова награда за химия.
Макар изследванията за отражението на
ниските нива на CoQ10 върху различни здравни
проблеми да продължават, общоприето е, че
CoQ10 е изключително важен за поддържането
на нормалното функциониране на организма. В
действителност, някои здравни специалисти
смятат, че той трябва да се преименува на
"Витамин Q" и това е така, защото витамините се
наричат витамини само, ако те са от съществено
значение за нашето здраве.

Поради това, много хора избират да вземат
висококачествени добавки с CoQ10.
Какво прави Коензим Q10 на AquaSource
първокачествен продукт?
Съществуват два различни метода за
производство на коензим Q10. При "естественият"
процес се използват живи организми и е
известен
като
"биологичен
процес
на
ферментация / извличане". Химическият процес
на синтезиране произвежда подобен, но видимо
различен продукт, който съдържа химични
съединения, които не се срещат в естествен вид.

Вашият независим
AquaSource дистрибутор е:

CoQ10 на AquaSource
съдържа само
естествената
форма на
коензим Q10.

Коензим Q10 на AquaSource е продукт с
превъзходно качество, който съдържа както Хром
пиколинат, така и нашия емблематичен продукт AquaSource водорасли.
Хром пиколинат е лесно усвоима форма на
хром, който е ценен минерал, играещ важна
роля в метаболизма на глюкозата в организма и
за нормалния въглехидратен, мазнинен и
протеинов метаболизъм.
Дори и при здравословно хранене, повечето
хранителни терапевти откриват у своите клиенти
дефицит на оптималните количества хром.
Хората с диабет, обаче, трябва да се
консултират със своя лекар, преди да започнат
да приемат хром, тъй като специалистът може
да промени дозата на инсулина или на другите
медикаменти за диабет.
AquaSource водораслите са изключително
богати на био-налични хранителни вещества, а
есенциалния аминокиселинен профил
на
Кламатското водорасло е почти идентичен с този
на човешкото тяло. Съдържа:
• повечето витамини, включително В12
• минерали и микроелементи
• много влакна, антиоксиданти, флавоноиди,
каротеноиди и т.н.
• пълноценен протеин и аминокиселини в
перфектно нужни на хората съотношение;
• редица ценни мастни киселини;
• много жизненоважни ензими;
• невропептиди за мозъчната функция;
•изключително важния хлорофил;
• всички под форма, позволяваща директно
ползване и предпочитани от нашите тела.
AquaSource, както
обикновено, обръща
голямо внимание и на производството на това,
което смята, че е най-доброто и използва само
естествено произведен CoQ10.
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