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AquaSource

ВОДОРАСЛИТЕ НА AQUASOURCE – ЗЕЛЕНА СУПЕРХРАНА
Те са сред изключително най-концентрираните храни, познати на
човека: богати на витамини, минерали, протеини, ензими и пигменти. Те
също са много богати и на антиоксиданти.
Елементите работят заедно в синхрон и
спомагат за опазване на човешкото тяло от
последствията от суровите диети и съвременния
начин на живот.
Според някои, зелените суперхрани са найестествените и пълноценни добавки, в
които
природата е комбинирала хранителните съставки
по начин, който е твърде сложен, за да бъде
пресъздаден от човека в лабораторията.

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

 Закупете 2 броя
AquaSource водорасли – 120 капсули
за 175.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 30.00 лв.
*** *** *** *** ***

 Закупете 1 брой
Пакет „Уелнес“

Как AquaSource водораслите могат да помогнат
Факт е, че водораслите са били първите
растения на земята, използвали слънчева
светлина за фотосинтеза и произвеждали
собствена храна от околната им среда.
Въпреки че се отделя огромно внимание на
опазването на тропическите гори заради
определящата им роля за контролирането на
въглеродния диоксид в атмосферата, поради
което са наричани "белият дроб на планетата",
всъщност 90% от производството на кислород в
света се получава от простите водорасли. Това
наистина е система за поддържане на живота.
Освен това водораслите са били важен
източник на храна буквално по цялата планета в
продължение на най-малко четири хиляди
години. Китайците използвали водораслите, за
да получат естествено намиращите се в растението витамини; Маите
и Ацтеките събирали водорасли като основен източник на храна. Днес
сладкишите с водорасли са основен източник на доходи за местното
африканско население Канембу.
От хилядите известни видове водорасли, тези от езерото Кламат са с
несравнимо хранително съдържание, защото растат в най-богатите на
минерали алкални води на планетата. Именно това им позволява да
развиват извънредно хранителния си профил. За разлика от видовете,
отглеждани с търговска цел, тези водорасли (Афанизоменон флосакве) растат свободно в едно езеро, което през зимата замръзва. Така
те са подложени на изключително тежък процес на естествен подбор,
което позволява само най-здравите и най-силни организми да
създават ново поколение.
Езерото Кламат е сгушено в подно жието на Каскадните планини в
северозападната част на щата Орегон, САЩ. То е сладководно и
съществува в продължение на повече от 10 000 години.
Хранителните вещества, необходими за съществуването на
водораслите, се появили от изригването на вулкан приблизително по
същото време, когато се образувало и езерото.
Езерото Кламат изглежда е една от най-добре пазените тайни на
природата. От откриването й хиляди хора са усетили и се радват на
невероятно здраве и жизненост, което никога не са мислили, че е
възможно. А тайната е... водораслите във водата...
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(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)

info@aquasource.bg

за 399.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 60.80 лв.

●

(02) 859-70-04; 0

7003 1003

От години продуктът AquaSource водорасли е един от най-продаваните!!!

Той се счита за най-балансираната храна и един от най-богатите източници на почти всеки възможен хранителен
елемент. Той се усвоява и оползотворява лесно от организма. Съдържа повече от 60% висококачествен, лесно
усвоим протеин, чийто аминокиселинен профил почти точно отговаря на нуждите на човешкото тяло, и е във форма,
която е био-усвоима.
Имаме хиляди доволни клиенти, които редовно включват AquaSource водораслите към менюто си и се радват на
редица ползи - от подобрена кожа до увеличена жизненост. Ние вярваме, че AquaSource водораслите наистина
могат да променят живота към по-добро!
Три капсули AquaSource водорасли съдържат 14% от хранителните референтни стойност на витамин Е, който
допринася за предпазване на клетките от оксидативния стрес.
• нормалното психическо състояние;
Три капсули AquaSource водорасли съдържат 101%
• нормалното образуване на червени кръвни клетки;
от хранителните референтни стойности на витамин С,
• нормалното
функциониране
на
имунната
който допринася за:
система;
• нормалната енергийна обмяна;
• намаляване на умората;
• нормалното функциониране на нервната система;
• играе важна роля в процеса на клетъчното делене.
• нормалното психическо състояние;
Три капсули AquaSource водорасли съдържат 147%
• нормалното
функциониране
на
имунната
от
хранителните
референтни
стойности
на
система;
пантотенова киселина (витамин В5), което допринася
• защита на клетките от оксидативен стрес;
за:
• намаляване на умората;
• нормалната енергийна обмяна;
• възстановяването на нормалните нива на витамин Е;
• нормалния синтез и усвояването на стероидни
• увеличаване усвояването на желязо.
хормони, витамин D и някои невротрансмитери;
• нормалното образуване на колаген за нормалната
• намаляване на умората;
функция на кръвоносните съдове, костите, хрущялите,
• нормалното психическо състояние.
венците, кожата и зъбите;Три капсули AquaSource
Три капсули AquaSource водорасли съдържат 0.7mg
водорасли
съдържат
300%
от
хранителните
бетакаротин.
референтни стойности на витамин В12, който
Свежи
водорасли
от
езерото
Кламат
с
допринася за:
превъзходно
качество,
сушени
при
ниска
• нормалната енергийна обмяна;
температура с помощта на нашия патентован био• нормалното функциониране на нервната система;
активен процес на сушене BioActive Dehydration®.
• нормалното усвояване на хомоцистеин.

BioActive Dehydration® на AquaSource
Това е невероятен процес на сушене, при който водораслите се дехидратират до прахообразно състояние,
почти без разграждане на хранителните вещества и без промяна на цвят, аромат или вкус.
Температурата на продукта никога не надвишава 41°С и надвишава телесната (37°С) за по-малко от 2 минути.
Конвенционалните методи на сушене, а именно – излагането на висока температура, водят до разпадане и
загуба на хранителната стойност.

Ние искаме само най-доброто за нашите клиенти и затова
не правим компромис с КАЧЕСТВОТО!

AquaSource водораслите са естествена дива храна, взета с грижа за
околната среда от чистото, девствено и високо енергийно езеро в
екологично защитената територия в САЩ, езерото Горен Кламат.
Спазват се строги процедури за контрол на качеството, които включват
стандартите за храните на две основни страни: нашите водорасли,
пристигащи във Великобритания, имат Американски сертификат за анализ
на тежки метали, токсини и микробактерии.
При пристигането си във Великобритания те допълнително се изпитват от
независими лаборатории. Всяка партида разполага с пълен анализ за
микробактерии, тежки метали и токсичност.
AquaSource водораслите се внасят само, ако сертификата за анализ на
САЩ отговаря на спецификацията. Водораслите се одобряват за
производство само след като сертификата за анализ във Великобритания е
проверен и отговаря на спецификациите.
AquaSource тества водорасли в продължение на повече от 20 години и никога
не е имало партида, която не отговаря на нашите високи стандарти за качество.
Производителят, Specialbalance Ltd, е част от AquaSource Algae Group и е
член на HFMA (Асоциацията на производителите на здравословни храни).
Нашата производствена база се проверява на всеки 2 години от
Акредитиран Орган за добра производствена практика (GMP). Процесите
на контрол на качеството гарантират, че нашите продукти са произведени по
най-високи стандарти.

Вашият независим
AquaSource дистрибутор е:

Георги Георгиев
Мобилен: 0887-105-200
E-mail: georgi@vodorasli.com
www.vodorasli.com
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