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AquaSource
Продукти за
здраве и красота
АФА – ПРОИЗХОД, ЗНАЧЕНИЕ И ПОЛЗИ
Тази статия ще бъде малко по-различна от статиите за
продукти, които обикновено публикуваме. Това е така, тъй като тя
е свързана с пътуването с опознавателна цел на наскоро
назначения Директор „Маркетинг и продажби“ на AquaSource –
Дейвид Босли, който посети езерото Кламат заедно с бившия
Изпълнителен Директор Шон Луис. Целта на посещението беше
запознаване с произхода на компанията, продуктовата линия,
както и да научи повече за синьо-зелените водорасли(АФА).
От присъединяването ми към компанията през май исках да
разбера какво прави продуктите ни толкова специални. Изобщо
нямах никакви съмнения в това, че са специални, тъй като ги
приемам вече няколко години, като първоначално един
дистрибутор ми даде КолАктив, а през последните две години
непрекъснато поддържах контакти с Артър Спърлинг.
И така, имах привилегията да пътувам до Кламат с човек,
който може би знае повече за продуктите, отколкото който и да
било друг, и чиято страст към продуктите и компанията е
безгранична – Шон Луиз. За мен това беше чудесна възможност и
уникално преживяване.
Нашето
приключение
започна от Маунт Шаста,
където
почувствахме
завладяващата енергия
на
тази
област,
изобилието
на
природата и чистотата
на водата. Изкачването
по Маунт Шаста беше
фантастично,
чувстваш
силата,
излъчвана
от
планината,
усещаш
спокойствието, преди да стигнеш
до
Пантеровата поляна, където все още имаше останал сняг от
последния снеговалеж. Планинските потоци имаха чудесен вкус
на прясна, чиста, планинска вода от топенето на снеговете.
След това посетихме Кратерното езеро на височина около
2100 м. То е образувано преди хиляди години, когато на планината
Мазумо изригнал вулкан с височина на изригването над 4500 м.
Това изригване покрило местната почва и езера с доста голям
слой вулканична пепел, достигнала чак до Канада. Това събитие
оставило местните области и езера с доста дебело покритие,
изключително богато на минерали.
Недалеч и захранвано от топенето на снеговете от същата
планина и със същото богато на вулканична пепел корито,
открихме красивото езеро Кламат, източник на невероятната
суперхрана синьо-зелените водорасли Aphanizomenon flosaquae (AFA), предлагани от нашата фирма.

Август 2013 г.

●

www.aquasource.net

●

НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ:

(Промоциите са актуални до края на месеца
или до изчерпване на количествата)

 Закупете 2 броя
AquaSource водорасли – 60 капсули
за 90.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 16.00 лв.



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




 Закупете 1 брой
Мигновена храна
Слънчева Енергия – 25 g
и 1 брой
 Мигновена храна
Клетъчна Енергия – 25 g
за 60.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 10.50 лв.
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Синьо-зелените водорасли датират още от преди 2,8
милиарда години и се смята, че до голяма степен са отговорни
за създаването на нашата атмосфера, предоставяйки
условията на живот на Земята такива, каквито ги познаваме
днес. Те формират основата на хранителната верига. Почти е
невъзможно днес да си представим света такъв, какъвто е бил
тогава. Дори само като разберем историята на синьо-зелените
водорасли можем да видим от колко кратко време ние,
хората, сме на земята.
Докато синьо-зелени водорасли могат да се открият във
водоизточници по цял свят, то водораслите, виреещи в езерото
Кламат са напълно различни поради уникалните географски и
екологични условия в тази област.
Ползите от АФА са безбройни, а като хранителна добавка
може би това е най-важната, която всеки трябва да взема.
Знаем, че едно от разочарованията в нашата индустрия е, че не можем да пишем много за истинската сила
и способности на някои от нашите продукти. Но най-доброто, което можем да направим, е всеки сам да ги
опита, а и лично да разговаря с тези, които ги вземат вече от години.
Освен ползите, които всеки ще усети от приема на AquaSource водораслите, е добре да помним също, че те са:
 Изключително богат и лесно усвоим източник на висококачествен протеин
 Изобилстват от хлорофил, който подпомага изграждането на кръвта ни
 С много висока концентрация на фикоцианини, които подпомагат имунната система като
стимулират производството на стволови клетки от костния мозък.
 Със съдържание на 40 макро- и микроминерала, плюс всички необходими аминокиселини.
Понякога ме питат за спирулина, вместо за синьо-зелените водорасли и отговора на този въпрос е
изключително прост и се предлага под формата на въпрос. Спирулина без съмнение е чудесен източник на
хранителни вещества и притежава много от ползите на синьо-зелените водорасли, но тя е дело на човека.
Бихте ли предпочели да получите хранителни вещества от източник, сътворен от човек или от естествен такъв?
Поради ограниченото място не е възможно в тази статия да навлезем във всички области, в които
съставните части на АФА биха могли да бъдат от полза за човешката физиология, но бих искал накратко да
изброя някои от най-важните начини:
Витамини B и C: АФА е богата на витамин В и С, което подпомага
борбата на организма срещу стреса, а също така и за поефективното производство на енергия.
Протеин: АФА е пълноценен, естествен източник на протеин – 60%
от нея е протеин. Със своите 18 аминокиселини, протеините в АФА са
много по-лесноусвоими от организма и също много по-лесно
произвеждат важните за здравето на мозъка невротрансмитери.
Фикоцианинът, който се съдържа в АФА, също така действа в
синергия с аминокиселините в това отношение.
ФЕНИЛЕТИЛАМИН: (ФЕА) това е мозъчен химикал, произвеждан в
тялото ни от две аминокиселини и се съдържа в концентрирана
форма в АФА. ФЕА повишава активността на определени
невротрансмитери в мозъка, които контролират нашите способности да се фокусираме и да бъдем
съсредоточени. ФЕА притежава и множество други ползи, но те се свързват с щастието, повишава нивата на
допамин, което предизвиква чувство на концентрация и позитивност, и ефективността на друг химикал –
норепинефрин, които подсилват чувството на щастие и радост.
Желязо: АФА e един изключителен източник на желязо, което е от голямо значение за доброто здраве и
особено важно за тези, които спазват строги диети или пък са вегетарианци.
Ползи за храносмилането: АФА съдържа хиляди ензими и най-важното е, че те се съдържат в продуктите на
AquaSource с водорасли благодарение на ниската температура, която се използва при нашия процес на сушене.
Всички тези ползи в един толкова прост продукт, който расте целогодишно във водата, след това се събира
и после се суши чрез патентования от AquaSource процес на сушене BioActive Dehydration®, който изсушава
водораслите до прахообразна форма с буквално никакво разрушаване на хранителните вещества, цвят,
мирис или вкус, поставен в капсули и доставен до вашия дом!
Трудно е с думи да се изрази красотата на водата в този район и вкуса ѝ, който разбрах защо Шон
искаше сам да опитам. Затова бих ви насърчил да се възползвате от всяка възможност да посетите това
вълшебно място!
Дейвид Босли, Директор „Маркетинг и продажби“

Вашият независим
AquaSource дистрибутор е:

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