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AquaSource

ПЛОДОВА ЕНЕРГИЯ НА AQUASOURCE
СЕ ЗАВРЪЩА НА ПАЗАРА –
ВЕЧЕ НА ПРАХ И С ПОДОБРЕНО СЪДЪРЖАНИЕ
Една ябълка на ден
може да държи доктора далече от мен,
но НОВАТА Плодова Енергия на AquaSource
може направо да го озадачи къде съм се загубил!
Всички обичаме дребните плодове, нали? Всички ги признаваме
за най-вкусната суперхрана на планетата, освен суровото какао,
разбира се. Те са пълни с изключително полезните, заради
антиоксидантните си свойства, антоцианидини и флавоноиди.
Знаем, че здравето ни зависи от приема на разнообразна и
балансирана храна. Световната Здравна Организация казва, че е
необходимо да се храним с различни плодове и зеленчуци, тъй
като те съдържат различни комбинации от фибри, витамини,
минерали и други хранителни вещества. Дребните плодове могат
да играят важна роля в това хранене. Продуктът Плодова Енергия на
AquaSource съдържа широка гама горски плодове, много от които
са лиофилизирани (изсушени чрез замразяване) и в прахообразно
състояние.
Нашият продукт Плодова Енергия – 120 капсули се продаваше
доста добре дълго време – и то напълно заслужено.

ВЕЧЕ ИМАМЕ ПРОМЕНЕНА
ПЛОДОВА ЕНЕРГИЯ –
ПОД ФОРМАТА НА ПРАХ

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

 Закупете 2 броя
Плодова Енергия – прах – 40 g
за 100.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 21.00 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)

Ето съставките:
Лиофилизиран макуй бери на прах*,
прахообразна смес от сока на различни
плодове, включително горски (амла*,
нони*, нар*, касис*, ягоди, вишни, къпини,
червени и черни боровинки, малини,
ямбери [китайска ягода], джабутикаба
[бразилско грозде]), лиофилизиран акай
бери на прах*, плодове от морски
зърнастец на прах*
*Сертифицирани като органични от
USDA;
84,8%
от
селскостопанските
съставки са органично произведени.

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)

Макуй бери на прах изобилства от витамин С, калций, желязо,
калий, антоцианини, полифеноли и противовъзпалителни съставки.
Новият продукт на прах съдържа ново съчетание прахообразна
смес от сока на различни плодове, включително и горски - виж
списъка на съставките по-горе.
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за 399.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 60.80 лв.

●

(02) 859-70-04; 0

7003 1003

Амла (познато също и като Индийско цариградско
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за
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използвано като дървото за
пазар, плодовете
постигане на просветление
джабутикаба често
или Бодхи от Бог Буда.
се консумират сурови. Тяхната популярност е
Според религиозните вярвания на индусите този плод
съизмерима с тази на гроздето. Суровите плодове
изцелява почти всяко заболяване и удължава
могат да започнат ферментация 3-4 дни след като
продължителността на живота – разбира се, ние не
бъдат набрани. Те често се използват за приготвянето
правим такива твърдения, но това показва високата
на сладко, плодови сладкиши, силни вина и ликьори.
почит, на която е издигнат плодът амла в продължение
Поради своята нетрайност, плодовете джабутикаба в
на хиляди години на Индийския субконтинент
суров вид се срещат рядко по пазарите извън местата,
(полуостров Индустан). И до днес той е широко
на които се отглеждат.
използван в Аюрведичната медицина, тъй като е много
Плодът на дървото джабутикаба е с дебела обвивка
богат на витамин С и съдържа много минерали и
(ципа) и по размер е колкото средна слива. На външен
витамини като калций, фосфор, желязо, каротин и
вид изглежда като голямо лилаво гроздово зърно.
витамин В комплекс. Амла съдържа и мощно
Дебелата му стегната обвивка (ципа) съдържа сладко,
антиоксидантно вещество.
бяло до розово-червеникаво, подобно на желатин
Акай също се съдържат в състава на новия продукт.
месо с мек и приятен аромат. Плодовете растат на
Техният вкус е нещо средно между черни боровинки и
гроздове, директно върху ствола и клоните на дървото,
шоколад и изобилстват от 19 аминокиселини,
което му придава интересен и екзотичен вид.
внушително количество мастни киселини и впечатляващ
От
плода
са
изолирани
няколко
силни
брой антиоксиданти, предпазващи клетките.
антиоксидантни и противовъзпалителни съставки, една
В съдържанието е включен и морски зърнастец
от които се нарича джабутикабин и е уникална само
(известен също и с имената облепиха и ракитник) със
за този плод.
съдържанието на множество здравословни полиДеликатният розов цвят и удивителен аромат
ненаситени мазнини, витамините С и Е, бетакаротин,
придават чудесен цвят и вкус на сладкото, сокът,
аминокиселини и мощни антиоксиданти.
За кого е подходящ продуктът Плодова Енергия на
бонбоните, млякото, сладоледът и смутитата от
джабутикаба.
прах от AquaSource?
Ямбери (китайска ягода)
Плодова Енергия на прах се препоръчва за всички
Ямбери
(новото
над пет годишна възраст, особено за тези, които водят
име на плода янг-мей
забързан и напрегнат живот, както и за тези, които се
[yang-mei]) расте и
подлагат на усилени тренировки.
радва с плодовете си
Преди да представим продукта на пазара дадохме
народа на Китай от
мостри от него на повече от 100 човека и получихме
хиляди
години.
следната обратна връзка:
Плодовете
99% казват, че е достатъчно сладко
98% харесват вкуса
наподобяват много на
89% ще използват този продукт ежедневно
малини, със сладкокисел вкус, близък до
96,4% биха препоръчали този продукт на нови клиенти
този на сока от червени боровинки и нар.
96,4% заявяват, че е важно, че над 80% от съставките са
органични
Ямбери са богати на антиоксиданти като
проантоцианидини и съдържат много витамини,
44,93% чувстват повече енергия и жизненост
включително витамин С, тиамин, рибофлавин и
27,54% се чувстват освежени
каротин.
Продуктът е подходящ за вегани и вегетарианци.
Те се берат само в рамките на един или два
Указания за употреба:
месеца – през юни и юли и са много нетрайни, също
Вземайте 1 дo 3 мерителни лъжички дневно. Деца
както малините. Поради тази причина могат да се
над 5 години могат да приемат по ½ лъжичка дневно. (1
опитат пресни само, ако се пътува до Китай.
мерителна лъжичка прах = 1g)
За щастие те се сушат изключително лесно без да
По желание може да се смеси с или поръси върху
губят хранителната си стойност. Поради това са
храна, да се добави към смути, да се смеси с кисело
отлично допълнение към новата Плодова Енергия на
мляко или да се приема както пожелаете.
прах на AquaSource.
Обръщаме внимание, че продуктът НЕ Е мигновена храна,
поради което не е необходимо да се поставя под езика,
но може да се консумира и директно, без да се смесва с храна или течности –
въпрос на желание, избор и вкус. Цена на Плодова Енергия – прах – 40 g - 60.50 лв.

Вашият независим
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www.vodorasli.com
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