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КЛИЕНТСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
ПРОДУКТИ ЗА
ЗДРАВОСЛОВЕН
НАЧИН НА ЖИВОТ

AQUASOURCE
СУПЕР АНТИОКСИДАНТ С ПИКНОГЕНОЛ®
Какво представляват антиоксидантите и защо са важни?

Ако сте забелязали как срязаната ябълка потъмнява или как
изложеното на въздействието на стихиите желязо ръждясва, значи
сте станали свидетели на окисляване. То вреди по подобен начин и
на клетките на тялото. Но ако не сте открили как да живеете без да
дишате, няма как да избегнете следствията от процеса на
окисляване. То се извършва когато дишате, смилате храната,
спортувате и дори спите, и произвежда потенциално вредни агенти,
наречени „свободни радикали“.
Свободните радикали са нестабилни молекули, предизвикващи
верижни реакции, които разяждат клетките на тялото и увреждат
генетичния материал, който те носят. Всеки ден в тялото се
извършват безброй верижни реакции, причинени от свободните
радикали. Емоционалният стрес, ултравиолетовата светлина,
замърсяването на въздуха и цигареният дим също произвеждат
свободни радикали, които могат да изложат здравето ви на риск.
За щастие, природата осигурява антиоксиданти – фактори, които
доказано свеждат до минимум действието на свободните радикали.
Кой би имал полза:

възрастните хора

пушачите

хората, намалили приема си на
храна

хората, които пътуват на големи
разстояния със самолет или автомобил
 хората, които консумират много алкохол
 хората, използващи често аспирин или болкоуспокояващи

хората, водещи стресиращ живот

хората, работещи в стресова
обстановка

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

 Закупете 2 броя
AquaSource Супер Антиоксидант
с Пикногенол® - 60 капсули
за 135.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 30.00 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 – 120 капсули, 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 – 120 капсули, 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.
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AquaSource Супер Антиоксидант с Пикногенол се е доказал като невероятно мощна комбинация,
която смятаме, че е най-добрата налична антиоксидантна формула.
Той съдържа:
Житни
кълнове,
Aphanizomenon flos-aquae
(водорасли
от
езерото
Кламат,
естествено
осигуряващи: витамин С,
витамин B12, витамин B5,
желязо;
екстракт
от
боровинки 4:1, водорасли
Дуналиела салина, ,кстракт
от
зелен
чай
(40%
полифеноли), екстракт от
Гинко билоба 50:1, екстракт
от кора на френски морски
бор
(Пикногенол®),
екстракт от магарешки бодил (80% силимарин),
натурален витамин Е. Капсулата е от говежди
желатин.
®
Пикногенол – патентован
екстракт от кората на морски
бор.
Мощните
му
антиоксидантни
свойства
подпомагат
доброто
кръвообращение и спортните
постижения.
Боровинката се използва в Европа повече от
хиляда години, но може би най-известна е
употребата й през Втората световна война във вид
на конфитюр, когато се установява, че подобрява
нощното виждане на летците. Боровинковият храст
има набръчкани черни плодчета, които обикновено
узряват и се берат в края на лятото. Тя е роднина
на обикновената синя боровинка, която има доста
подобен вкус, както и на червената и черната
боровинка. Тя (както и синята, червената и черната
боровинка) е богата на антоцианидини, които
действат като антиоксиданти.
Зеленият
чай
представлява листенца
от чаено дърво, които,
в
резултат
на
ферментацията, през
която са преминали,
съдържат
изключително високо
ниво на антиоксиданти
и полифеноли. Така например антиоксидантите





флавоноиди съставляват около 30% от сухото тегло
на листенцата на зеления чай. Разбира се, самото
пиене на черен чай също ни доставя антиоксиданти
и, макар и не в същата степен, пиенето на чай,
както черен, така и зелен, е благотворно
(естествено, въздържайте се от захарта). Някои
изследвания показват, че зеленият чай съдържа над
четири пъти повече катехини от черния. Много са
ползите за здравето от зеления чай, но тъй като
Европейският орган
за безопасност на
храните (ЕОБХ) не
позволява
почти
никакво
разпространяване
на информация, не
е възможно да ги
оповестим тук.
Гинко билоба се използва от древността в
китайската фитотерапия за третиране на различни
здравословни
проблеми.
Многобройните
изследвания са доказали ефективността на
антиоксидантното
му
действие,
както
и
способността му да стимулира кръвообращението и
формирането на тромбоцити. В обобщение, гинко
билоба допринася за здравето най-вече на паметта,
кръвообращението, очите и нервната система.
Магарешкият бодил е друга билка с много стара
история. Преди повече от 2000 години е използван
широко, в частност заради способността си да
извлича от тялото токсини, които иначе биха могли
да създадат проблеми. С други думи, той се
използва от хилядолетия като детоксикатор,
особено на черния дроб. Доказал се е също така
като
ефективен
антиоксидант,
подпомагащ
забавянето на уврежданията от окисляването.
Никой уважаващ се нутриционист не би пропуснал
да препоръча магарешкия бодил.
Други
съставки
в
AquaSource
Супер
Антиоксидант са житни кълнове, AquaSource
водорасли, водорасли дуналиела салина (поради
изключително
високото
си
съдържание
на
бетакаротин) и натурален витамин А.
За да си осигурите максимално разнообразие и
полза от антиоксидантите, яжте всеки ден
зеленчуци и плодове с всички цветове на дъгата.

ЗДРАВНИ ТВЪРДЕНИЯ, ОДОБРЕНИ ОТ ЕОБХ:
Витамин В12 допринася за намаляване на чувството за отпадналост и
умора, в това число и хроничната, и за нормалното функциониране на
нервната и имунната системи.
Витамин Е съдейства за защитата на клетките от оксидативния стрес.
Желязото подпомага нормалните когнитивни функции.

Вашият независим
AquaSource дистрибутор е:

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