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Продукти за
здраве и красота

AquaSource

AQUASOURCE ВОДОРАСЛИ ТЕЧНОСТ – 60 ml
С ЕКСТРАКТ ОТ
ЧЕРВЕНИ И ЧЕРНИ БОРОВИНКИ
Нашите AquaSource водорасли течност
съдържат освен водорасли, сушени чрез
нашия патентован БиоАктивен® метод за
сушене (същите както в продуктите ни
на капсули и на прах), а също и
водорасли, които не са били сушени.
Продуктът е много силен и ефикасен!
Той също така съдържа червени и
черни
боровинки,
както
и
микроминерали
в
течна
форма
(естествено добити от хумусен шист) в
кашер
сертифицирана
глицеринова
основа.
Вземайте по един капкомер два пъти дневно директно през
устата. За деца може да се разтвори в натурален сок или в чаша
вода.
Препоръчва се за хора, които не могат да поглъщат капсули.
Отличен продукт с бърз ефект!
Този наш продукт осигурява повече водорасли от езерото
Кламат, тъй като в него има както замразени несушени водорасли
от езерото Кламат, така и AquaSourceводорасли, сушени чрез
БиоАктивния® метод на сушене BioActive Dehydration®, като така
можете да сте сигурни, че получавате повече енергия от Кламат в
течна форма, а
също и добро ежедневно набавяне на
хранителни вещества.
Това са синьо-зелени водорасли. Винаги сме знаели, че зеления
цвят е важен, тъй като тази пигментация се дължи на високото
съдържание на хлорофил. Хлорофилът за земята е еквивалентен
на хемоглобинът в човешкото тяло, който осигурява хранителните
вещества в кръвта и същевременно пречиства човешкия
организъм.
Ами каква е „синята“ част от синьо-зелените водорасли? Тези
водорасли съдържат множество други пигменти, включително
фикоцианин – рядък антиоксидант, който допринася за наситения
син цвят на водораслите. Този специален
пигмент
е
важен
за
правилното
функциониране на редица метаболитни
процеси.
AquaSource водор аслите в течна форма
могат да внесат нова енергия и жизненост в
нашия живот.
Добавихме към нашата фо
рмула и
плодове от червени и черни боровинки.
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НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ:

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

 Закупете 2 броя
AquaSource водорасли
течност – 60 мл
за 120.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 23.00 лв.


 Закупете 1 брой
Пакет „Уелнес“
за 149.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 9.60 лв.


 Закупете 1 брой
Пакет „Уелнес Къмплит“
за 239.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 22.75 лв.


 Закупете 1 брой
Пакет „Уелнес Голд“
за 399.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 60.80 лв.

info@aquasource.bg

●

(02) 859-70-04; 0

7003 1003

“Червените боровинки
съдържат най-много фенолни
антиоксиданти в сравнение с
други 19 от най-често
консумираните плодове.
Червените боровинки „гъмжат“
от антиоксиданти и трябва да се
приемат по-често...“ д-р Джо
Винсън – Университетът на
Скрантън, САЩ
Смята
се,
че
черната
боровинка
играе
роля
в
поддържането на кръвоносните съдове здрави.
Открито е, че съединенията, съдържащи се в
черната боровинка, подсилват стените на
кръвоносните
съдове
–
подпомагат
циркулацията и повишаването на кръвния поток.
Плодовете на черната боровинка съдържат
висока концентрация на танини - вещества,
които действат едновременно стягащо и
противовъзпалително. Този плод съдържа също
флавоноидни съединения, които са растителни

пигменти притежаващи изключителни
антиоксидантни свойства, които събират
опасните частици в организма, известни
като „свободни радикали".
По-голямата
част
от
здравните
специалисти смятат, че съществува ясна
връзка между хранителен режим, богат
на плодове и зеленчуци с понижения
риск
от
хронични
заболявания.
Фитонутриентите
(естествено добити
растителни
съединения),
особено
антиоксидантите, все повече помагат за
оптимизиране на човешкото здраве.
С годините продуктът AquaSource водорасли
течност се превърна в един от най-добре
продаваните продукти. Ето някои изказвания:
"Той ми даде сила, издръжливост и жизненост
и аз вече не се чувствам стресиран в работата
ми." JS
"Основното нещо, което забелязах, когато
приемах водораслите, е реална промяна в
умствената ми яснота ... беше невероятно." J.L

Дългоочакваният продукт AquaSource водорасли – течност – 60 мл отново е наличен!
Извиняваме се за причиненото неудобство от временната му липса.

ПРОДУКТИТЕ НА AQUASOURCE И
ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ
Здравейте,
Казвам се Невена Маркова и искам да
споделя с Вас още нещо за ефектите на
продуктите на AquaSource. Имам си домашен
любимец – питбул, но за съжаление още преди
да навърши една годинка, му откриха тежко
наследствено
заболяване
–
дилатативна
кардиомиопатия. Това заболяване практически е
нелечимо и след прегледа ветеринарния
кардиолог ме предупреди, че му остават едва
още само няколко месеца живот. Решихме да
се консултираме с дистрибутор на AquaSource,
от близки съм чувала, че продуктите са
висококачествени, на 100% натурални и че са
подходящи за възрастни и малки деца.
Започнахме като начало да даваме Коензим
Q10, коластра и Комплекс Мастни киселини.
Забелязахме много добър резултат върху кучето.
На него му беше забранено да тича и играе с
други кучета, за да не товари сърдечния мускул,
но постепенно с течение на времето,
благодарение на продуктите на AquaSource, той
стана много по-спокоен, по-жизнен – тичаше и
играеше без проблеми. В ежедневното му меню
винаги има Коензим Q10, Мастни киселини и
коластра, но често му добавяме и Супер
Антиоксидант, Зелена Енергия и Бифидус.

Вашият независим
AquaSource дистрибутор е:

Заради
заболяването
се
налагаше
често
да
посещаваме
клиниката
за профилактични
прегледи и кардиолога беше изумен от неговото
състояние, въпреки че е само на хранителни
добавки. Думите му бяха: „Това куче ще влезе в
историята на кардиологията.“
До ден днешен го поддържаме с продуктите
на AquaSource. Той вече навърши 3 годинки и се
чувства прекрасно.
Искам да изкажа своите комплименти и
благодарности към фирма AquaSource за
невероятните продукти, които предлагат –
благодарение на тях и аз, и кучето ми сме много
щастливи.
С уважение, Невена

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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