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КЛИЕНТСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
ПРОДУКТИ ЗА
ЗДРАВОСЛОВЕН
НАЧИН НА ЖИВОТ

AQUASOURCE АЦИДОФИЛУС
Висококачествен пробиотик, ползата от който се увеличава
посредством добавянето на Суперхраната* AquaSource Водорасли
Пробиотиците изпълняват много функции в човешкото тяло.
Отдавна
е
известно,
че
тези
здравословни
бактерии
подпомагат
поддържането на баланса на чревната
флора
и
доброто
храносмилане,
допринасяйки
за
усвояването
на
хранителни вещества.
Не
всички
пробиотици
обаче
притежават характеристиките, необходими за временно или
постоянно колонизиране на червата. Те се различават по
способността си да поддържат здравето и добрите имунни функции.
Д-р Кем Шахани, професор по нутриционистика в Университета на
Небраска, открива щам с доказана способност при редовна употреба
по-добре да колонизира червата за продължителен период и да носи
повече ползи за здравето. Установено е, че този щам, Лактобацилус
ацидофилус (Lactobacillus acidophilus), известен като DDS-1, устоява
на стомашната киселина и жлъчните соли и се развива добре в
червата. Именно това е щамът, използван в продукта AquaSource
Ацидофилус.
Нашият уникален щам Ацидофилус DDS-1 произвежда вещество,
което балансира чревните бактерии и поддържа здравето на
стомашно-чревната система. Като подпомага този
толкова важен баланс на чревната флора и
здравето на дебелото черво, той допринася
за доброто храносмилане и усвояването на
важните вещества от храните, които
консумираме. Нашият Ацидофилус DDS-1 е
също така един от малкото щамове
пробиотици, които са изследвани клинично и за
които е демонстрирано, че се понасят добре от
всички възрастови групи, от деца до възрастни
хора.
Нашият AquaSource Ацидофилус:
 Помага на тялото да се освобождава от
токсини;
 Възстановява до оптимални нива
функциите на храносмилателния тракт,
свързани с усвояването на веществата;
 Подкрепя разграждането и смилането
на хранителните вещества;
 Осигурява висока степен на усвояване
на храната;
 Дава нови енергийни нива.

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

 Закупете 2 броя
AquaSource Ацидофилус 50 капсули
за 69.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 17.00 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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КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА НА AQUASOURCE АЦИДОФИЛУС
Изумителната Суперхрана* AquaSource Водорасли, която се добавя към пробиотика, осигурява широка гама
хранителни вещества, включително антиоксиданти, бетакаротин и хлорофил
Подпомага чревното здраве като цяло –
AquaSource Ацидофилус допринася за доброто
здраве на червата, като им доставя полезни
бактерии, чието наличие може да се поддържа с
редовната му употреба.
Осигурява витамини В6, В12 и фолиева
киселина – AquaSource Ацидофилус осигурява
витамините В12, фолиева киселина и В6, а
ежедневния му прием под формата на добавка
спомага за поддържането на здравословни нива на
холестерола.
Лактозна непоносимост – Нашият Ацидофилус
произвежда повече млечна киселина от подобни
щамове Лактобацилус Ацидофилус, както и повече
бета-галактозидаза. Тъй като за хората с лактозна
непоносимост са характерни ниските нива на този
ензим, вземането му като добавка може да спомогне
за справяне с лактозната непоносимост.
Поддържа чревното здраве – Промени в
баланса между чревните микроорганизми може да
настъпят в резултат на хранене, влошено здраве,
определени начини на лечение и недобро чревно
здраве. Макар чревната микрофлора, която

получаваме при раждането си, обикновено да
създава постоянна защита срещу нежелани
бактерии, нарушаването на хомеостазата може да се
отрази зле на здравето на стомашно-чревния тракт.
Редовното
използване
на
пробиотици
като
AquaSource Ацидофилус допринася за здравето на
червата, помагайки за поддържането на полезните
бактерии в храносмилателния тракт.
*ЗДРАВНИ ТВЪРДЕНИЯ, ОДОБРЕНИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ
НА ХРАНИТЕ:
 Витамините В12 и В5 допринасят за намаляване на
чувството за отпадналост и умора.
 Витамин
В12
допринася
за
нормалното
функциониране на нервната и на имунната системи.
 Витамин В5 допринася за нормалното протичане на
умствената дейност.
Данни за алергени: Не съдържа алергени в
съответствие с Regulation (EU) No 1169/2011 за
предоставянето на информация за храните на
потребителите.

Какво казват наши клиенти след приема на AquaSource Ацидофилус: „След като приключих Програма
„Лесно начало“, получих усещане за някакъв вътрешен чист извор. Ефектът беше учудващ. Енергийните ми
нива се стабилизираха. Това ме изпълни с вътрешната увереност, че давам на тялото си най-чистата храна,
която съм в състояние да му осигуря.“
С. Нюлин

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ
НА ПРОДУКТИТЕ НА AQUASOURCE И ТЕХНИТЕ СЪСТАВКИ
Независима
лаборатория
анализира
за
съответствие със спесификацията и сертифицира всяка
партида AquaSource Водорасли. Извършват се
анализи на: външен вид, мирис, вкус, разтворимост,
стандартен брой микроорганизми, колиформи, листерия,
ешерихия коли, стафилококи, салмонела, мухъл,
плесени, влажност, живак, олово, арсен, кадмий и
микроцистини.
Всяка партида AquaSource Коластра също се
анализира и сертифицира от независима лаборатория.
Анализите, които се извършват включват: външен вид,
мирис, вкус, разтворимост, протеин, мазнини, пепел,
лактозен монохидрат, имуноглобулин G (IgG), общ брой
микроорганизми, колиформи, листерия, ешерихия коли,
салмонела, мухъл, плесени, влажност, живак, олово и
арсен.
Производителите ни няма да приемат за
производство нито една партида без сертификат за
анализ или ако не отговаря на спесификацията, която е
част от Добрите производствени практики (ДПП).
AquaSource прави анализ на съставките на
случаен принцип чрез Microsearch Laboratories Ltd
(независима лаборатория одобрена от Министерството
на околната среда, храните и селското стопанство на
Великобритания и акредитирана от Службата за
акредитация в Обединеното кралство) в отделни
области на анализа, за направи проверка на
независимия анализ, който получаваме от нашите

Вашият независим
AquaSource дистрибутор е:

доставчици.
Също
така
използваме Reading Scientific
Services Ltd (RSSL) и Eurofins за
анализ на крайния продукт и
съставките,
които
са
инспектирани от Агенцията за
храни и лекарства, и от
Службата за акредитация в
Обединеното кралство, а също и
дали съответстват на ДПП.
Върху
всеки
краен
продукт, който пристига в нашите
складове,
има
отбелязани
количество, номер на партидата
и срок на годност. Същата
процедура се прилага във
всички страни в различните
офиси на AquaSource.
AquaSource има сключен
договор с независим външен
одитор от ЕС за одит на нашия
доставчик
на
водорасли,
коластра и производители, за
да се увери, че отговаря на
ДПП.

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