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AquaSource
Продукти за
здраве и красота
AQUASOURCE НАСЪРЧАВА
ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ
В нашия 20-годишен опит много клиенти от различни
страни по света са ни споделяли какъв чудесен ефект
са имали от даден продукт от нашата гама. Въпреки
това, твърде често става така, че хората вземат нашите
продукти за справяне с определено състояние, а
нашата мисия, още от създаването на компанията, е
да насърчава здравословния начин на живот.
Ето защо ние се фокусираме към нова кампания
за насърчаване на нашите клиенти да използват
продуктите ни с превантивна цел – да поддържат и
подобрят здравето си, а не да чакат да се появи
симптом.
Ние разбираме, че това може да бъде объркващо
за много хора и често чуваме въпроси от рода
„С какво да започна?“.
ПАКЕТ
Като цяло смятаме, че
„УЕЛНЕС“
първоначално
клиентите
трябва да се насочат към
Програма „Лесно начало“.
Това е идеалното въведение
към другите продукти на
AquaSource – дава една
чудесна основа, прочиства
организма,
подобрява
храносмилането и „събужда“ метаболизма, което
води до получаване на чудесни ползи от нашите
продукти.
За
следващата
стъпка
предлагаме
три
Уелнес
пакета
–
ПАКЕТ
Пакет
„Уелнес“,
„УЕЛНЕС КЪМПЛИТ“
Пакет
„Уелнес
Къмплит“ и Пакет
„Уелнес Голд“. За
целта е необходимо
само да изберете
кой пакет най-добре
отговаря
на
потребностите ви, а
след това да приемате продуктите всеки ден.
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НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ:

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

 Закупете 1 брой
Органичен витамин D – 60 капсули
и 1 бр. Комплекс Есенциални
мастни киселини – 50 ml
за 80.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 14.10 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

След месец е добре да се
срещнете
с
Вашия
AquaSource
дистрибутор, или пък здравен консултант,
за да прецените дали да повторите
поръчката си, да изберете друг Уелнес
пакет или пък да поръчате други
AquaSource продукти.
Например, ако не желаете да
поръчате
Пакета
„Уелнес
Голд“
в
момента, можете да обмислите да
вземете нашия нов продукт – AquaSource
Органичен Витамин D. Той представлява
чудесно ново допълнение към нашата
продуктова гама и е изключително
полезен за голяма част от населението на
планетата. Всъщност, според научно
изследване,
наличието
на
този
жизненоважен витамин при до 50% от
населението е недостатъчно.
Доброто
здраве
е
най-ценният
подарък, който можете да предложите на
себе си и на своето семейство. Докато
се чувстваме добре е прекалено лесно
да приемем доброто здраве за даденост,
но когато се разболеем често
се случва да даваме мило и
драго, за да се възстановим
бързо, но тогава вече е твърде
късно. Когато болестта дойде
може да бъде по-трудно да
променим нещата.
Защо
не
промените
живота си, да поемете контрол
над
него
и
да
вземете
решението от този момент
нататък
да
предприемете
необходимите действия активно
да пазите доброто си здраве и
още по-активно да се предпазвате от
различни състояния, които биха ви

направили
по-предразположени
към
болести!
Както казва Хипократ „Нека храната
бъде ваше лекарство, а лекарството –
вашата храна.“ Ако можете всеки ден да
се храните с най-невероятно пресните
органични
зеленчуци,
плодове
и
суперхрани, а също така ежедневно да
избягвате стреса и замърсяването, тогава
със сигурност ще се чувствате добре. За
всички останали обаче имаме решение как
да направите живота си по-добър!
С наближаването на есенния сезон
на настинки, вируси и грипове, а да не
забравяме и преяждането през зимата,
което обаче не ни храни на клетъчно ниво,
защо да не изберем различен подход
тази година? Не е нужно да чакаме
настъпването на Нова година или пък на
пролетта, за да започнем да се грижим за
своето тяло и здраве. Да посрещнем
есента силни с план да останем такива
не само сега, но и през зимния период на
празници и почивки, а защо да не
посрещнем 2014 г.
ПАКЕТ
още по-здрави и в
„УЕЛНЕС ГОЛД“
още
по-добра
форма, отколкото
някога сме били!
Когато четете
това вече ще сме
навлезли
в
последните
два
месеца от 2013 г.
– ето още една
основателна
причина
да
започнем
пътуването към една още по-здрава
година.

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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