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Продукти за
здраве и красота

AquaSource

КОМПЛЕКС МАСТНИ КИСЕЛИНИ ОТ AQUASOURCE –
С НОВА ФОРМУЛА
Комплекс Есенциални мастни киселини от дълго
време съвсем заслужено е един от най-популярните
продукти на AquaSource. Но сега е с нова, много подобра формула. Както и преди, тя все още е богата на
антиоксиданти, като витамин С и Е, но добавки като
масла от семената на черен кимион, годжи бери и
индийско орехче увеличават неимоверно ползите от този
продукт върху нашето здраве. Най-доброто от всичко е,
че добавянето към формулата на новите морски
водорасли Schizochytrium Sp., които са изключително
богати на мозъчните мазнини DHA, в комбинация с
другите промени, увеличава количеството на омега-3
мазнините почти 3 пъти в сравнение с предходната
формула. По този начин баланса на различните омегамазнини в продукта е значително подобрен.
Сега почти 99% от селскостопанските съставки са
органично произведени и одобрени от Веган общността.
ЗАЩО ИЗОБЩО ИМАМЕ НУЖДА ОТ ОМЕГА МАЗНИНИ?
Есенциалните мастни киселини омега 3 и 6 са необходими за
човешкото здраве, но тялото не може да си ги произведе, а е нужно да си
ги набави чрез храната. И двете играят решаваща роля за мозъчната
функция, както и за нормалния растеж и развитие.
Омега-6 се съдържа в маслата от различни ядки, семена и
плодове, като ленено и конопено семе, тиквени семки, фъстъци,
сурови слънчогледови семки, малини, сусамово семе, касис, акай
бери и черен кимион. По-ненаситените и по-важен вид на Омега-6
(GLA, или гама-линоленова киселина) се среща рядко в природата,
но е в особено високо съдържание в маслото от пореч и от вечерна
иглика.
Омега-3 се открива в морските водорасли, мазните риби, живеещи
в студена вода, лененото семе, орехите, тиквените семки и сусама,
както и тъмнозелените листни зеленчуци.
Въпреки, че омега 9 технически не са класифицирани като
незаменима мастна киселина, защото телата ни могат да я
произвеждат, все пак храни, богати на олеинова киселина,
съдържаща се особено в средиземноморската хр ана, се
препоръчва за здравето. Зехтинът (екстра върджин или върджин),
маслини, авокадо, бадеми, сусамово масло, фъстъци, кашу,
лешници и макадамия съдържат Омега 9.
Консумирането
на
мазнини
забавя усвояването; те също така
действат като носители на важните
мастноразтворимите витамини A, D,
E и K. Хранителните мазнини са
необходими за превръщането на
каротина във витамин А, за усвояване на минералите и за множество други процеси, което прави
мастните киселини от решаващо
значение за нашето здраве.
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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 2 броя
Комплекс Есенциални
мастни киселини – 50 ml
за 70.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 18.30 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)

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)

за 399.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 60.80 лв.
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Както вече бе споменато, новата формула
съдържа много здравословни съставки - твърде
много, за да се опишат в подробности, но ето
някои от акцентите:
Schizochytrium Sp са бързо растящи морски
водорасли, които съдържат изключително високи
нива на DHA (докозахексаенова киселина). DHA
представлява 97% от омега-3 мастните киселини в
мозъка. Мазните риби, които виреят в студени води,
както сьомгата, са добри хранителни източници на
DHA, но морските водораслите са отличен и
сигурен вариант за вегетарианците.
Шипката е използвана от
древните египтяни, маите и
индианците
заради
здравословните й свойства.
Днес в световен мащаб
професионалисти
по
красота използват шипката
заради нейните свойства да
възстановяват кожата. Тя е естествен източник на
витамин Е, както и омега мазнините 3, 6 и 9, и
ликопен. За предпочитане е пред ботокс! Маслото
от пореч осигурява около 23% силно противовъзпалителната гама-линоленова киселина (GLA).
Вечерна иглика е друг отличен източник,
предоставяща около 9% GLA. Освен в тези два
източника и в касиса, GLA се среща рядко в
природата, така че в днешни дни е важно да си
набавяме GLA от тези масла. Първите два се
намират в Комплекс Есенциални мастни киселини
на AquaSource.
Годжи Бери съдържа широк набор от
фитонутриенти, витамини и
микроелементи.
Според
проучване, публикувано от
вестник
Алтернативна
и
допълваща
медицина,
ползите от годжи бери са
повишени: енергийни нива,
спортни
постижения,
качество на съня, лекота на
пробуждане, способност за съсредоточаване и
концентрация върху дейности, по-добра умствена
яснота,
спокойствие,
чувство
за
здраве,
задоволство и щастие, както и значително
намаляване на умората и стреса.
Семената от Черен кимион също така са
известни
и
като черен
сусам,
лучено семе
и
римски
кориандър.
Съществуват
над
шестстотин

Вашият независим
AquaSource дистрибутор е:

научни публикувани рецензирани статии за
ползите от него, според които съществуват само
няколко проблема, при които той не може да
помогне на организма да ги преодолее.
Може би най-обещаващото изследване е
направено, свързвайки семената на черния
кимион с бактерии, устойчиви на множество
лекарства. Това е важно, защото тези така
наречени "супербактерии" се превръщат в
значителен риск за общественото здраве. По
данни
на
Националния
институт
по
здравеопазване
проучване,
проведено
от
изследователи
от
медицинския
колеж
Джавахарлал Неру, показва точно колко силно е
маслото от семена на черен кимион срещу някои
от тези супербактерии и го сравняват с няколко
антибиотици като амоксицилин, гатифлоксацин и
тетрациклин. Съгласно изследването, "От 144
тествани
щамове,
повечето
от
които
са
резистентни към множество антибиотици, 97 се
инхибират от маслото от черен кимион!"
СЕГА КОМПЛЕКС ЕСЕНЦИАЛНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ
НА AQUASOURCE СЪДЪРЖА МАСЛА ОТ:
ленено семе, маслини, слънчоглед, шафран,
вечерна
иглика,
шипки,
тиквено
семе, пореч, черен
кимион, пшеничен
зародиш, кайсиеви
ядки,
сусамово
семе, годжи бери,
соев
лецитин,
богато
на
DHA
масло от морски водорасли Schizochytrium Sp. с
аромат на розмарин, малини, индийско орехче
(смес от индийско орехче, слънчоглед и зехтин),
морков.
Разликата с предишната формула е, че тук са
добавени масла от: шафран, вечерна иглика,
черен кимион, годжи бери, морските водорасли
Schizochytrium Sp. са с аромат на розмарин и
индийско орехче (смес от индийско орехче,
слънчоглед и зехтин), а от старата формула са
махнати маслата от: шафраника, рапично семе,
чесън, свещица, чаен храст, лешник и екстрактите
от портокал и лимон.
Също така типичното съдържание на Омега
мастни киселини в 2 ml в НОВАТА ФОРМУЛА е
почти идеално балансирано:
Омега 3 = 514mg
Омега 6 = 592mg
Омега 9 = 544mg
Енергия: 73.18KJ, 17.8kcal
Указания за употреба:
20 капки или 1 ml, два пъти дневно за директна.
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