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AQUASOURCE МОРСКА ЕНЕРГИЯ ПЕРФЕКТНАТА СИНЕРГИЯ
“Цялото е по-силно
от сбора на съставните му части.” – Аристотел
В продължение на години учените обсъждали тази теория,
но когато става дума за понятието "синергия" (работи подобре заедно, отколкото поотделно) нищо не може да бъде
по-вярно, когато се отнася за AquaSource Морска Енергия.
За да функционират правилно телата ни разчитат на една
много сложна комбинация от основни хранителни вещества и
химични елементи. Много от тях - като желязо, селен и йод - са
необходими само в малки количества, но те са от съществено
значение за много физиологични и биохимични процеси и
нашите организми не могат да функционират без тях.
AquaSource Морска Енергия е перфектен
пример за "синергия". Тя съдържа не една, а
четири от най-мощните и древни естествени
храни, които могат да бъдат намерени на
нашата красива синя планета и заедно те
работят перфектно. За разлика от голяма
част от храната, която ядем днес, всеки
един от тези четири вида водорасли,
еволюирали от преди милиони
години, съдържа широк спектър
микроелементи,
което
означава, че те се абсорбират
много лесно от човешкото тяло.
"Някои водорасли са най-изтънчен деликатес,
подходящ за почетни гости, та дори и за самия крал."
Зе Тю, 600 г. пр. Хр.

Какво прави AquaSource Морска Енергия толкова мощна?
На първо място, разбира се, нашите добре познати и
обичани синьо-зелени водорасли. Те са един от най-пълните
и ефективни източници на храна, намерени в природата. Но
не всички синьо-зелени водорасли са еднакви.
AquaSource използва само най-високо-качествените
синьо-зелени водорасли, които идват от езерото Горен
Кламат в Орегон. Този древен водоем се захранва от
седемнадесет чисти планински потоци и геотермални
извори, а дъното му е покрито с десет-метрова минерална
утайка, което го прави езерото с най-богатата на минерали
алкална вода на Земята.
Водораслите от езерото Кламат осигуряват широка гама
витамини, минерали, аминокиселини, антиоксиданти и
мастни киселини, а също така са богати и на витамин B12.
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ЕКИПЪТ НА
„АКВАСОРС“ ЕООД
ВИ ПОЖЕЛАВА СВЕТЛИ
КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ
ПРАЗНИЦИ!

НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ:

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

 Закупете
1 бр. Морска Енергия – 120 капсули
и
1 бр. Зелена Енергия – 120 капсули
за 110.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 24.30 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

Следващата съставка са зелените водорасли Dunaliella Salina.
мастни киселини (като
Това са примитивни, морски микро-водорасли,
Омега-3 и Омега-6 които се появили преди повече от 500 милиона
полезни масла, които
години. Те са богат, естествен източник на бетакаротин - мощен антиоксидант. На база грам от се предават нагоре по
хранителната
верига
теглото си осигуряват над 200 пъти повече бетана рибите).
каротин от морковите. Богати са на хлорофил,
полизахариди, минерали, витамини и есенциални
След това, разбира се, имаме червени водорасли - Lithothamnion Sp.
Въпреки това, поради интензивното земеделие и
Тези органични морските водорасли се добиват от
прекалено големите количества
морското дъно в
азот, фосфор и калий, които се използват за
богатите
на
минерали, увеличаване добива на селскостопанските култури, с
течение на времето други минерали започват да се
екологично чисти
води
на изчерпват от почвата. В резултат това може да
Атлантическия наруши естествения минерален баланс в почвата,
което да доведе до липса на минерали в храната,
океан. Те са с
отгледана в почвата. Все пак, това не се е случило в
високо
такъв широк мащаб в океаните, и затова минералите
съдържание
на
калций
и и микроелементите все още съществуват в
естествени съотношения в растенията, които растат в
съдържат широк
морето. Така водораслите могат да бъдат добър
спектър от други
източник на определени минерали и други важни
минерали и микроелементи, които са жизнено
хранителни вещества.
важни
за
доброто
здраве
и
ефикасно
функциониране на нашето тяло и ум.
Последно, но не на последно място - кафявите водорасли – Ascophyllum nodosum
на земята. Те също така
AquaSource се снабдява с най-добрите органични
съдържат
100
пъти
диви морски водорасли Ascophyllum от Норвегия. От
повече йод от същото
всички морски водорасли кафявите имат най-голям
количество
от
всеки
баланс на хранителни вещества, а сред тях
зеленчук, отглеждан на
сортовете от Арктика се считат за по-наситени с
земята и около 14 пъти
хранителни вещества, отколкото южните сортове.
повече калций от кравето
Събират се само свежи, живи, диви растения.
мляко. Те също така
Нищо не се извлича или добавя. Прибирането на
съдържат
витамини,
реколтата е такова, че позволява на отрязаните
аминокиселини,
растения да растат отново.
мастни
На база грам от теглото си и по-специално тези есенциални
и
арктически водорасли, използвани в AquaSource киселини
Морска Енергия съдържат 200 пъти повече желязо от полизахариди
цвеклото, най-богатия на желязо зеленчук, отглеждан (естествени захари).
Има много хранителни вещества, без които телата ни просто не могат да оцелеят. Един от тези елементи е йодът.
Нашата имунна система просто не може да функционира без адекватни нива на йод. Те са това, което ни
държи в безопасност от инфекции и болести. И без да е необходимо и да се споменава дори е повече от
ясно, че именно имунната ни система трябва да се запази здрава. В действителност, на всяка клетка й е
необходим йод, за да функционира.
Някои здравни специалисти говорят за тихата епидемия на йодната недостатъчност.
В развитият свят съществуват опасения, че йодната недостатъчност е четири пъти по-висока, отколкото е
била преди четиридесет години. Тя е била свързвана с много здравословни проблеми.
В природата йодът е сравнително рядък елемент и на много места по света неговото присъствие в нашата почва
е много ниско.От друга страна, както вече споменахме, той все още може да се намери в изобилие в океана.
Тъй като кафявите водорасли, които се съдържат в AquaSource Морска Енергия имат 100 пъти повече йод от
същото количество на всички сухоземно отгледани зеленчуци, те са един от най-добрите източници на
естествен органичен йод, който може да бъде намерен.
Когато се комбинират синьо-зелени, червени, кафяви и зелени водорасли, се получава нещо като "електростанция".
AquaSource Морска енергия е "Перфектната синергия".
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