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AquaSource
Продукти за
здраве и красота
КОЛАКТИВ 3 – ЗА ДЕЛНИК И ПРАЗНИК
С навлизането в месец
декември и наближаването
на Коледа и Нова година,
вие се изправяте пред
избор, трябва да вземете
решение.
Дали този декември ще
бъдете
най-здрави
от
всякога и ще се задвижите
ли със силен устрем и
ентусиазъм и енергия в
новата 2014 г. – годината на 20-годишния юбилей на
AquaSource или ще се свиете в някой ъгъл и ще чакате?
(Ако изберете второто може би ще се запитате какво
всъщност чакате?)
Сега е най-натовареният период от годината, когато
нашите продукти са наистина необходими и желани от
всички.
Декември отбелязва началото на сезона на
празниците и болестите. Защо хората точно сега
хващат зимни вируси? Отговорът, разбира се, е
понижения
имунитет,
обикновено
заради
неправилното хранене.
Ние питаме хората: „Искате ли да вземате нашите
продукти, за да се възстановите когато сте болни или
предпочитате да ги вземате, за да не се разболеете?“
Някои могат да изберат да преяждат по време на
празниците, което да доведе до проблеми с
храносмилането. Това няма да се случи, ако те имат
нашите Храносмилателни ензими!
Прекаляването с алкохола по време на празниците
намалява имунитета и общото здраве като цяло.
Чудесен начин да се справим с тези ефекти (като
изключим факта, че е по-добре да не се посяга към
чашката) е допълнителният прием на КолАктив 3 и
Зелена Енергия (или комбинация, позната като Пакет
„Уелнес“).
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ЕКИПЪТ НА „АКВАСОРС“ ЕООД
ВИ ЖЕЛАЕ ВЕСЕЛА КОЛЕДА И
ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!
НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ:

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

 Закупете 1 брой
Органичен витамин D – 60 капсули
и 1 брой
AquaSource водорасли – 60 капсули
за 85.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 17.95 лв.

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

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

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

info@aquasource.bg

●

(02) 859-70-04; 0

7003 1003

Този
месец
решихме
да
насочим
вниманието си върху продукта КолАктив 3, тъй
като това е
важна
добавка,
особено
за зимния
период.
Скоро
разгледах
ме
КолАктив –
един
от
основните
продукти,
който е невероятен сам по себе си. Тогава
навлязохме в някои детайли относно ползите от
коластрата. За тези, които може и да са
пропуснали тази статия, нека прегледаме
ползите от „първото мляко“ (коластрата).
Ето един цитат, взет от
вестник
Гардиян
(Лондон,
Великобритания), в броя от 24
юни 2012 г.: „Това не е храначудо“
казва
д-р
Глен
Дейвисън, спортен учен в
университета в Кент, "но може
да бъде много полезна за
укрепване
на
имунната
система, особено по време
на периоди на интензивна
физическа подготовка и когато човек е под
голям стрес."
В тази статия се наблягаше върху причината
защо толкова много олимпийски спортисти са
приемали към хранителния си режим и
коластра. И това каква връзка има с нас,
простосмъртните? Ами просто е – през зимата
тялото е също под напрежение и стрес.
Особено през периода на отпуски и празници
можем да преживеем емоционален стрес,
защото нашето нормално ежедневие е напълно
различно, а хранителният режим е изцяло
променен.
Това са само някои от причините човек да
иска да приема коластра, но нашия КолАктив 3
е много повече от коластра.
Втората съставка в КолАктив 3 е Лактоферин това е мултифункционален протеин, който се
съдържа в млякото, слюнката и сълзите. Той
подпомага регулирането на усвояването на
желязото и достигането му до клетките.
Освен това се смята, че предпазва от
бактериални инфекции, та дори и че е активен

срещу инфекции,
причинени от някои
вируси и гъбички.
Като съставка на
коластрата, допълнителния Лактоферин
значително
увеличава потенциалните ползи върху
имунитета
на
продукта КолАктив
3.
AquaSource
добавя
повече
определен
елемент
на
коластрата,
този,
който
естествено
се съдържа в нея,
за да се увеличи естествено вече доказаната
полза.
Ацидофилус, последният от трите
съставки в КолАктив 3, е друг
компонент, който до голяма степен
повишава ползите от тази чудесна
добавка. Латинското значение на
Ацидофилус е „млечна бактерия,
обичаща киселини“. Смята се, че той
е
полезен
за
по-доброто
храносмилане
като
подпомага
населяването на тънките черва с
полезна флора.
Ацидофилус притежава и анти-бактериални
свойства и може да помогне за намаляване на
стомашното разстройство на хората, които
често пътуват, както и да регулира стомаха.
Видно е, че при съчетаването на трите
съставки коластра, лактоферин и ацидофилус,
се създава по-голяма синергия между трите
мощни натурални съставки, комбинирани, за
да подобрят работата на имунната система.
Така се съчетават антибактериалните свойства,
заедно с насърчаване подобряването на
чревната флора, което като цяло спомага за
поддържането
на
здравословна
храносмилателна система.
Ето защо не е изненадващо, че КолАктив 3 е в
сърцето на нашата продуктова гама и
представлява основата на нашата нова Уелнес
серия. Защо не се възползвате от неговите ползи
още сега?
Приемете пожелания за Весела Коледа и
здрава, щастлива и успешна Нова година от
цялото семейство на AquaSource!

Вашият независим
AquaSource дистрибутор е:
Георги Георгиев
Мтел: 0887-105-200, Глобул: 0896-630-612, Виваком: 0876-40-34-34
www.vodorasli.com, E-mail: georgi@vodorasli.com
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