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КЛИЕНТСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
ПРОДУКТИ ЗА
ЗДРАВОСЛОВЕН
НАЧИН НА ЖИВОТ

AQUASOURCЕ КОЛАГЕН ПЛЮС
С ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА
За нас от AquaSource е голяма чест и
радост, че в своята гама от натурални
продукти можем да предлагаме и
чудесния ни „AquaSourcе Колаген плюс с
хиалуронова киселина“. Думата „плюс“ е
поставена поради наличието в него на
два ключови компонента: водещият ни
продукт
AquaSource
Водорасли
(водораслите Aphanizomenon flos-aquae
от
езерото
Кламат)
и
червените
водорасли Lithothamnium Sp.
Всички знаем колко високо нашите
баби ценяха пилешката супа и костните
бульони и ги използваха за почти всички
здравословни проблеми, а сега се оказва,
че са били съвсем прави в убеждението
си за ползите от тях. И макар не всички
домашни лекове да са еднакво полезни,
биохимичното действие на костния
бульон и неговите съставки в тялото напоследък бяха изследвани
задълбочено и отново станаха изключително популярни. Костният
бульон е оценен високо от нутриционистите и други професионалисти в
здравната сфера. Нашите баби може и да не са имали научни познания,
но въпреки това са знаели някои неща!
Костният бульон съдържа няколко особено важни хранителни
вещеста, които нашите тела използват, за да се изграждат, като колаген,
желатин, пролин и глицин. Нашите баби и техните баби преди тях, са си
ги осигурявали като са слагали костите, лигаментите, сухожилията,
кожата, съединителната тъкан и краката (всички части от тялото на
животното, които не биха могли да консумират иначе) в голяма тенджера
с вода и са ги оставяли да къкрят на слаб огън няколко дни. Добавяли са
и досега добавят и зеленчуци като лук, и билки, както заради аромата,
така и заради хранителната им стойност. Продължителното къкрене
извлича и разгражда
всички
хранителни
вещества, така че да
бъдат лесно смилани и
усвоявани от организма.
(Един
съвет:
не
очаквайте купения от
магазина „бульон“ да ви
донесе някаква полза –
той е съвсем различен и
често
съдържа
(моно)натриев глутамат,
чиято
консумация
изобщо не е желателна!)..
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ЖЕЛАЕМ ВИ 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 2 броя AquaSource
Колаген Плюс – 60 капсули
за 125.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 37.00 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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протеин, който „държи“ отделните компоненти на
Две от главните съставки на костния бульон са
тялото в единна цялост и представлява около една
желатинът и колагенът. Колагенът е хидролизирана
четвърт от всички протеини в него. По-вътрешният
форма
желатинов
протеин,
разложен
на
слой на кожата, наречен „дерма“, съдържа големи
аминокиселини и полипептиди. Отдавна се използва
количества
колаген,
за
да
в
хранителните
добавки
за
поддържа
кожата
здрава,
разкрасяване заради способността
еластична и гладка.
му да замества колагена в кожата
Освен като помощно средство за
и така да й придава по-младежки
поддържане
на
красотата,
вид и да намалява бръчките.
напоследък колагенът е обект на
Децата и младите хора естествено
изследвания във връзка с други
произвеждат и задържат много
сфери на здравето и особено – на
повече колаген, но от трийсетата
храносмилането. Прочутата ЧИПС
година нататък колагенът започва
(Чревен
и
Психологически
да намалява. Други фактори,
Синдром)
диета
сега
често
допринасящи за разпада на
използва костен бульон заради способността му да
колагена, са остаряването и уврежданията от
лекува храносмилателния тракт. Диетолозите
слънцето и от свободните радикали. Общият
нерядко препоръчват колаген на хора, които са
дефицит на хранителни вещества, който е
стресирани,
или
имат
физически
травми,
изненадващо разпространен в Западния свят днес,
храносмилателни проблеми или висока степен на
също води до намаляване на естественото
възпаление и евентуално – болки, или се
производство на колаген.
възстановяват след хирургическа намеса, поради
Тялото ни произвежда много протеини – ензими,
богатството му на глицин и пролин, две много важни
хормони,
структурни
протеини
(изграждащи
за оздравителния процес аминокиселини.
например
кожата
или
чернодробната
или
мускулната тъкан) и т. н. Колагенът е структурен
Какво е хиалуронова киселина?
предлагат
кремове
за
лице,
съдържащи
Знаете ли коя молекула има желатиноподобен
хиалуронова киселина.
строеж и е способна да задържа вода, равняваща
Хиалуроновата киселина (ХК) принадлежи към
се на до 1 000 пъти собственото й тегло?
група
съединения,
известни
като
Отговорът е: тази на хиалуроновата киселина.
„гликозаминогликани“, най-известен от които е
Телата ни я произвеждат всекидневно и всеки ден
глюкозаминът. Благодарение на тези съединения се
използваме около една трета от нея, така че се
радваме на по-гъвкави, по-здрави и по-силни стави.
налага да продължаваме да я произвеждаме.
ХК е основен компонент на синовиалната течност,
Тъжното е, че към петдесетата си година
която намалява триенето между ставните хрущяли
обикновено успяваме да синтезираме едва около
и действа като амортисьор.
половината
от
количеството,
което
сме
ХК е открита също така в стъкловидното тяло в
произвеждали на 18 години, затова всяка помощ
очите. ХК се използва често след операция на очите
отвън би била от полза. Дори към трийсетата и още
и тъй като смазва очните тъкани, се смята за
повече – към четирийсетата си година започваме да
благотворна за хора, страдащи от сухота на очите.
усещаме разликата в текстурата на своята кожа и
може да усетим нужда от малко помощ. Вече се
Две капсули от AquaSourcе Колаген Плюс с хиалуронова киселина на осигуряват:
Колаген – хидролизиран
660 mg
(от соя)
40 mg
Aphanizomenon flos-aquae
Силициев диоксид
12 mg
(Кламатско водорасло)
60 mg
Магнезиев стеарат
8 mg
Естествено осигуряващо:
Капсула: Емулгатор - желатин
Витамин С
5 mg (6%*)
*% Хранителна референтна стойност,
Витамин В12
0.5 µg (20%*)
регламентирана за ЕС.
Витамин В5
0.6 mg(10%*)
Вземайте 2 капсули дневно, с храна. За максимална
Lithothamnium Sp.
подкрепа вземайте до 4 капсули дневно.
(червени водорасли)
40 mg
Хиалуронова киселина
Ползи за здравето, одобрени от Европейския орган по безопасност на храните:
• Витамин В12 и витамин В5 допринасят за намаляване на чувството на отпадналост и умората.
• Витамин В12 допринася за нормалното функциониране на нервната и на имунната система.
• Витамин В5 допринася за нормалната психична дейност.
Данни за алергени: Съдържа ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА, алерген в съответствие с Регламент (EС) №
1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите.

Вашият независим
AquaSource дистрибутор е:

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