Натурални продукти за здравословен начин на живот

Съдържание

Нашите качествени продукти осигуряват ценни
натурални хранителни вещества в концентрирана
и лесно смилаема форма, което гарантира по-добро
здраве за вас и цялото семейство.
Петър Найденов
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AquaSource водорасли

AquaSource

Суперхрана† от природата

Енергия • Действие • Свобода
В световен мащаб нараства осъзнатостта как
всеки наш избор се отразява на здравословното
състояние и качеството ни на живот. Изглежда,
че много от нещата, които влияят върху
здравето, не са под наш контрол. Забързаният
начин на живот, полуфабрикатите и
преработените храни, замърсената околна среда,
стресиращата работа и семейните отношения
правят трудно постигането и поддържането на
правилен начин на хранене. Не само че храната,
която ядем, може да е с ниска или дори без
никаква хранителна стойност: доказано e, че
някои добавки в нея са дори вредни.

Хранителните добавки са само един от начините,
по който можем да си осигурим дневния прием
на важните хранителни вещества и така да
запазим и поддържаме доброто си здраве. Те са
практичен отговор на въпроса как ежедневно да
набавяме за себе си и семейството хранителните
вещества, необходими за доброто здраве и
физическо състояние.

Но ние можем да поемем контрола. Можем
да поемем контрола над собствения си начин
на живот, за да получим Енергия, която ни е
необходима, за да предприемем Действие, което
води до Свобода на успеха.

Благодарни сме на многото здравни експерти и
на хората, които препоръчват нашите продукти.
Благодарим и на хилядите наши клиенти,
които през последните двадесет и пет години,
непрекъснато купуват нашите продукти.
Благодарим ви!

Посветени на благополучието и здравословния
начин на живот от 1994 г.

Ангажимент, на който можете да се доверите

Вече четвърт век AquaSource се посвещава на
популяризирането на по-здравословен начин
на живот чрез натурални средства. AquaSource
насърчава поддържането на по-добро здраве
чрез използване на съставки с естествен
произход и производство на широк спектър
висококачествени хранителни и козметични
продукти, достъпни за всеки. Част от нашата
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визия е продуктите на AquaSource да се
разпространяват чрез независими дистрибутори
по най-въздействащия начин на дистрибуция –
рекламиране от уста на уста.

Нашият ангажимент към осигуряването на
висококачествени продукти от естествени
източници, специално разработени за
поддържане на организма и неговите основни
жизнени функции, се вижда във всичко, което
правим. Стремим се към чистота както на
продуктите, така и на процесите.
• AquaSource използва True-filled капсули, които
съдържат 100% активни съставки. В тях няма

никакви пълнители или свързващи вещества.
• Продуктите ни, където е приложимо, са
одобрени от Сдружението на веганите във
Великобритания (The Vegan Society). Използваме
само естествено произведен коензим Q10, а
не синтетичен.
• Нашите синьо-зелени водорасли от езерото
Горен Кламат, щата Орегон, САЩ, са найпълноценната и био-налична храна на планетата,
добита от най-чистото и незамърсено езеро
на света.
• Използваме висококачествени свежи
водорасли от езерото Кламат, сушени при ниска
температура чрез БиоАктивен процес на сушене
BioActive Dehydration®, за да сме сигурни, че в
максимална степен запазваме хранителната
им стойност.
Ние, в AquaSource, сме страстни привърженици
на естествените решения за здравето, личната
отговорност и избор. Продуктите ни работят в
синхрон с нашето тяло, подпомагат неговите
естествени процеси и защити. Вашето доверие
е важно за нас и затова продължаваме да
осигуряваме първокачествени продукти за
поддържането и осигуряването на добро здраве
и жизненост.
Високо ценим вашето сътрудничество в общия
ни успех и постоянен растеж.

Есенциални аминокиселини

Основна съставка в много от нашите продукти
са едни от най-добрите синьо-зелени водорасли
в света. Какво ги прави чудо на природата?

Съдържание на аминокиселини в
синьо-зелените водорасли

От стотици години водораслите са познати на
учените като хранителен източник и добавка
към храната. Те са проучили различни форми на
водорасли от почти всяка точка на света.
Един много хранителен вид водорасли е
известен като „синьо-зелени водорасли”
(Aphanizomenon Flos Aquae или AFA). Найвисококачествените синьо-зелени водорасли се
добиват от езерото Горен Кламат, разположено
в Каскадните планини, Южен Орегон, САЩ.
Захранвано от над седемнадесет чисти
планински потока и геотермални извора, това
древно езеро се слави с десетметров минерален
придънен пласт и притежава най-богатите на
минерали алкални води на Земята.
Това е мястото, от където AquaSource събира
своите водорасли; езерото, където расте найпълноценната и балансирана храна в Природата.
Откритите тук водорасли притежават много
забележителни свойства – нищо не може да се
сравнява с хранителния им профил. Те са един
от най-богатите източници на разнообразни
хранителни вещества на грам от теглото си.

(Лабортории Уудсън Тенент 1983 г.)

Оптимално съдържание
на аминокиселини в
човешкия организъм

(Съвет по хранителните продукти и
храненето 1980 г.)
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• Витамини – съдържат повечето витамини;
отличен източник на витамини В12, С, В5 и Е.
• Желязо и други важни минерали – желязото
подпомага производството на червени кръвни
клетки. Също така е доказано, че допринася
за по-добрата умствена дейност. AquaSource
водораслите допълнително осигуряват и много
други важни минерали и микроелементи в
органична, лесноусвоима форма.
• Антиоксиданти – имат високо съдържание на
каротеноиди.
• Протеин – осигуряват висококачествен
растителен протеин в съотношение, което го
прави лесно усвоим.

• Аминокиселини – съдържат важни
аминокиселини, в оптимални за нуждите на
човешкото тяло нива. Виж графиката.
• Мастни киселини – съдържат есенциални
мастни киселини, които организмът не
произвежда сам.
• Невропептиди – важни за добрата работа на
мозъка.
• Хлорофил – абсорбира светлинната енергия,
необходима за фотосинтеза; по естествен начин
почиства вътрешно организма.

Типичен анализ на AquaSource водораслите (изсушени свежи, незамразени)

AquaSource водораслите като Суперхрана†

Подробна информация за AquaSource водораслите
може да се намери в предишния раздел.

Здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Регламент 2006 за храненето и здравните твърдения за храните.
Когато е приложимо и е отбелязано, здравните
твърдения за продуктите на AquaSource са
заверени от Европейския орган за безопасност
на храните (ЕОБХ), въз основа на профилите на
хранителните съставки. Хранителните профили
са хранителни изисквания, на които трябва да
отговарят храните, за да могат да се правят
хранителни и здравни твърдения за тях. Една
от основните цели на този регламент е да се
гарантира, че всяко твърдение върху етикета
на храна в ЕС е ясно и обосновано с научни
доказателства.

Основни хранителни елементи и ползи:
• Витамин B12 спомага за увеличаване
на енергията и намаляване на чувството
за отпадналост; подпомага здравето на
храносмилателната система; подкрепя нервната
система и нормалната когнитивна функция.
• Витамин B5 подпомага метаболизма; спомага
за поддържане на здрава кожа; подкрепя
нервната система, за да помогне за намаляване
на стреса.
• Витамин C спомага за намаляване чувството за
отпадналост, а също и допринася за по-добрата
когнитивна функция; от съществено значение за
имунната система; необходим и за образуването
на колаген – основен структурен протеин в
съединителната тъкан.
• Витамин E допринася за предпазване на
клетките от оксидативен стрес.
• Желязо - важно за образуването на
хемоглобин; необходимо е и за добрата мускулна
функция; допринася за нормалната когнитивна
функция.
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БиоАктивният процес на сушене BioActive
Dehydration® на AquaSource е патентован от
фирмата процес, който изсушава водораслите до
прахообразна форма буквално без да разгражда
хранителните елементи, да променя цвета,
аромата или вкуса им. При стандартните техники
на сушене, основната причина за увреждане е
излагането на висока температура. При BioActive
Dehydration® температурата никога не надвишава
40.5˚C (105˚F) и надхвърля нормалната
температура на човешкото тяло от 37˚C (99˚F) за
по-малко от две минути.
Традиционно
сушене чрез
пулверизация

Градуса Целзий

Нашите водорасли вече са признати за Суперхрана†.
Това означава, че те са изключително богат на
хранителни вещества, ефикасен хранителен
източник, който осигурява значителни количества
антиоксиданти, полифеноли, витамини и
минерали. Освен че са изключително ефикасен
източник на храна, Суперхраните† също
могат да подпомогнат процеса на естествено
възстановяване на организма и да удължат попродуктивния начин на живот.

Анализ на водорасли Aphanizomenon Flos Aquae от езерото Горен Кламат,
извършен от Microsearch Laboratories Ltd.

Процес на сушене

Друг метод
на сушене

BioActive
Dehydration®

ВРЕМЕТРАЕНЕ (минути)

Графиката изобразява точната и приблизителна
температура на продукта в продължение на 4
минути при най-често срещаните процеси на
сушене на водораслите. Резултатите могат
да варират в зависимост от различните
производствени практики.

Общо съдържание в проценти
Влага
Мазнини (липиди)
Протеин
Минерално съдържание

4.6%
4.5%
60.03%
5.7%

Общо съдържание на въглехидрати
От които захари

25.17%
<0.1%

Налично съдържание на въглехидрати
Диетични влакна

18.4%
7.3%

ККал на 100 g
КДжаул на 100 g

375
1590

Общо количество пигменти
(хлорофил и свързани с него други вещества)

5.1%

Есенциални аминокиселини за грам
Изолевцин
Левцин
Лизин
Метионин
Фенилаланин
Треонин
Триптофан
Валин

29.3 mg
52.8 mg
35.1 mg
7.3 mg
25.9 mg
32.6 mg
6.9 mg
33.7 mg

Неесенциални аминокиселини за грам
Аланин
Аргинин
Аспарагин
Аспартанова киселина
Цистин
Глутамин
Глутаминова киселина
Глицин
Хистидин
Пролин
Серин
Тирозин

47.1 mg
38.3 mg
45.2 mg
7.3 mg
2.2 mg
77.1 mg
3.8 mg
30.6 mg
8.7 mg
30.2 mg
29.5 mg
19.6 mg

Минерално съдържание за грам
Бор
Калций
Хлорид
Кобалт

11.2 mg
33 mg
777 μg
2.1 μg

Мед
Хром
Флуор
Германий
Йодни комплекси
Желязо
Манган
Магнезий
Молбиден
Никел
Фосфати (Общо)
Калий
Селен
Силиций
Натрий
Калай
Титан
Ванадий
Цинк

6.9 μg
0.17 μg
41.2 μg
0.18 μg
0.98 μg
34.2 mg
26.1 μg
2 mg
4.8 μg
3.2 μg
5.8 mg
16.2 mg
0.21 μg
0.15 mg
2.4 mg
<0.1 μg
16.3 μg
1.3 μg
22.6 μg

Витаминно съдържание за грам
Аскорбинова киселина (Витамин C)
Витамин B12 общо
Витамин B1
Фолиева киселина
Витамин B5
Бета каротин
Витамин B6
Витамин B2
Витамин E
Ниацин

89.7 mg
8.4 μg
3.7 μg
1.33 μg
9.8 mg
298 μg
19.3 μg
91.2 μg
2.8IU
0.8 μg

Състав на мастните киселини, изразено като
процентно съдържание
Линолонова
Линоленова
Олеинова
Палмитинова
Палмитолинолова
Палмитолиноленова
Стеаринова
Общо количество стероидни липиди
Холестерол

12.39%
21.60%
5.07%
43.36%
9.8%
<0.1%
2.93%
<0.1%
<0.1%

AquaSource Коластра
Първата храна на Природата
Представете си естествен източник, който осигурява не само хранителни
вещества, но и много други важни компоненти, които подпомагат
поддържането на доброто здраве и жизненост, включително
имуноглобулини, които подкрепят имунната система.
Коластрата е първото мляко, произведено от майката, с която тя дарява
здраве и жизненост на новороденото. С нея тя му осигурява повече
компоненти за растежа и имунитета, както и антиоксиданти, което от своя
страна подпомага развитието на малкото през най-уязвимия период от
неговия живот.
Тъй като имунната система играе съществена роля за нашето добро
благосъстояние, важно е тя да е здрава и добре работеща, за да
поддържаме оптимално здраве.

Основни предимства
• Хранителни вещества и антитела в
концентрирана форма.

AquaSource коластрата е основната
съставка в нашите известни
продукти КолАктив и КолАктив3.

• Подходящ продукт за хора от всяка
възрастова група.
• Поддържа добро общо състояние.
• Подпомага доброто функциониране на
имунната система.
• Без антибиотици, спонгиформна
енцефалопатия по говедата (СЕГ или
„луда крава”) и говежди соматотропин.
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Коластрата от крави съдържа между 10 и 20
пъти повече хранителни фактори и антитела
от човешката коластра. Има множество
публикувани научни доклади за значението
на антителата при поддържането на добро
физическо състояние.
AquaSource Коластра може да се приема както
от млади, така и от възрастни, спортисти
и състезатели. Изключително богата на
хранителни вещества, коластрата е ефективен
помощник при всеки хранителен режим.

Майка съм на две момчета - активни спортисти.
Благодарение на AquaSource КолАктив3 и
AquaSource Зелена Енергия не усещат изтощение.
Преодоляват бързо травмите от спорта, здрави
са и се чувстват жизнени и енергични. Вече
повече от 20 години тези два продукта
винаги са ми под ръка!
Кремена Хаджиева

Препоръчва се за всички, за които хранителните добавки на AquaSource са
нещо ново. AquaSource Програма Лесно начало е предназначена да поддържа
здравословните нива на ензимите и полезните бактерии в храносмилателната
система. Включва и AquaSource водорасли, които подпомагат собствените
механизми на организма за прочистване и така оптимизират усвояването на
хранителните вещества за по-добро физическо състояние и жизненост.

AquaSource Програма Лесно начало

Следващи стъпки
Много хора продължават да приемат AquaSource
Водорасли и AquaSource Храносмилателни
Ензими и след AquaSource Програма Лесно
начало. Други продължават с AquaSource
Комплекс Мастни киселини, AquaSource Супер
Антиоксидант, а трети с други продукти
на AquaSource, които отговарят на техните
специфични потребности. Посъветвайте се със
своя представител.
Продуктите се предлагат и по отделно.
Вижте стр. 22, 24 и 26.

“Никога досега не съм използвал хранителни добавки.
Как е най-добре да започна?”
AquaSource Програма Лесно начало е
4-седмична плавна, безопасна и лесна схема,
която се състои от AquaSource Водорасли,
AquaSource Храносмилателни Ензими,
AquaSource Ацидофилус и AquaSource Бифидус
Комплекс.

Основни предимства
• Лесен начин за създаване на навик за
прием на хранителни добавки.
• Подпомага собствените механизми на
организма за вътрешно прочистване.
• Подпомага оптимизираното усвояване на
хранителните вещества за добро
физическо състояние и жизненост.
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AquaSource Ацидофилус – населяващи тънките
черва, тези полезни бактерии също подпомагат
да се поддържа здравето на храносмилателната
система.

AquaSource Храносмилателни Eнзими изключително важни за правилното

AquaSource водорасли – Cуперхрана†, сушена
при ниска температура чрез нашия патентован
метод BioActive Dehydration®, синьо-зелените
AquaSource водорасли от езерото Горен Кламат,

храносмилане, те са така комбинирани, че да
подпомагат естествения храносмилателен
процес в тялото.

на база грам тегло, са изключително чист и богат
източник на огромен брой основни хранителни
вещества.

AquaSource Бифидус Комплекс - пребиваващ
естествено в дебелото черво, бифидус
подпомага поддържането на добрия баланс
на полезните бактерии, което позволява
ефективното функциониране на дебелото черво
и отстраняването на токсините.

Важно: Доброто хидратиране е от голямо
значение. Пийте колкото се може повече изворна
или пречистена вода – стремете се към 2
литра дневно. Достатъчното количество вода е
полезно за здравето и правилното отстраняване
на токсини от тялото.

Здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ):

†

• Витамините В12, В5 и С допринасят за намаляване на чувството за отпадналост и умора.
• Витамините В12 и С допринасят за нормалната функция на нервната и имунната системи.
• Витамин В5 допринася за нормалната умствена дейност.
• Витамин С – за нормалното образуване на колаген за кожата и за освобождаване на енергия в тялото.
• Желязото допринася за нормалната когнитивна функция.
Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за съставките и указанията за употреба.

За мен AquaSource Програма Лесно начало се
оказа шанс постепенно, безгрижно и с много
любов да приуча организма си на клетъчно
хранене и да пия повече вода. Пробиотикът и
ензимите балансираха стомашно-чревния ми
тракт. Сега се радвам на добро здраве и съм
изпълнена с енергия.
Сабина Велева

AquaSource водораслите са изключително чист и богат източник на основни
хранителни вещества, съдържащи над 60% протеин. Богати са на ценния
антиоксидант бета каротин, както и на витамин В12. Те са отличен източник на
желязо и други важни минерали.

AquaSource Водорасли е мой любим
продукт. Всяка сутрин вземам по 2 капсули
и се чувствам много добре, и изпълнена
с енергия, въпреки моите 66 години.
Благодаря, че има фирма AquaSource.
Надежда Калинова

AquaSource Водорасли
Оптимално хранене чрез Cуперхрана† от най-чистия източник
AquaSource водораслите са от ПРИРОДАТА, а не синтетично създадени и са напълно смилаеми и
високо усвоими. Чудесен хранителен източник и за вегетарианци.
AquaSource водораслите са от езерото Горен Кламат.
Един от най-пълноценните и ефикасни природни хранителни източници!

Основни предимства
• Един от най-пълноценните и ефикасни природни хранителни източници.
• Осигуряват широк спектър хранителни елементи, включително витамини, минерали,
антиоксиданти, протеин, аминокиселини, мастни киселини и невропептиди.
• Допринасят за намаляване на чувството за отпадналост и умора.
• Оказват благоприятно въздействие върху нервната система.
• Благоприятстват работата на имунната система.
• Подпомагат функцията на умствената дейност.
• Освобождават допълнителна енергия в тялото.
• Подпомагат нормалните когнитивни функции, важни за паметта и възприятията.
• Предлагат се в удобна True-filled капсула (без пълнители или свързващи вещества), на прах
или в течна форма.
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Водораслите са в основата на хранителната
верига. Затова организмът разпознава
хранителните вещества във водораслите
като храна и ги усвоява лесно. Те са много
богати на хранителни вещества, което означава,
че организмът превръща почти всичко от тях
в енергия.
Много хора смятат синьо-зелените водорасли
от езерото Горен Кламат за най-балансираната
храна от природата. БиоАктивният процес на
сушене BioActive Dehydration® на AquaSource е
патентован от фирмата процес, който изсушава
водораслите до прахообразна форма буквално
без да разгражда хранителните елементи, да
променя цвета, аромата или вкуса им.

Здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ):

†

• Витамините В12, В5 и С допринасят за намаляване на чувството за отпадналост и умора.
• Витамините В12 и С допринасят за нормалната функция на нервната и имунната системи.
• Витамин В5 допринася за нормалната умствена дейност.
• Витамин С - за нормалното образуване на колаген за кожата и за освобождаване
на енергия в тялото.
• Витамин Е – за предпазване на клетките от оксидативен стрес (приложимо за
AquaSource Водорасли на прах).
• Желязото допринася за нормалната когнитивна функция.
Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за съставките и
указанията за употреба.

Нашите AquaSource водорасли в течна форма могат да подпомогнат
Малкият Валентин консумира
продуктите на AquaSource
от своето раждане и всички
много му харесват, но
любимият му е AquaSource
Течни Водорасли. С помощта
на този вълшебен продукт
се радвам на здраво, умно и
винаги усмихнато дете.

гарантирането на ежедневен прием на максимално количество хранителни
вещества. Тази Суперхрана† съдържа екстракти от червени и черни
боровинки, които увеличават още повече антиоксидантните й свойства. Някои
предпочитат тази течна форма, която е отлична за умствената дейност и се
абсорбира бързо.

AquaSource Течни Водорасли

Мария Вангелова

С екстракти от червени и черни боровинки
Имат отлична трайност и стабилност след отваряне. Естествено, не съдържат изкуствени съставки,
нито химически консерванти.

Основни предимства
• AquaSource водорасли - един от най-пълноценните и ефикасни природни хранителни
източници. Богати на бета каротин и витамин В12. Отличен източник на желязо и други
важни минерали.
• Червени боровинки - добре познати като едни от най-богатите на хранителни вещества
плодове на планетата. Научни изследвания сочат, че червените боровинки съдържат
значителни количества антиоксиданти и други фитонутриенти, които биха могли да
подпомогнат предпазването от изобилстващите в организма свободни радикали, които
могат да увредят клетките и тъканите.
• Черни боровинки - с висока концентрация на танини и флавоноидни съставки, притежаващи
изключителни антиоксидантни свойства.
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AquaSource Течни Водорасли е първокачествен,
превъзходен продукт с водорасли, червени
и черни боровинки, и течни микроелементи,
естествено добити от хумусен шист, в основа от
одобрен растителен глицерин – „кашер“.
Тази уникална формула често се предлага на
малки деца, в плодов сок за лесно усвояване.

Здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ):

†

•
•
•
•
•

Витамините B12, В5 и С допринасят за намаляване на чувството за отпадналост и умора.
Витамините B12 и С допринасят за нормалната функция на нервната и имунната системи.
Витамин B5 допринася за нормалната умствена дейност.
Витамин С – за нормалното образуване на колаген за кожата и за освобождаване на енергия в тялото.
Желязото допринася за нормалната когнитивна функция.

Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за съставките и указанията за употреба.

AquaSource Водорасли Морска енергия съчетава мощни натурални храни
от морето, които осигуряват специален набор хранителни вещества, важни
за доброто здраве и общото състояние. Някои от тези морски водорасли се
смятат за Суперхрана†.

Когато искам да си набавя необходимото
дневно количество йод и хранителни
вещества, важни за доброто ми здраве и
общо състояние, моята алтернатива се
нарича AquaSource Водорасли Морска Енергия.
Цвета Георгиева

AquaSource Водорасли Морска енергия
Мощна храна от морето
AquaSource Водорасли Морска енергия съдържа цели органични изсушени растения, а не екстракти,
в които липсва създаденият от природата баланс.
Кафяви водорасли (Ascophyllum Nodosum)

Основни предимства
Oсигурени по естествен път чрез
нашите съставки.
• Допринася за намаляване на чувството за
отпадналост и умора.
• Подпомага нормалното функциониране
на нервната и имунната системи.
• Спомага умствената дейност.
• Подпомага увеличаването на енергията
и жизнеността.
• Подпомага работата и поддържането на
мускулите, костите и зъбите.
• Отличен източник на необходимото
дневно количество йод, което допринася
за нормалната работа на щитовидната
жлеза и когнитивната функция.
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AquaSource използва само най-добрите
органични диви морски водорасли Ascophyllum
Nodosum, добити от стотици острови,
разположени по крайбрежието на Норвегия.
• Събират се само свежите и живи диви
растения. Почистват се, сушат се чрез въздух и
веднага се смилат на прах. На база тегло, този
арктически вид морски водорасли съдържа
200 пъти повече желязо от листата на цвеклото –
най-богатия на желязо зеленчук, отглеждан
на сушата.
• Те съдържат и 100 пъти повече йод, от който
и да било „земен” зеленчук, и около 14 пъти
повече калций от кравето мляко.
Зелени водорасли (Dunaliella Salina)
известни като най-богатия хранителен източник
на бета каротин (прекурсор на витамин А).

• На база тегло, те съдържат над 200 пъти
повече бета каротин от морковите. Други
каротеноиди, съдържащи се в тях, са алфа
каротин, лутеин, зеаксантин и криптоксантин.
• Богати са на хлорофил, полизахариди,
минерали, витамини и есенциални мастни
киселини като Омега-3 и Омега-6.
Червени водорасли (Lithothamnium sp.)
тези органични водорасли се събират от
незамърсеното дъно на Атлантическия океан,
богато на минерали.
• Богати са на калций и съдържат широка
гама други минерали и микроелементи.
AquaSource Bодорасли (синьо-зелени водорасли)
нашият основен продукт е добавен за достигане
на дори още по-голяма хранителна подкрепа за
организма.

Здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ):

†

• Витамините В12, В5, С и желязото допринасят за намаляване на чувството за отпадналост и умора.
• Витамините В12 и С допринасят за нормалната функция на нервната и имунната системи.
• Витамин В5 допринася за нормалната умствена дейност.
• Витамин С – за нормалното образуване на колаген за кожата и за освобождаване на енергия в организма.
• Калцият допринася за нормалната мускулна функция и поддържането на нормални кости и зъби.
• Желязо – за нормалната функция на имунната система и образуването на червени кръвни клетки.
• Желязото и йодът допринасят за нормална когнитивна функция.
• Йодът допринася за нормалната функция на щитовидната жлеза.
Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за съставките и указанията за употреба.

Мисията на всяка майка е
да отгледа здрави деца. И в тази
мисия много ми помага AquaSource
КолАктив. Децата ни го ползват
всеки ден. Спортуват и бързо се
възстановяват след тренировки.
Цялата фамилия вземаме
AquaSource Колактив3, който
е прекрасен и за здравето на
стомашно-чревния тракт.

AquaSource КолАктив3 е нашият продукт с коластра от “следващо
поколение” за тези, които искат допълнителна подкрепа за здравето на
храносмилателния тракт чрез комбинацията от Ацидофилус и Лактоферин
с нашата AquaSource Коластра.

AquaSource КолАктив3
Нашият продукт с коластра от “следващо поколение”

Станимира Георгиева
AquaSource КолАктив3 предлага отлична хранителна подкрепа на хората, които водят активен начин
на живот, включително и спортисти.

Основни предимства
• AquaSource Коластра - коластрата е „първото мляко“, произведено
от майката, богато на допълнителни хранителни вещества и
антиоксиданти. AquaSource използва коластра от крави, която
съдържа между 10 и 20 пъти повече хранителни фактори и
антитела от човешката.
• Ацидофилус – полезна бактерия, населяваща тънките
черва, която подпомага храносмилането. Ацидофилус може да
подпомогне организма в борбата срещу вредни бактерии, паразити
и други организми.
• Лактоферин – въпреки че коластрата естествено съдържа
лактоферин, този биоактивен пептид е добавен и като
самостоятелна съставка за допълнителна подкрепа на
имунната система.
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Той е полезно допълнение към всеки хранителен режим, тъй като е
предназначен да подпомогне долната част на храносмилателния тракт,
както и имунната система.
В продукта AquaSource КолАктив3 Коластра плюс се използва цялата
коластра. Тя е пълномаслена, което означава, че не преминава през процес
на ултрафилтрация.
Коластрата в продукта КолАктив3 се добива в югозападните части на
САЩ, където се използват свръхмодерни съоръжения, проектирани от
инженер-технолози по млекопреработка и създадени с единствената
цел да се произвежда коластра с най-високо качество. Събраната и
преработена коластра се подлага на флаш-пастьоризация при 72°С в
продължение на 15 секунди, след което се суши чрез индиректна топлина
при ниска температура. Именно този процес подпомага запазването на
възможно най-високата хранителна стойност.

Данни за алергени:
Съдържа МЛЯКО като алерген според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за
съставките и указанията за употреба.

AquaSource КолАктив Коластра предлага отлична хранителна подкрепа за
хора с активен начин на живот, включително спортисти и атлети. Но също
така може да бъде полезно допълнение към всеки хранителен режим.

AquaSource КолАктив Kоластра
Нашата оригинална коластра задоволява много нужди
AquaSource КолАктив Коластра подпомага имунната система и осигурява важна хранителна
подкрепа, включително мастни киселини и всички пет класа имуноглобулини.

Основни предимства
• Флаш-пастьоризирана и бавно сушена, за да запази хранителните
си стойности.
• Съдържа всички пет класа имуноглобулини, намиращи се в
човешкия организъм.
• Отлична хранителна подкрепа за спортисти и хора с активен начин
на живот.
• Подкрепя имунната система.
• Важна за доброто общо състояние и поддържането на
оптимално здраве.
• Съдържа други важни елементи като цитокини, интерлевкин-10 и
полипептиди, богати на пролин.
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AquaSource коластрата се добива в югозападните части на САЩ, където се
използват свръхмодерни съоръжения, проектирани от инженер-технолози
по млекопреработка и създадени с единствената цел да се произвежда
коластра с най-високо качество. Събраната и преработена коластра се
подлага на флаш-пастьоризация при 72°С в продължение на 15 секунди,
след което се суши чрез индиректна топлина при ниска температура.
Именно този процес подпомага запазването на възможно най-висока
хранителна стойност.
AquaSource КолАктив Коластра може да бъде приемана както от млади,
така и от възрастни. Нейните хранителните вещества осигуряват
значителна подкрепа при бързото възстановяване на спортисти и хора с
изключително активен начин на живот.

Данни за алергени:
Съдържа МЛЯКО като алерген според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за
съставките и указанията за употреба.

Открих продукта AquaSource
Храносмилателни Ензими когато осъзнах,
че освен да се храним разнообразно,
е важно какво усвояваме от храната.
Галена Георгиева

Тази уникална комбинация от храносмилателни ензими, произведена от
растителни източници (амилаза, протеаза, липаза, лактаза и папаин), спомага
за ефективното разграждане на храната и хранителните вещества. За още поголяма подкрепа и максимална ефективност, тя е обогатена със Суперхраната†
AquaSource водорасли.

AquaSource Храносмилателни Ензими
Съществена подкрепа за по-добро усвояване на храната и
хранителните вещества

Основни предимства
Oсигурени по естествен път чрез
нашите съставки.
• Ензими от естествен източник, които
помагат за разграждане на нишестето,
мазнините и протеините, за по-добро
храносмилане и усвояване на
хранителните вещества.
• Лактазата допринася за по-доброто
храносмилане на млечните продукти.
• Включва AquaSource водорасли,
съдържащи витамин В12, който
допринася за намаляване на чувството
за отпадналост и умора.
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Ензимите са необходими за храносмилането, тъй като играят важна роля при разграждането
и усвояването на храната и хранителните вещества. Без достатъчно ензими, храненето ще
напрегне тялото и ще го изтощи. Те помагат да се предотврати подуването на стомаха и лошото
храносмилане, и участват в борбата с последиците от преработените и консервирани храни.
AquaSource Храносмилателни Ензими уникално
съчетават амилаза, протеаза, липаза, лактаза и
папаин, произведени от растителни източници.
Те са обогатени с нашата Суперхрана* AquaSource
водорасли, за да се подпомогне постигането на
максимално ефективна хранителна стойност.
Уникална комбинация на ензими
Амилаза – ензим, който разгражда нишестето,
превръщайки го в захар. То естествено съдържа
глюкоза. Амилазата разгражда и разделя
различните връзки в него, като извлича захарта,
за да може да се оползотвори от организма.

Липаза – водоразтворим ензим, който подпомага
разграждането на мазнините, така че да могат да
се усвоят в червата.
Лактаза – лактозата е млечна захар, а лактазата е
ензимът, необходим за смилане или разграждане
на тази захар, така че тя да може да се усвои
в тънките черва. Лактазата се произвежда
естествено в човешкото тяло, но някои хора не
произвеждат достатъчно количество лактаза,
необходима за пълното разграждане на
лактозата. Неусвоената лактоза може да причини
разстроен стомах, подуване, стомашни спазми,
газове и диария.

Папаин – ензим, който се намира естествено
в незрелите плодове на папаята. Той помага
за смилането и усвояването на животинския
протеин. Много латиноамерикански култури
използват папаина от векове. Най-старата
историческа употреба на папаин е да запазва
и прави месото крехко. Ензимът помага да се
разрушат жилавите връзки между влакната в
мускулната тъкан.
Суперхраната† AquaSource водорасли – от
езерото Горен Кламат – едни от най-чистите и
богати на минерали водорасли в света. Нашият
собствен процес на БиоАктивно сушене
BioActive Dehydration® осигурява максимална
хранителна стойност.

Здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ):

†

• Витамин В12 допринася за намаляване на чувството за отпадналост и умора.
• Витамин В12 допринася за нормалната функция на нервната и имунната системи.
Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за съставките
и указанията за употреба.

Нашият Бифидус Комплекс спомага за поддържане на здрав стомашно-чревен
тракт като комбинира три полезни щама на пробиотика Бифидус (Breve,

Ползвам продуктите на AquaSource
от 5 години. По време на втората
ми бременност ползвах голяма
част от продуктите на AquaSource.
Благодарение на пробиотика
AquaSource Бифидус Комплекс,
който започнах да давам и на
дъщеря си Анна още от третия ден
на раждането й, трудния начален
период премина неусетно и така си
спестих много безсънни нощи.
Галина Ташева-Палазова

Infantis, Longum) със Суперхраната† AquaSource водорасли.

AquaSource Бифидус Комплекс
Три щама пробиотик Бифидус, комбинирани със Суперхраната†
AquaSource водорасли
Бифидус Комплекс често се комбинира с нашите AquaSource Ацидофилус и AquaSource
Храносмилателни Ензими, които съдействат за постигане на максимално добро храносмилане.

Основни предимства
• Подпомага общото чревно здраве.
• Допринася за усвояването на витамините
от група В.
• Включва AquaSource водорасли.
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Пробиотиците са полезни бактерии, известни
от дълго време като добавка към естествените
бактерии, необходими за стимулиране
на правилното храносмилане. Заедно с
Ацидофилус, Бифидус е друга често срещана
пробиотична добавка. AquaSource Бифидус
Комплекс съчетава три щама пробиотик Бифидус
(Breve, Infantis, Longum) със Суперхраната†
AquaSource водорасли.

Infantis – вероятно най-добре познатият щам от
семейството на бифидобактериите. Препоръчва
се за добро здраве както при бебета, така и при
възрастни. Той е един от основните обитатели на
храносмилателния тракт на новородените деца.
Почти всички щамове на Infantis произвеждат
водоразтворимите витамини тиамин, никотинова
и фолиева киселина в много по-големи
количества от другите видове бифидобактерии.

Breve – произвежда оцетна и млечна киселини,
които спомагат за разграждането на храната,
включително и несмилаемите растителни
влакна. Той може също така да поддържа
имунната система като подпомага потискането
на лошите бактерии, които могат да нарушат
нормалното храносмилане.

Longum – тази бифидобактерия помага при
производството и усвояването на витамини от
група В. Подпомага блокирането на растежа на
вредните бактерии като понижава нивото на рН
в червата чрез производство на оцетна и млечна
киселини и спомага за засилване на имунната
система.

Здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ):

†

• Витамините В12 и В5 допринасят за намаляване на чувството за отпадналост и умора.
• Витамин В12 допринася за нормалната функция на нервната и имунната системи.
• Витамин В5 допринася за нормалната умствена дейност.
Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за съставките и указанията за употреба.

Нашият уникален щам Ацидофилус подпомага добрата работа на стомашночревния тракт и баланса на чревната флора, необходими за поддържане на
добро храносмилане и по-пълно усвояване на полезните вещества от храната.
Благодарение на пробиотика

AquaSource Ацидофилус

AquaSource Ацидофилус

Превъзходен пробиотик, допълнен с ползите от Суперхраната†
AquaSource водорасли

функцията на червата ми

Суперхраната AquaSource водорасли е добавена, за да осигури широк спектър хранителни вещества,
включително антиоксиданти, бета каротин и хлорофил.

Недялка Лавчева

се подобри. Усещам лекота
и енергия.

†

Основни предимства
• Подпомага общото здраве на чревния тракт.
• Осигурява витамини B6, B12 и фолиева
киселина.
• Подпомагане на лактозна непоносимост.
• Подкрепя здравето на червата.
Пробиотиците са здравословни бактерии,
които отдавна са известни като добавка
към естествените бактерии, необходими за
стимулиране на правилното храносмилане.
Един щам, доказал по-добрата си способност
да колонизира червата за продължителни
периоди с редовна употреба и да осигурява
по-съществени ползи за здравето, е открит от
д-р Кхема Шахани – професор по хранителни
технологии в университета в Небраска. Доказано
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е, че този щам на Лактобацилус Ацидофилус,
известен като DDS-1, остава незасегнат от
стомашната киселинност, устоява на жлъчните
соли и се развива добре в червата. Това е щамът,
използван в AquaSource Ацидофилус.
Подпомага общото здраве на чревния тракт промените в микробиалния баланс на червата
могат да се проявят вследствие от диета,
здравословни проблеми, някои лечения или
влошено чревно здраве. AquaSource Ацидофилус
спомага за поддържането на общо чревно здраве
чрез внасяне на желаните бактерии в червата,
които могат да бъдат поддържани при
редовна употреба.
Осигурява витамини B6, B12 и фолиева
киселина - AquaSource Ацидофилус осигурява
витамини В12, В6 и фолиева киселина като
същевременно помага да се поддържат
здравословните нива на холестерола, когато се
приема ежедневно като хранителна добавка.

Подпомагане на лактозна непоносимост нашият AquaSource Ацидофилус произвежда
повече млечна киселина и бета-галактозидаза в
сравнение с други щамове на L. acidophilus. Тъй
като при хората с лактозна непоносимост нивата
на този ензим са ниски, това може да бъде
полезен начин за подпомагане регулирането на
лактазния дефицит.
Подкрепя здравето на червата - промените
в микробиалния баланс на червата могат да
се появят в резултат на диета, някои лечения,
здравословни проблеми или лошо здравословно
състояние на червата. Въпреки че нормалната
микрофлора, получена при раждане, обикновено
е сравнително трайна при създаването на защита
срещу нежелани бактерии, когато хомеостазата
е нарушена, здравето на стомашно-чревния
тракт може да бъде повлияно в негативен аспект.
Редовното използване на пробиотици като
AquaSource Ацидофилус спомага за поддържане
здравето на червата, като благоприятства
запазването на добрите бактерии в тях.

Здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ):

†

• Витамините В12 и В5 допринасят за намаляване на чувството за отпадналост и умора.
• Витамин В12 допринася за нормалната функция на нервната и имунната системи.
• Витамин В5 допринася за нормалната умствена дейност.
Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за съставките и указанията за употреба.

Полиненаситените мастни киселини са важни за поддържането на здраво
сърце, стави, кости и много други телесни функции, включително и добър
метаболизъм. Съвременният живот не винаги ни позволява чрез храната да си
осигурим това, от което се нуждаем.

AquaSource
Комплекс Мастни киселини
Съчетанието на различни масла осигурява висококачествени
есенциални мазнини
Основни предимства
• Използваме 100% не-ГМО (генно
немодифицирани организми).
• Над 98% от съставките са органично
отгледани и студено пресовани, за да се
запази пълната им хранителна стойност.
• Оптимално съотношение на Омега-6
към Омега-3, по научна спецификация, за
поддържане здравето на сърцето.
• Добър източник на Омега-9.
• Масло, богатo на DHA, от
микроводораслов източник – осигурява
DHA, за да подпомогне поддържането на
мозъчната функция.
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Нашият Комплекс Мастни киселини е чудесен начин да си гарантираме, че получаваме правилните
мастни киселини. Над 98% от съставките са органично отгледани.
Тялото се нуждае от набор есенциални
мастни киселини. Когато се използва думата
„есенциални” при описанието на мастните
киселини, аминокиселините или други
хранителни вещества, това означава, че те не
могат да бъдат произведени от организма, а
трябва да се осигурят чрез храната.
Мастните киселини подпомагат организма за:
• Хормоналния баланс.
• Метаболизма на холестерола.
• Здравето на сърцето.
• Здравето на ставите.
• Здрава кожа.
• Мозъка и нервната система.

AquaSource Комплекс Мастни киселини съдържа
широка гама есенциални и неесенциални мастни
киселини от вечерна иглика, куркума, черен
кимион, годжи бери, кайсиеви ядки, богато на
DHA масло от микроводорасли и още много
растителни масла от органично отглеждани
растения, които, за да запазят хранителните си
качества, са студено пресовани.
Състав в препоръчителен дневен прием от 2ml:
Омега-3 470mg
Омега-6 565mg
Омега-9 630mg
Енергия - 73.48KJ, 17.88kcal

Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент
(ЕС) № 1169/2011 за предоставянето на информация
за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна
информация за съставките и указанията за употреба.

AquaSource Комплекс Мастни
киселини е продукт, без който
не оставаме вече у дома и
който ползваме всички. За
мен есенциалните мастни
киселини са задължителни
за всеки един от нас - с тях
аз поддържам и теглото
си. Горещо препоръчвам
този продукт на всички за
поддържане на здрава имунна
система, особено в сезона на
вирусите и настинките.
Здравка Тодорова

AquaSource комбинира органичен витамин D с калций. Заедно те подпомагат
поддържането на нормални кости, здрави зъби, по-силна имунна система и
добра мускулна функция. Калцият допринася за нормалното протичане на
енергийния метаболизъм. Той е от значение за невронната проводимост и
нормалното функциониране на храносмилателните ензими.

AquaSource Органичен Витамин D

Със синът ми Георги, който е на 6, ползваме
продуктите на AquaSource всеки ден. В
есенно-зимния период добавяме AquaSource
Органичен Витамин D, който определено ни
помага да сме по-енергични, да се чувстваме
по-добре и по-лесно да се справяме с
предизвикателствата, които по-късият
ден и студеното време ни предлагат.
Бояна Бантутова

Естествена подкрепа за кости, мускули, зъби и имунитет
За разлика от синтетичните източници, нашият AquaSource Органичен Витамин D гарантирано се
усвоява по-добре от организма.

Основни предимства
• Калцият и витамин D подпомагат
поддържането на нормални кости, зъби
и мускулна функция.
• Витамин D също така подпомага
поддържането на имунната система.

Ние вярваме, че тялото винаги преработва
естествените храни далеч по-добре от
синтетичните продукти. В допълнение, те
се предлагат чрез методи, които увеличават
хранителната им стойност.

Органична алфалфа – кълновете от люцерна
са богати на хранителни вещества и фибри и са
изключително алкализираща храна. Един от найголемите източници на фотонна енергия.

Витамин D – осигурен от органични гъби на прах.
Този специален вид гъби с бяла част от долната
страна на шапката произвежда много чиста и
ефикасна форма на витамин D2. На практика,
тези гъби буквално не се преработват и са
сертифицирани като органични.

• Бременни и кърмещи жени.

Червени водорасли (Lithothamnium sp.) – рядък
и уникален вид водорасли, които виреят по
крайбрежието на Ирландия. Те са богат източник
на много минерали, но са най-добре известни
като „съвършен природен източник на калций“.
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Изложени на риск от недостиг на витамин D са:
• Бебета и малки деца на възраст под
пет години.
• Хора на и над 65-годишна възраст.
• Хора, които не се излагат на достатъчно
слънчева светлина или пък такива,
които прекарват повече време в
затворени пространства.
• Хора от африкански, афро-карибски и южноазиатски произход, и такива с по-тъмен цвят
на кожата.

Здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ):

†

• Калцият и витамин D подпомагат поддържането на нормални кости и зъби, а също и на мускулната функция.
• Витамин D също така подпомага поддържането на имунната система.
Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за съставките и указанията за употреба.

AquaSource Зелена Енергия е един от най-продаваните ни продукти. Това се

Благодарение на AquaSource Зелена
Енергия се избавих от натрупаната
хронична умора, лошия сън и
раздразнението. Още първия месец,
след като започнах да приемам
AquaSource Зелена Енергия, промяната
беше видима: наспивах се по-бързо,
имах много енергия, бях с по-добра
концентрация на мисълта и във видимо
по-добро настроение.

дължи на синергичната комбинация от AquaSource водорасли, органична алфалфа
и спирулина. Тази богата на хранителни вещества храна допринася за повишаване
на енергийните нива и подобряване на когнитивната функция.

AquaSource Зелена Енергия
Суперхрана†, предназначена за поддържане на клетъчното
здраве и повече енергия

Станимира Георгиева
AquaSource Зелена Енергия е уникална комбинация на три съставки от естествен произход, която
спомага за поддържане на добро клетъчно здраве и оптимални енергийни нива.

Основни предимства
Oсигурени по естествен път чрез нашите съставки.
• AquaSource водораслите съдържат витамини В12 и В5, които
допринасят за намаляване на чувството за отпадналост и умора и
подпомагат умствената дейност.
• Витамините С и В12 допринасят за нормалната функция
на нервната и имунната системи, а витамин С повишава
енергийните нива.
• Желязото допринася за производството на червени кръвни клетки
и подобрява когнитивната функция.
• Органичната алфалфа е концентрирана лесносмилаема храна.
• Съдържа естествено преработена спирулина с GRAS одобрение.
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AquaSource водораслите от езерото Горен Кламат – едни от най-чистите и
богати на минерали водорасли на планетата. Никога не се излагат на висока
температура. Нашият патентован БиоАктивен процес на сушене - BioActive
Dehydration®, осигурява запазването на хранителните им стойности в
максимална степен.
Органична алфалфа – отглеждана по цял свят, люцерната е известна със
своите дълги корени, чрез които добива минерали, аминокиселини и други
хранителни вещества от почвата. Тя осигурява хранителни вещества в
концентрирана и лесно смилаема форма.
Спирулина – от най-високо качество, преработена по естествен път,
целогодишно отглеждана. Преминала е тестове за чистота, което гарантира
отличното й качество и хранителните й стойности. Притежава GRAS
(Generally Recognized as Safe) одобрение.
AquaSource Зелена Енергия е един от най-продаваните продукти на
AquaSource, заради синергичния ефект от комбинацията на тези три, богати
на множество хранителни вещества, храни.

Здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ):

†

• Витамините В12, В5 и С допринасят за намаляване на чувството за отпадналост и умора.
• Витамините В12 и С допринасят за нормалното функциониране на нервната и имунната системи.
• Витамин В5 допринася за нормалната умствена дейност.
• Витамин С – за нормалното образуване на колаген за кожата и за освобождаване на енергия в организма.
• Желязото спомага за нормалната когнитивна функция.
Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за съставките и указанията за употреба.

За да подкрепя бързо тялото си когато усетя претоварване и спад на имунитета,
вземам AquaSource Слънчева Енергия. Тя се усвоява мигновено –
само броени секунди след като се сложи под езика ценните й съставки вече са
абсорбирани и подпомагат нормалната функция на имунната система.

Ако имате затруднения при поглъщането на таблетки или капсули, то

Весела Стоянова

AquaSource Слънчева Енергия може би е за вас!

AquaSource Слънчева Енергия
Суперхраната† AquaSource водорасли в лесноусвоима форма

Основни предимства
• Бързо и лесно усвояване.
• Добра липидна разтворимост,
балансирано рН, лесни за поглъщане
фини частици.
• Не съдържа добавена захар.
• Допринася за намаляване на чувството за
отпадналост и умора.
• Повишена енергия и жизненост.
• Повишена умствена способност.
• Подпомага нормалната функция на
нервната и имунната системи.
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Нашата Суперхрана† AquaSource водорасли е комбинирана с още един вид синьо-зелени
водорасли – спирулина, заедно с витамин С, органична алфалфа, цвекло, аспержи, моркови и спанак.
Така тази формула осигурява балансирани и лесноусвоими хранителни вещества.
Този продукт е специално разработен за

с поглъщането на таблетки или капсули,

абсорбиране под езика – изключително

AquaSource Слънчева Енергия предлага бързо и

ефикасен метод за усвояване.

лесно решение.

Изобилната кръвоносна мрежа в областта под

AquaSource водораслите са основната съставка

†

езика улеснява усвояването на хранителните

в Слънчева Енергия. Добити от езерото Горен

вещества в организма. Поради ниската

Кламат в Южен Орегон, точно тези синьо-зелени

киселинност в устната кухина, абсорбирането

водорасли имат славата, че на база тегло са

е изключително бързо и с минимално участие

един от най-богатите източници на широка гама

•
•
•
•

на ензими. За всеки, който има проблеми

важни хранителни вещества.

Здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ):
Витамините С, В12 и В5 допринасят за намаляване на чувството за отпадналост и умора.
Витамините С и В12 допринасят за нормалното функциониране на нервната и имунната системи.
Витамин В5 допринася за нормалната умствена дейност.
Витамин С допринася за образуването на колаген за костите, хрущяла и кожата, а също и за
освобождаване на енергия в тялото.

Данни за алергени::
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за съставките и указанията за употреба.

Известен като коензим, CoQ10 е мощен, универсален антиоксидант. Играе
важна роля при преобразуването на храната и кислорода в метаболитна
енергия на клетъчно ниво.
Лесноусвоим е и подпомага освобождаването на енергия от клетките в
организма; спомага за по-добрата обмяна на веществата.

AquaSource Коензим Q10 Комплекс

Продуктите на AquaSource са незаменима част
от храненето ми и това ми помага да водя
подготовката си пълноценно. С помощта на
AquaSource Коензим Q10 Комплекс се чувствам
зареден с енергия и успявам да възстановявам след
двуразовите тренировки. Изключително спокоен
съм на постоянните допинг тестове, които
съпътстват подготовката и състезанията ми.
Препоръчвам суперхраните на AquaSource на
всички спортисти!
Георги Вангелов
Шампион по борба класически стил

С xром и Суперхрана† AquaSource водорасли
Не е синтетичен! AquaSource използва само естествено произведен CoQ10.

Основни предимства
• Действа заедно с ензимите, за да подпомогне
освобождаването на енергия от клетките на организма,
спомагайки за осигуряването на необходимото количество
важни хранителни вещества.
• Допринася за намаляване на чувството за отпадналост и умора.
• Осигурява хром пиколинат, който допринася за поддържането
на нормални нива на кръвната захар.
• Съдържа Суперхраната AquaSource водорасли.
• Може да се приема от деца и възрастни и да е от голяма полза с
напредване на възрастта.
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Някои форми на CoQ10 могат да бъдат синтезирани чрез химичен процес.
Но производството на нашия CoQ10 включва естествен процес, при който
се използват живи организми. Този процес е известен като “биологична
ферментация и екстракция”. CoQ10 Комплекс с хром пиколинат и
AquaSource водорасли съдържа само естествената форма на CoQ10.
Хром пиколинатът е лесноусвоима форма на хрома – ценен минерал,
който играе жизненоважна роля в обмяната на глюкозата и нормалния
метаболизъм на въглехидратите, мазнините и протеините в организма.

Здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ):

†

• Витамините В12 и В5 допринасят за намаляване на чувството за отпадналост и умора.
• Витамин В12 допринася за нормалната функция на нервната и имунната системи.
• Витамин В5 допринася за нормалната умствена дейност.
• Желязото допринася за нормалната когнитивна функция.
• Хромът допринася за поддържането на нормални нива на кръвната захар.
Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за съставките и указанията за употреба.

AquaSource Пакет Уелнес
Хранителна подкрепа, предназначена за
предизвикателствата на модерния начин на живот

Предназначен е за тези, които са в
добро общо здравословно състояние
и поддържат добър режим на хранене
и начин на живот, но понякога срещат
предизвикателства, които им оказват
влияние. AquaSource Пакет
Уелнес включва:
AquaSource КолАктив3 –
съдържа пълномаслена коластра, в която
мазнините не са отстранявани и която не е
подлагана на процес на ултрафилтрация.
Към нея са добавени лактоферин и
Лактобацилус Ацидофилус.
AquaSource Зелена Енергия уникална комбинация от три естествено
добити съставки: Суперхраната*
AquaSource водорасли, органична
алфалфа и спирулина.
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LightSource Charity
Мисията на LightSource Charity е „Насърчаване на
образованието чрез осигуряване на комфортна и релаксираща
учебна среда в училищата, целяща подобряване и повишаване
реализацията на креативния потенциал и осъзнатост на децата до
18-годишна възраст“. Проектът се нарича „Обичам моето училище“.
AquaSource ще дарява по €0.20 за всяка опаковка със стикер
на LightSource Charity, регистрирана благотворителна
организация под номер 1168515 в Англия и Уелс, в
продължение на една година, считано от 1-ви октомври
2018 г. до 30-ти септември 2019 г.
www.lightsourcecharity.org

AquaSource Куркума Комплекс е предназначен да подпомогне овладяването
на дискомфорта в мускулите и ставите, независимо от възрастта. Може да
се използва от спортисти и хора с физически активен начин на живот, чиито
мускули и стави се нуждаят от по-бързо възстановяване след натоварване.

AquaSource Куркума Комплекс
Специално създаден в помощ при болки в мускулите и ставите
Куркуминът (Curcuma Longa), активната съставка в куркумата, е комбиниран с бромелаин,
екстракти от черен пипер и корен на джинджифил, за да се увеличат антиоксидантните свойства и
се оптимизира усвояването на ключови хранителни вещества, и така да се подпомогнат болезнените
и увредени стави.
Основни съставки

Основни предимства
Oсигурени по естествен път чрез
нашите съставки.
• Подпомага възстановяването на
мускулите и ставите при хора с активен
начин на живот.
• Спомага за облекчаване на дискомфорта
в мускулите и ставите при хора в
напреднала възраст.
• Съдържа бромелаин за допълнителна
подкрепа на мускулите и ставите.
• Формула с черен пипер за максимално
усвояване на хранителните вещества,
особено на куркумина.
• Всички съставки са използвани в
продължение на стотици години
като древни, ефикасни, естествени
лечебни средства.
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Куркумин (Curcuma Longa) – този компонент на
куркума осигурява подкрепа при болезнени и
увредени мускули и стави.
Бромелаин – известно е, че спомага за
намаляване на болезнеността и подуването,
и подпомага овладяването на дискомфорта в
мускулите или ставите.
Екстракт от корен на джинджифил – допринася
за успокояване на стомаха и се смята, че
оказва благоприятно въздействие при болки в
мускулите и ставите.
Екстракт от черен пипер – подобрява
ефективното усвояване на куркумина.
Екстракт от алое вера – богат на манган, желязо,
цинк, калций и витамин В (В1, В2 и В6), както и
витамините С и Е. Това е най-старото и ефикасно

лечебно средство в Египет. Дори кралица
Клеопатра е използвала алое вера за третиране
на наранявания.
Екстракт от цейлонска канела – различава се
от другите сортове и се слави като източник на
антиоксиданти.

От известно време имам болки в ставите и мускулите, които
намаляха само след два месеца от приема на AquaSource
Куркума Комплекс, в който са съчетани великолепни съставки,
подпомагащи собствените възстановителни процеси
в организма. Препоръчвам на всеки, който
има каквито и да било болки по тялото,
редовно да използва този
чудесен продукт.
Петър Найденов

Екстракт от кора на бяла върба – използва се
от повече от 5 000 години като средство за
облекчаване на болка. Известно е, че салицинът –
основната активна съставка, притежава
болкоуспокояващи свойства.
Листа от маслини – знае се, че съединенията
в маслиновите листа, като например
секоиридоидът олеуропеин, притежават
антиоксидантни свойства и спомагат за
намаляване на болките в мускулите и ставите.

От векове куркума се употребява по невероятни начини, а също така е и доста добре „изпитана и изпробвана“
Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за съставките и указанията за употреба.

Ако имате затруднения при поглъщането на таблетки или капсули, то

Когато имам нужда от бърз прилив на сили
вземам AquaSource Клетъчна Енергия, защото
чувството за лекота, жизненост и обща
подкрепа се усеща на момента.

AquaSource Клетъчна Енергия може да бъде вашето решение! CoQ10 е

Радомир Вълчев

комбиниран с нашите AquaSource водорасли под формата на прах, който се
усвоява под езика. Това може да бъде много ефикасно средство за осигуряване
на хранителни вещества.

AquaSource Клетъчна Енергия
Основни предимства

CoQ10 и Cуперхраната† AquaSource водорасли
в лесноусвоима форма

• Под формата на мигновена храна, което
означава оптимално усвояване.
• Добра липидна разтворимост, балансирано
рН, лесни за поглъщане фини частици.
• Естествено добит, несинтетичен CoQ10.
• Натурален портокалов аромат.
• Допринася за намаляване на чувството за
отпадналост и умора.
• Повишена енергия и жизненост.
• Подпомага нормалната функция на
нервната и имунната системи.
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Включен е и витамин С, както и цвекло, аспержи, моркови, спанак и портокал, които допълнително
осигуряват каротеноиди и биофлавоноиди - мощни антиоксиданти.
Захарта е умишлено избегната. Добавили
сме приятно допълващ вкуса натурален
портокалов аромат.
Изобилната кръвоносна мрежа в областта под
езика улеснява усвояването на хранителните
вещества в организма. Поради ниската

киселинност в устната кухина, абсорбирането
е изключително бързо и с минимално участие
на ензими. За всеки, който има проблеми
с поглъщането на таблетки или капсули,
AquaSource Клетъчна Енергия предлага бързо и
лесно решение.

Здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ):

†

• Витамин С допринася за намаляване на чувството за отпадналост и умора, а също и за
нормалното функциониране на нервната и имунната системи.
• Витамин С – за образуването на колаген за костите, хрущяла и кожата.
• Витамин С – за освобождаване на енергия в организма.
Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за съставките
и указанията за употреба.

AquaSource е съчетала този патентован антиоксидантен екстракт с уникална
комбинация от билки и каротеноиди, които работят в синхрон. Мнозина
усещат, че силата на този продукт се крие в механизмите му против стареене.

Pycnogenol® е регистрирана
търговска марка на
Horphag Research Ltd.
Използването на този
продукт е защитено от
един или повече
американски патенти
#5,720,956 / #6,372,266
и други международни
патенти.

AquaSource Супер Антиоксидант
Суперхраната† Супер Антиоксидант с Pycnogenol®
Това, което прави нашия Супер Антиоксидант толкова добра Суперхрана†, е уникалната
комбинация от съставки.
Житни кълнове – съдържат забележително
количество разнообразни антиоксиданти.

Основни предимства
• Съдържа Pycnogenol® – един от
най-силните, известни до момента,
антиоксиданти и продукти против
стареене.
• Подпомага възстановяването от
физически стрес, включително и при
спортисти.
• Допринася за поддържането на нормално
кръвообращение.
• Подпомага поддържането на правилна
когнитивна функция.
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AquaSource водорасли – на база тегло,
осигуряват широк спектър хранителни
вещества, включително антиоксиданти, бета
каротин и хлорофил.
Pycnogenol® – патентован екстракт от кора на
морски бор. Той има мощни антиоксидантни
свойства, които поддържат доброто
кръвообращение и помагат при физически
натоварения начин на живот.
Водорасли Dunaliella Salina – морски водорасли,
много ценени, заради високото съдържание на
бета каротин – друг мощен антиоксидант.

Екстракт от червена боровинка – може
да подпомогне поддържането на добра
микрокапилярна циркулация в тялото. Особено
полезен за здравето на очите.
Зелен чай – екстрактът от зелен чай на
прах e известен източник на определени
антиоксиданти.
Естествен витамин Е – спомага за предпазване
на клетките от оксидативен стрес и е мощен
биологичен антиоксидант.
Витамин В12 – допринася за намаляване на
чувството за отпадналост и за поддържане на
имунната система.
Желязо – допринася за здравето на
червените кръвни клетки и подпомага
когнитивната функция.

Здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ):

†

• Витамин В12 допринася за намаляване на чувството за отпадналост и умора, както и за
нормалното функциониране на нервната и имунната системи.
• Витамин Е допринася за предпазване на клетките от оксидативен стрес.
• Желязото допринася за нормалната когнитивна функция.
Внимание:
Консумацията на този продукт е препоръчително да се избягва по време на бременност
и кърмене, освен ако лекар не е препоръчал друго.
Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за съставките и указанията за употреба.

Изключително важен е фактът,
че след като започнах да приемам
продуктите на AquaSource се
възстановявам значително по-бързо
след изтощителните тренировки.
Препоръчвам ги и на всички
професионални спортисти.
Марко Косев
Петкратен световен шампион
по бойно самбо

AquaSource Комплекс Течно злато осигурява важни мастни киселини от
растителен произход, които предоставят широк спектър Омега-3-6-7-9
мастни киселини, подпомагащи поддържането на здраво сърце, стави,
хормонален баланс и други. Добавеното масло от микроводораслов източник,
богато на DHA, спомага за поддържане на мозъчната функция.

Щастлива и благодарна съм, че аз и
цялото ми семейство можем да се
радваме на ползите от AquaSource
Комплекс Течно злато. Заедно с
многото мои клиенти сме доволни
от видимите ефекти от употребата
му - кожата ни изглежда по-добре
и се чувстваме здрави и
изпълнени с енергия.
София Славова

AquaSource Комплекс Течно злато
Основни предимства
• Съдържа Омега-7, дълговерижните
Омега-3 и Омега-6 мастни киселини,
включително DHA.
• Уникални растителни масла, по-ефикасни
от лененото масло при преобразуване
в ЕРА.
• 100% растителна основа.
• Без токсини.
• От устойчив източник, незастрашаващ
делфините.
• Одобрен от Сдружението на веганите във
Великобритания (The Vegan Society).
• Подходящо за цялото семейство,
включително бебета и деца.
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Есенциални мастни киселини от усойниче и морски зърнастец
Подходящо за вегетарианци и вегани. Допълва продукта AquaSource Комплекс Мастни киселини
и е идеална комбинация с AquaSource Водорасли, AquaSource Зелена Енергия и AquaSource
Водорасли Морска енергия.
Съставките в AquaSource Комплекс Течно злато
са специално комбинирани.
Маслото от усойниче (Echium plant) осигурява
стеаридонова киселина (SDA), която много полесно се преобразува в EPA, отколкото Омега-3
мазнините, като например ALA в лененото масло.
Усойничето също така е източник на GLA и ALA.

Масло от морски зърнастец – осигурява
Омега-7 мастни киселини, които подпомагат
поддържането в добро здраве на кожата и
на фините повърхности на дихателната и
храносмилателната системи, и на пикочополовите пътища.

Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация
за съставките и указанията за употреба.

Глюкозаминът и хондроитинът са известни добавки за стави. Само AquaSource
Флексибилити съдържа уникална комбинация от тези естествено добити
съставки, допълнени с пет други натурални, внимателно подбрани
компонента, събрани в True-filled капсула. Естествена синергия, която
максимално подпомага здравето на ставите.

AquaSource Флексибилити
Уникална хранителна подкрепа за оптимално здрави стави

От дълги години употребявам продуктите
на AquaSource, но откакто започнах да
ползвам AquaSource Флексибилити и
AquaSource Колаген Плюс. С тяхна помощ се
чувствам великолепно на корта – пълен с
енергия, сила и още по-голямо желание
за победа. Благодаря на AquaSource
за помощта и подкрепата.
Васко Младенов
Професионален тенисист

Висококачествени съставки, които осигуряват естествена синергия за максимално подпомагане и
поддържане на ставите в добро състояние.
Висококачествен колаген и хондроитин –
две важни за хрущялната тъкан съставки,
изключително полезни за ежедневното й
възстановяване.

Основни предимства
• Regenasure® глюкозамин хидрохлорид –
осигурява максимално количество
глюкозамин.
• Висококачествени колаген и хондроитин –
подпомагат здравето на хрущялната
тъкан.
• Пет допълнителни хранителни
съставки – осигуряват синергична
подкрепа за ставите.
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Regenasure® глюкозамин хидрохлорид – найдобрата съществуваща растителна форма
на глюкозамин. Той се среща в естествено
състояние в организма, където участва в
подпомагане изграждането на тъканите, които
задържат вода, придават пружиниращ ефект
на хрущяла и поддържат неговата плътност.
Поради специфичния процес на производство
на Regenasure®, съдържанието му на глюкозамин
е 83%, в сравнение с осигурените само 65% от
глюкозамин сулфата.
Celadrin® - добит е от специфични мастни
киселини, които играят роля при подпомагане

поддържането на флуидността и еластичността
на клетъчните мембрани. Тестовете показват,
че съчетанието на Celadrin® и глюкозамин
създава естествена синергия, която подпомага
подвижността на ставите.
Benolea® – специален, патентован екстракт от
маслинови листа, който може да подпомогне
поддържането на добра циркулация на кръвта.
OptiMSM® – внася допълнителна подкрепа за
здравето в областта на ставите.
Екстракт от хмел – най-новите изследвания
сочат, че съставките на хмела, като изо-алфа
киселините, могат да играят роля за здравето на
ставите.

Данни за алергени:
Съдържа СОЯ (хиалуронова киселина) като алерген според
Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставянето на информация
за храните на потребителите.

Алое вера – специален екстракт, концентриран
200 пъти, е включен да подпомогне действието
на другите съставки.

Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация
за съставките и указанията за употреба.

AquaSource Остео-Форте съдържа изобилие от мощни натурални
хранителни вещества и ко-фактори, които подпомагат още повече здравето

Здравите кости ни осигуряват
пълноценен живот и затова
изключително важно е с храната
да си набавяме всички хранителни
вещества, необходими за
здравината им. Затова изцяло
се доверявам и разчитам на
AquaSource Остео-Форте.

на костите. Витамин D е добит от органични гъби при спазване на етични
стандарти за производство.

AquaSource Остео-Форте
Важни за костите и ставите хранителни вещества, комбинирани
за максимално усвояване

Цветана Камбурова

Съставките в AquaSource Остео-Форте работят в синергия, за да осигурят максимално подхранване
на костите и ставите. Вече с над 90% натурални или органични съставки.

Основни предимства
Oсигурени по естествен път чрез
нашите съставки.
• Отличен баланс на натурални хранителни
вещества, които подпомагат доброто
здраве на костите.
• Съчетание, осигуряващо максимално
усвояване на хранителните вещества.
• Включва витамин К2, за да подпомогне
отлагането на калций в костите.
• Съдържа калций и витамин D, които
спомагат за поддържане на костите и
ставите здрави.
• Магнезият допринася за намаляване на
чувството за умора.

50

AquaSource Остео-Форте съдържа добре
изследвана гама от хранителни вещества, които
поддържат здравето на костите. Формулата е
създадена така, че да оптимизира ефикасното му
усвояване, увеличавайки до максимум неговия
потенциал.
Основни съставки
Магнезий (от органични морски водорасли) –
допринася за поддържането на нормална
мускулна функция и кости. Допринася за
намаляване на чувството за отпадналост и умора.
Калций (от натурални и диви органични
водорасли, богати на калций) – допринася за
поддържането на нормална мускулна функция
и кости.

Витамин D – допринася за нормалното
усвояване и използване на калция и фосфора,
за поддържане на нормални кости и мускулна
функция. Добит от органични гъби при спазване
на етични стандарти за производство.
Витамин К2 – новата K2Vital® Delta форма на
витамин К2 в AquaSource Остео-Форте е до 20%
по-усвоима. Този уникален процес на двойно
микрокапсулиране предлага възможно найдобрата защита от тръпчивия и остър вкус на
някои минерали.
Хранителни ко-фактори – йонни минерали, цинк,
бор и ензимите протеаза, липаза и амилаза.

Здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ):

†

• Магнезий, калций и витамин D допринасят за поддържане на нормална мускулна
функция и нормални кости. Магнезият допринася за намаляване на чувството за
отпадналост и умора.
• Витамин К допринася за поддържане на нормални кости.
Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за съставките и указанията за употреба.

Уникалната комбинация от билки и хранителни вещества в AquaSource
Муун Баланс е така съчетана, че в максимална степен да подпомогне
поддържането на добро общо състояние и жизненост, когато в определена

AquaSource Муун Баланс е най-подходящия
избор за всяка жена, която желае да премине
през един специфичен етап от живота си с
настроение и да се наслаждава на годините си.

възраст нивата на хормоните варират. За максимално усвояване на съставките

Николинка Ташева

са добавени храносмилателни ензими. Ефектите от продукта са подсилени с
нашата Суперхрана† AquaSource водорасли.

AquaSource Муун Баланс
Подпомага доброто общо състояние на жената по време на
прехода в нейния живот

Основни предимства
• Подпомага доброто общо състояние на
жената по време на естествените процеси
на промени в нейния живот.
• Съдържа витамини В12, С и Е в подкрепа
на костите, имунната и нервната системи,
а също и допринасят за намаляване на
чувството за умора.
• Без глутен, зърнени храни, жито, лактоза.
• Без добавена захар, консерванти,
изкуствени оцветители или мая.
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Уникалната комбинация от билки и хранителни вещества в AquaSource Муун Баланс е така съчетана,
че в максимална степен да подпомогне поддържането на добро общо състояние и жизненост през
преходния период.
Пфафия (cума) – вид увивно растение, виреещо в
района на южноамериканските тропически гори.
Често наричана „бразилски жен-шен”, пфафията е
адаптогенна билка, което означава, че подпомага
приспособяването на организма към промените.
Мексикански сладък картоф – диворастящ,
открит в Мексико от японски учени през 1936 г.
Смята се, че подпомага поддържането на теглото
и храносмилането, и подкрепя имунната система.
Донг куай – използвана в Китай от хилядолетия.
Известна също като „женски жен-шен” заради
адаптогенните си свойства. Може да подпомогне
здравето на женските органи, поддържайки
циркулацията на кислород в кръвта.

Мака – друга адаптогенна билка, която може да
подпомогне приспособяването на организма към
настъпващите промени по време на този период
в живота на жената.
Астрагал – азиатска билка, която подпомага
защитните сили на организма като поддържа
имунната система здрава.
Атриплекс (солен храст) – някои симптоми по
време на тези промени могат да се дължат
на нестабилните нива на кръвната захар.
Атриплексът е богат на хром, който може да
допринесе за естественото регулиране на
инсулиновите нива.

Лигнани – съдържат се в някои растителни
храни като лененото семе и могат да окажат
полезно въздействие.
Органична ацерола – осигурява витамин С
в изключително лесноусвоима форма. Той е
необходим за производството на колаген –
протеин, подпомагащ поддържането на гладка
и еластична кожа. Важен е и за здравето на
сърдечно-съдовата система.
AquaSource водорасли – нашата Суперхрана†
осигурява широк спектър хранителни вещества в
лесноусвоима форма.

Здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ):

†

• Витамин С за образуването на колаген за нормални кожа, кости и хрущял.
• Витамините С и В12 допринасят за намаляване на чувството за отпадналост и умора, а
също и за нормалното функциониране на нервната и имунната системи.
• Витамините С и Е допринасят за предпазването на клетките от оксидативен стрес.
Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за съставките и указанията за употреба.

Козметичният крем AquaSource Муун Райз е уникална комбинация от
единадесет билкови екстракта, подходяща за жени на всяка възраст.

AquaSource Муун Райз
Хидратантен крем с див сладък картоф
Основни съставки
• Основни билки: див сладък картоф,
разклонена цимицифуга, екстракт от сибирски
жен-шен.
• Натурални омекотяващи средства: алое вера,
жожоба, авокадо, шафраника, масло от
сладък бадем.
• Успокояващи билки: екстракт от лайка
и делянка.
• Антиоксидант: естествен витамин Е.
• Аромат на българско розово масло.
• Без парабени.
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AquaSource Муун Райз съчетава екстракт
от известния див сладък картоф с други
билки, избрани заради тяхната съвместимост.
Допълнително в продукта са добавени алое вера,
както и жожоба - друго естествено средство за
омекотяване, използвано още от Ацтеките.
AquaSource разработи този крем с естествени
съставки, подходящ за жени на всяка възраст.
AquaSource Муун Райз е крем с фина
консистенция, който попива лесно и прави
кожата мека и нежно ухаеща на българско
розово масло.

Много жени често комбинират хидратантния
крем AquaSource Муун Райз с нашата хранителна
добавка AquaSource Муун Баланс за максимален
ефект по време на промените, настъпващи в
живота.
Внимание: да не се използва от бременни
и кърмачки!
Само за външна употреба!

Моите най-верни приятели,
които се грижат усърдно
за моето здраве, чар и
добро самочувствие.
Диана Фенерова

Наскоро опитах новият продукт AquaSource Супер
Плодова енергия С и само за две седмици забелязах
промяната - почувствах прилив на повече енергия и
сила. Еха… усвояването трябва да е много добро.

Помогнете на организма си и подсилете своята имунна система през студения
и грипния сезон с този богат източник на витамин С и други антиоксиданти,
в нашата комбинация от 100% органични дребни плодове на прах,

Джеръми Стивънс

изобилстващи от хранителни вещества.

AquaSource Супер Плодова енергия C
Извлечете максимална полза от тази богата на антиоксиданти
и хранителни вещества комбинация от дребни плодове

Основни предимства
• Концентриран източник на натурален
витамин С от изцяло органични, богати на
хранителни вещества дребни плодове на прах,
за естествена подкрепа на имунната система.
• Две капсули на ден осигуряват 100% от
хранителната референтна стойност в ЕС
за витамин С.
• Чудесен продукт за активен начин на живот,
включително и за спортисти.
• Богата на антиоксиданти комбинация, която
подпомага възстановяването и имунитета.
• Добър източник на желязо, магнезий и други
важни минерали.
• Спомага за укрепване на имунната система
през студения и грипен сезон.
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Особено внимание е отделено при събиране и лиофилизиране на плодовете, което се осъществява
когато те достигат максималната си хранителна стойност. Освен това, при използване на този
изцяло естествен продукт се постига максимално усвояване на хранителните вещества от организма,
което е допълнителна полза.
AquaSource Супер Плодова енергия C е една
от най-добрите натурални хранителни добавки
на пазара, предназначени за укрепване на
имунната система.
Идеален продукт за хора, които водят активен
начин на живот и тези, които са подложени на
интензивни физически натоварвания. Отлична
хранителна добавка за вегани и вегетарианци.
С нашата 100% органична и мощна комбинация
от плодове на прах, които предлагаме в True-filled
капсули, без добавка на противослепващи агенти,
можете да получите богат източник на натурален
витамин С.

Плодовете в нашия продукт са от органично
отгледани видове, типични за мястото, където
виреят естествено. Установено е, че растенията,
които се отглеждат по този начин, имат до
два пъти по-високо съдържание на естествени
минерали, в сравнение с нормалните видове,
които се предлагат в търговската мрежа.
Дребните плодове са може би сред най-богатите
на хранителни вещества плодове, но от огромно
значение е начинът, по който хранителните
вещества се запазват. Много от тези плодове
достигат своята зрялост само в определени
периоди от годината и затова е необходимо
точно тогава да се събират и съхраняват.

Лиофилизацията (сушене чрез замразяване)
позволява на хранителните вещества да бъдат
съхранени и така да могат да се ползват през
цялата година. Всъщност е доказано, че нивата
на лиофилизираните хранителни вещества в
една порция замразени дребни плодове дори
могат да бъдат по-високи от тези в пресните.
Комбинацията от изцяло органични дребни
плодове на прах в продукта AquaSource Супер
Плодова енергия C включва: органична ацерола
на прах, лиофилизиран органичен макуй бери
на прах, лиофилизиран органичен акай бери на
прах и плодове от органичен морски зърнастец
на прах.

Здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ):

†

• Витамин С допринася за намаляване на чувството за отпадналост и умора.
• Витамин С допринася за нормалното освобождаване на енергия в тялото.
• Витамин С допринася за нормалната функция на нервната и имунната системи.
• Витамин С допринася за предпазване на клетките от оксидативен стрес.
Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за съставките и указанията за употреба.

Черният дроб изпълнява над 500 различни функции в организма. Той е вратата
към много различни химични и метаболитни функции. Пречиства отпадните
продукти и получава богата на хранителни вещества кръв. Съвременният
начин на живот може да наруши правилното му функциониране. Погрижете се
за своя черен дроб чрез тази уникална формула.

AquaSource Ливър Кленз
Внимателно, ефективно и безопасно подпомага
жизненоважната функция на черния дроб
AquaSource Ливър Кленз е комбинация от добре познати, безопасни и много ефективни съставки за
цялостно пречистване в една лесна за поглъщане капсула.
Основни съставки
Млечен трън (80% силимарин екстракт) –
използвана от стотици години, тази билка нежно
стимулира изхвърлянето на натрупаните в
черния дроб отпадни вещества.
L-глутатион – най-важната аминокиселина, която
подпомага пречистването на черния дроб. Той е
важен клетъчен антиоксидант.
N-ацетил цистеин, витамин С и селен – известно
е, че тези три съставки заедно си взаимодействат
за повишаване производството на глутатион
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и отстраняват тежките метали от организма.
L-цистеинът подпомага предпазването от
окисляване и свързване на тежките метали,
особено на живака, и гарантира ефективното
им отстраняване. Витамин С и селенът са също
много ефикасни антиоксиданти за черния дроб.
Селенът подпомага работата и на щитовидната
жлеза.
Йонни минерали – процесът на очистване на
организма се подпомага от над 70 минерала,
които осигуряват синергичното действие на
другите съставки.

Суперхраната† AquaSource водорасли – един от
най-пълноценните и ефективни източници на
хранителни вещества, срещани в природата. Те
са богати на бета каротин, както и витамин В12,
и представляват отличен източник на желязо и
други важни минерали.
За още по-добри резултати и подобряване
здравето на един от ключовите органи в
организма, добавете AquaSource Зелена Енергия.

Здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ):

†

• Витамините С, В12 и В5 допринасят за намаляване на чувството за отпадналост и умора.
• Витамините В12 и С допринасят за нормалната функция на нервната и имунната системи.
• Витамин В5 допринася за нормалната умствена дейност.
• Витамините С, Е и селен – за предпазване на клетките от оксидативен стрес.
• Селенът допринася за нормалната функция на щитовидната жлеза.
Внимание: Този продукт трябва да се избягва по време на бременност и кърмене,
освен, ако личният лекар не е препоръчал друго.
Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Хранителна добавка, подходяща за възрастни и деца над 12 години.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за съставките и указанията за употреба.

Черният дроб е лабораторията на
човешкия организъм. Като много
натоварен орган, той има нужда от
системна детоксикация. Два месеца в
годината пия AquaSource Ливър Кленз и
се чувствам превъзходно.
Руси Русев

AquaSource АлоеФреш е специално разработен за подпомагане на
вътрешните очистителни процеси на дебелото черво и храносмилателната
система. Той не уврежда полезните бактерии и подпомага поддържането на
естествената микрофлора.

AquaSource АлоеФреш

Приемах AquaSource АлоеФреш
в продължение на 6 месеца и
почувствах, че червата ми работят
на пълни обороти без затормозяване.
Чувствах се лека и подвижна.
Людмила Матейна

Специално създаден за пречистване на долната част
на храносмилателния тракт
AquaSource АлоеФреш подпомага ефективното храносмилане, бързото отстраняване на ненужните
вещества в организма и очистването на червата. Може да се използва от всеки ежедневно или само
когато е необходимо. AquaSource АлоеФреш съдържа само натурални съставки.
Една от най-важните функции на човешкия
организъм е не само усвояването на
хранителните вещества, но също така и
отстраняването на отпадните продукти. Важно
е стомашно-чревният тракт да се поддържа
в добро здраве чрез здравословно хранене и
редовна физическа активност.
Повече от 5 000 години хората използват алое
вера като естествен продукт за пречистване на
организма. Това растение е използвано в Египет,
Месопотамия и в Китайската династия. Неговите
свойства за омекотяване и външно приложение
са добре познати, но вътрешното приложение на
алое има положителен ефект върху очистването.
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Формулата на AquaSource АлоеФреш е уникална,
тъй като се основава на взаимодействието
на алое вера с други билки, като натурални
влакна от индийски живовляк (псилиум). Тъй
като не се усвояват, те набъбват, свързват се с
отпадните вещества, които след това се отделят
от храносмилателния тракт. Същевременно се
постига ефективно отстраняване на тези ненужни
вещества и се запазват полезните бактерии,
жизненоважни за правилното храносмилане.

Корен от ревен – подпомага чревното здраве.

Живовляк (псилиум) – допринася за редовното
изпразване на червата.

AquaSource АлоеФреш може да се използва от
всеки ежедневно за поддържането на доброто
храносмилане и работата на храносмилателния
тракт или като част от едномесечна дълбоко
очистваща програма.

Корен от джинджифил – добър антиоксидант.
Корен от репей – подпомага доброто
храносмилане.

Билка Мате – подпомага отстраняването на
отпадните продукти.
Водорасли Келп Финаско – съдържат широка
гама важни хранителни вещества.
Цитрусови биофлавоноиди – друг вид добър
източник на антиоксиданти.
Храносмилателни ензими – подпомагат
ефективното храносмилане.

Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация
за съставките и указанията за употреба.

В продължение на три месеца закусвах
AquaSource Лайтън-Ъп! cмесен с плодов сок.
Резултатът – трайно се разделих с
6-7 кг без чувство за глад, но с усещане за
ситост, лекота, енергия и яснота на ума!

Нашият хранителен протеин на прах Лайтън-Ъп! съдържа само естествени
съставки, за да осигури ефикасно, балансирано хранене, което да подпомогне
поддържането на здравето и енергията по време на почти всяка програма за

Емил Алексов

регулиране на теглото.

AquaSource Лайтън-Ъп!
Хранителен протеин на прах с естествен CoQ10, алфа липоева
киселина и сибирски жен-шен
Съдържа Суперхраната† AquaSource водорасли и представлява източник на много хранителни
вещества, който трудно може да бъде надминат!

Основни предимства
• 58% от съставките са органично
отгледани.
• Съдържа глюкоманан, който е добре
изследван за приложение при намаляване
на теглото.
• Съдържа Суперхраната AquaSource
водорасли.
• Нискокалоричен продукт, без глутен,
с органични протеинови източници,
естествено подсладен с органичен
ябълков прах и ванилия.
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Естествен CoQ10 – участва в производството
на енергия от клетките, което подпомага както
метаболизма, така и имунната система по време
на отслабване.

Органични бадеми – добър източник на протеин
и фибри, подходящи в малки дози за включване
към програми за намаляване на теглото.
Бадемите могат да подпомогнат сърдечното
здраве.

Алфа липоева киселина (ALA) – играе важна
роля при обмяната на мазнините, действа като
допълнителен фактор при производството на
енергия.

Органична киноа – семена с високо съдържание
на протеин, използвани като зърнена храна. Тя е
общопризната като добър източник на протеин
и фибри.

Сибирски жен-шен – смята се за „адаптоген”,
тъй като подпомага адаптирането на организма
към променящите се условия. Изключително
подходящ при програми за намаляване на теглото.

AquaSource Лайтън-Ъп! съдържа 100% или
повече от дневната хранителна стойност на
желязо, витамин С, йод и хром.

Основни съставки

Здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ):

†

• Витамините С, В12 и В5, и желязото допринасят за намаляване на чувството за отпадналост и умора.
• Витамините С, В12 и желязото допринасят за нормалното функциониране на нервната и имунната системи.
• Витамин С - за предпазване на клетките от оксидативен стрес.
• Витамин С - за образуване на колаген за нормални кости, хрущял и кожа.
• Витамин В5 допринася за нормалната умствена дейност.
• Йодът и желязото допринасят за нормалната когнитивна функция.
• Йодът допринася за нормалната функция на щитовидната жлеза.
• Хром - за поддържане на нормални нива на кръвната захар.
Данни за алергени:

Съдържа БАДЕМИ, МЛЯКО, ЕЧЕМИЧНА И ПШЕНИЧНА ТРЕВА като алергени според Регламент
(ЕС) № 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за съставките и указанията за употреба.

Според продължителни проучвания, коренът от мака, или мака мака, може

Спортувам редовно и за мен е важно да бъда

да повиши сексуалното желание. Мака има и вече затвърдена репутация

жизнен, издръжлив и енергичен ежедневно.

сред силовите атлети, че спомага за поддържането на оптимална сила и

С AquaSource Мака Eнергия усещам тонизиращ

издръжливост. За нея дори се съобщава, че подпомага умствената дейност,
бдителността и концентрацията.

AquaSource Мака Енергия

ефект и по-бързо възстановяване след
тренировки, но също и по-добро настроение.
Николай Стоянов

Това съчетание на основата на корен от мака може да подпомогне
поддържането на жизнеността, издръжливостта и силата
AquaSource Мака Енергия е продукт, подходящ за възрастни, които желаят да поддържат
своята жизненост, издръжливост и сила. Той е особено популярен сред атлетите и хората, които
желаят да повишат своето сексуалното желание.

Основни предимства
• Подобрява сексуалното удовлетворение
и мощ.
• Подпомага поддържането на
жизнеността и издръжливостта.
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Синергична смес
AquaSource Мака Енергия е комбинация от
допълващи се съставки, известни с това, че
притежават адаптогенни свойства. Това означава, че
имат способността да балансират и стабилизират
системите в организма. Продуктът включва в
състава си мед от манука UMF 10+ и английски
полифлорен мед, като естествен консервант, в
основа от глицерин, вода и сок от касис.
Мака мака или корен от мака (Lepidium meyenii) –
съдържа впечатляващ набор от хранителни
вещества, което обяснява защо е била основна
храна в Перу в продължение на векове, популярна
както сред мъжете, така и сред жените.

Дамяна (Turnera diffusa) – билка, използвана още
от времето на маите, която и днес се препоръчва
за подобряване на сексуалното удовлетворение
и мощ.
Готу кола (Hydrocotyle asiatica) – открита в
Далечния изток, използва се в кухнята на Шри
Ланка, но също така е и адаптоген.
Панакс жен-шен (Panax ginseng) – също
произхожда от Далечния изток. Отдавна се
използва в Китай, Корея и Япония заради
адаптогенните си свойства, както и за
подпомагане поддържането на жизненост и
издръжливост.

Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация
за съставките и указанията за употреба.

Колагенът е основния структурен компонент на долния пласт на кожата. В
резултат на някои химични и метаболитни промени с възрастта колагенът
намалява, кожата се отпуска и се появяват видимите признаци на стареене.

AquaSource Колаген Плюс

От години любимият
ми продукт е AquaSource

За красива кожа, бляскава коса и здрави нокти на всяка възраст

Основни предимства
• Осигурява естествено хидратиращи
елементи на кожата отвътре.
• Спомага за запазване здравината
на косата и ноктите с настъпване на
естествените процеси на стареене.
• Добавени са AquaSource водорасли, които
естествено съдържат витамините В12
и В5. Те допринасят за намаляване на
чувството за отпадналост и спомагат за
поддържане на нормалната когнитивна
функция.
• Удобната капсула прави хранителните
вещества още по-лесно усвоими.
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Колаген Плюс. Ефектът
от ежедневния прием на 4
капсули се вижда от всички
около мен – кожата ми
е по-здрава и по-сияйна в
сравнение с тази на жените
на моята възраст...

AquaSource Колаген Плюс съчетава висококачествен колаген и хиалуронова киселина,
които чрез взаимодействието си хидратират кожата отвътре. Добавените AquaSource
водорасли осигуряват допълнително хранителни вещества.
Колагенът е фибриларен протеин, който се
намира в кожата, костите, сухожилията и
съединителната тъкан. Той може да бъде
наречен „лепилото”, което свързва всичко
заедно. В резултат на някои химични и
метаболитни промени с възрастта колагенът
намалява, поради което кожата става поотпусната и по-малко еластична.
Колаген – основен структурен протеин в кожата.
Играе важна роля за структурата на клетките,
тъканите и органите. AquaSource използва
само най-висококачествен колаген, осигурен от
естествени източници.

Хиалуронова киселина – среща се естествено в
полизахаридите (въглехидратите) в човешкото
тяло. Присъства в големи количества в
междуклетъчните пространства на кожата
и осигурява нейната хидратация, здрав вид,
твърдост и еластичност.
AquaSource водорасли – от езерото Горен
Кламат – едни от най-чистите и богати на
минерали водорасли в света. Нашият патентован
БиоАктивен процес на сушене BioActive
Dehydration® осигурява запазването на тяхната
максимална хранителна стойност.

Десислава Панайотова

Здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ):

†

• Витамините В12 и В5 допринасят за намаляване на чувството за отпадналост и умора.
• Витамин В12 допринася за нормалната функция на нервната и имунната системи.
• Витамин В5 допринася за нормалната умствена дейност.
Данни за алергени:
Съдържа СОЯ (хиалуронова киселина) като алерген според Регламент (ЕС) № 1169/2011
за предоставянето на информация за храните на потребителите.
Вижте нашата интернет страница за допълнителна информация за съставките и указанията за употреба.

Оригиналната, популярна и революционна светлинно-активираща
се японска четка за зъби притежава изключителната способност да премахва плаката доказана чрез клинични изследвания, за които може да се открие публикувана информация.

Йонна четка за зъби
Използва се ежедневно от милиони доволни хора по цял свят!
Публикувано клинично изследване
Департаментът по обществена и профилактична
дентална медицина на Стоматолгичния
университет Нипон в Токио направи проучване
с 60 жени – дипломирани студенти по дентална
хигиена. Едната група (32) използвала Soladey,
а другата (28) - обикновена четка за зъби
(контролна). Оралната хигиена на изследваните
жени била проследена чрез пет стандартни
теста на първата, втората и третата седмица от
началото на експеримента.

Основни предимства
• Удобна за съхранение в колата, чантата
или кутията за обяд на детето.
• Идеална за пътуване, къмпинг, използване
на открито и навсякъде, където няма вода.
• Почиства и освежава протези и брекети.
• Лека и удобна за пренасяне, не изисква
електричество или батерии.
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След третата седмица било налице значително
подобрение на гингивита1 и на оралната чистота
на групата, използвала Soladey, в сравнение с
контролната група.

Пастата за зъби не е задължителна, тъй като
водата (слюнката) става активната съставка. Така
се постига икономически по-изгодна естествена
грижа за устната хигиена!

Motö Niwa и Masaomi Kukuda: Клинично
проучване върху контрола на зъбната плака,
осъществено чрез четка за зъби, снабдена с TiO2
полупроводник, преобразуващ светлинната
енергия.
Shigaku Vol 77 No 2: August 1989 p 598-606

Как се използва Soladey-eco?
След намокряне на власинките и
полупроводника с вода, четкайте зъбите си
леко и старателно по същия начин, както с
обикновена четка за зъби. Ако желаете, можете
да сложите минимално количество паста за зъби
върху власинките, въпреки че не е необходимо.
Уверете се, че винаги има подходящ източник
на светлина (естествен или изкуствен) върху
полупроводниковата пръчица, тъй като тя е
нужна за активирането й. Ако е необходимо
устата може да бъде леко отворена,
докато четкате.

Как действа?
Изложена на какъвто и да е светлинен
източник (флуоресцентна лампа в банята,
обикновена крушка или слънчева светлина),
фоточувствителната титаниева пръчица
на Soladey-eco преобразува светлината
в негативно заредени електрони (йони).
Пръчицата освобождава тези йони, които
при взаимодействие със слюнката привличат
положителните (водородни) йони от киселината
в зъбната плака. След това киселината се
неутрализира и плаката се разпада – научен
подход към по-здрава и чиста устна кухина!

Хималайската каменна кристална сол, под
формата на Соле (1% разтвор), е отлична вода
за уста и гаргара. Подпомага справянето с афти,
инфекции на венците и избелва зъбите. Може да
се използва като алтернатива на пастата за зъби,
заедно с четката Soladey-eco.
Възпаление на венците, характеризиращо
се със зачервяване и подуване.
1

Предимства от използването на Soladey-eco
• Процесът на йонизация се активира лесно от
светлина и вода (слюнката е достатъчна, когато
сте извън вкъщи).
• Пръчицата от титаниев диоксид произвежда
йони, които разрушават плаката.
• Лесна за използване навсякъде, подобрява
зъбната хигиена.
• По-лекото търкане предотвратява
нараняването на зъбите и венците.
• Без или с минимално количество паста за зъби.
• Използвайте соления разтвор Соле от
хималайска каменна кристална сол като вода
за уста.
• Действа и върху упоритите петна по зъбите,
подпомага тяхното избелване.
Ефективност на Soladey-eco
• Изследвания показват, че тази йонна
четка е по-ефективна срещу плаката по
труднодостъпните повърхности на зъбите.
• Поради йонното действие, слюнката
придобива естествено антибактериално
свойство, което продължава дори след
четкането на зъбите.
• Спомага за намаляване на кариесите и лошия
дъх, причинени от бактериите.
• Клинично доказано е, че подпомага
възстановяването на венците по естествен път.
Soladey-eco щади околната среда
• Дръжката на четката за зъби и пръчицата от
титаниев диоксид могат да се използват цял
живот.
• Сменяемата глава е икономична (подменянето
се препоръчва на всеки 2-3 месеца).
• Сменяемите глави намаляват пилеенето
на ресурси.
• Допринася за пестенето на вода.

AquaSource Хималайска кристална сол
Натурална кристална сол – полезна и универсална
Най-общо казано, всеки вид сол представлява „натриев хлорид”, но обикновената трапезна сол е
толкова рафинирана, преработена и пълна с добавки, че вече няма почти нищо общо с кристалната
сол в естествен вид, богата на натурални елементи.
Организмът ни обикновено се нуждае от
малко сол, приемана всеки ден. Излишната
се преработва от бъбреците, но те могат
да изхвърлят само определено количество.
С времето консумацията на много и силно
преработена трапезна сол може да окаже
влияние върху нормалното им функциониране.

Основни предимства
• Ръчно добита, измита на ръка и изсушена
на слънце.
• 100% чиста хималайска кристална сол.
• Не съдържа каквито и да било добавки.
• С най-богато съдържание на елементи на
света, с 84 минерала.
• Може да се използва като разтвор за вана,
напитка, козметика и за готвене.
• Хималайската кристална сол съхранява
в себе си слънчева светлина и йонизирани
минерали, готови да бъдат освободени
само с добавянето на вода.
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AquaSource Хималайска кристална сол
Хималайската кристална сол е повече от
обикновен натрий и хлорид. Тя може да се
разглежда като холистична, пълноценна,
непроменена, натурална сол, кристализирала
в земните недра в продължение на
милиони години.
Хималайската кристална сол е чиста, натурална
сол, която е била подлагана на невероятни
сили на налягане в продължение на милиони
години. Именно налягането е създало кристали с
изключителен ред в структурата им и е уловило
елементите в тяхната решетка под формата
на достатъчно малки частици, които да бъдат
лесно усвоени от организма.
Тъй като чистата, кристална сол е основен
елемент на земята, който се намира в изобилие,
древните и съвременните хора са й намерили
различни холистични приложения. Един от
най-разнообразните начини за използване на
кристалната каменна сол е приготвянето на
„Соле” (so-lay).

Соле (so-lay):
Смес от вода и кристална сол
Разтворът от сол и вода, известен като „Соле”
съдържа важни елементи, подобни на тези,
намиращи се в океана, където е поставено
началото на живота на планетата. Тези елементи
могат да бъдат използвани по много различни и
полезни начини.
Хималайската каменна кристална сол може да
се употребява като напитка - „Соле”, като
разтвор за вана или крака, или за измиване.
Нейните свойства я правят многостранно
приложима. Съществуват много различни
методи за приготвяне на „Соле”, както и за
неговото приложение:
• Живителна напитка „Соле” –
за ежедневна консумация.
• Прочистващ разтвор за крака –
веднъж седмично.
• Почистване на лице - ежедневно.
• Гореща инхалация.
• Почистване на синусите – ежедневно.
• Дамски душ.
• Почистване на зъбите и венците – ежедневно.
Нашите продукти от хималайска кристална сол
се добиват по начин, който хората са открили, за
да я използват през вековете.

За готвене и трапезата:

За вана и кожа:

Каменна сол:

• Хималайска фина кристална сол –
200g – солница.
• Хималайска фина кристална сол –
400g – пълнител за солница.
• Хималайска едра кристална сол –
400g – пълнител за мелничка.

• Хималайска кристална сол за вана – 1 600g.

• Хималайска каменна кристална сол – 400g.

Действа изключително силно пречистващо и
живително за тялото и душата. Използвайте в
затоплена вана, за да облекчите ежедневните
болки и проблеми в мускулите и ставите.

Каменната сол е широко приложима и може да
се използва за приготвяне на „Соле”.

Първа стъпка: почистване

Втора стъпка: тонизиране

Трета стъпка: грижа за очите

Продуктите Natural Being предлагат лека, не толкова сложна формула, която
ще помогне на кожата ви да цъфти!

Козметика Natural Being
Наслаждавайте се на натурална красота и здрава кожа
с гамата Natural Being
Козметиката Natural Being е сертифицирана като натурална от BDIH и отговаря на Халал стандартите.
Основни съставки
Активен мед от манука
Доказано връща жизнеността на кожата, като
нежно стимулира възстановяването на клетките
чрез хидратиране и задържане нивата на
влажност, без усещане за омазняване, оставяйки
я сияеща от здраве.
Масло от манука
Уникалните му антибактериални,
противогъбични и противовъзпалителни
свойства предпазват от микроорганизмите,
причиняващи възпаления и петна.
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Токоферол
Витамин E действа като силен антиоксидант,
който подпомага предпазването от свободните
радикали – основна причина за стареенето.

Manuka Cleanser
Почистващ лосион с манука
за мазна към нормална кожа
100ml

Manuka Cleanser
Почистващ лосион с манука
за нормална към суха кожа
100ml

Manuka Toning Gel
Тонизиращ гел с манука
за всеки тип кожа
100ml

Manuka Honey Eye Cream
Околоочен крем с мед от манука
за всеки тип кожа
10ml

Този мек, леко пенлив гел почиства и
освежава кожата в дълбочина, без да
отнема естествената й хидратация.
Създаден с активен мед от манука и
уникалното антибактериално масло
от манука, той почиства порите
и прави кожата идеално гладка
и балансирана. Медът от манука,
използван в козметиката, е чудото на
природата и е едно от най-добрите и
здравословни неща, с които можете
да “храните” кожата си.

Този нежен кремообразен лосион
поддържа кожата чиста и освежена,
без да оставя усещане за опънатост
или сухота. Активният мед от
манука прави кожата мека и
поддържа влажността й, докато
маслото от манука се грижи да бъде
чиста и гладка.

Тонизира и освежава почистената
кожа с успокояващия активен мед
от манука и с изключителните
антимикробни свойства на маслото
от манука. Този лек, неизсушаващ
тоник е чудесно балансиран. Почиства
порите и подпомага поддържането на
сияеща и здрава кожа.

За оптимални резултати: сутрин и
вечер нанесете малко количество
върху лицето и нежно втривайте
върху навлажнена кожа в
продължение на няколко секунди.
Изплакнете обилно с хладка вода или
отстранете с топла, влажна, памучна
кърпа. При необходимост повторете
процедурата. Нанесете Тонизиращ гел
с манука.

За оптимални резултати: сутрин и
вечер, след почистване, нанесете
върху лицето и шията като избягвате
зоната около очите. Ще почувствате
нежен тонизиращ ефект. Изчакайте
30 секунди да изсъхне преди да
нанесете дневен или нощен крем с
мед от манука.

Като прозорец към душата, очите
могат да показват и първите признаци
на стареене. С употребата на този
лек, успокояващ крем с активен мед
от манука и мощният антиоксидант
токоферол, можете да забавите
появата на първите бръчки и да
повишите еластичността на кожата
в тази деликатна зона. Медът от
манука, използван в козметиката,
е чудото на природата и е едно от
най-добрите и здравословни неща, с
които можете да “храните” кожата си.

За оптимални резултати: сутрин
и вечер сипете малко количество
в дланите си и разпенете с вода.
Нежно натъркайте в кожата в
продължение на няколко секунди.
Изплакнете обилно с хладка вода;
при необходимост повторете
процедурата. Нанесете Тонизиращ
гел с манука.

За оптимални резултати: сутрин и
вечер нанесете малко количество
в зоната около очите чрез нежно
потупване. Втривайте крема
с кръгообразни движения на
безименните си пръсти в посока от
слепоочията към носа.

Четвърта стъпка: хидратиране
Съответства на изискванията за
здраве и красота
BDIH е международният контролен
орган за сертифициране на натурална
козметика. Това е агенция, базирана
в Европа.
Natural Being отговаря на строгите
стандарти на BDIH за съставки,
чистота, щадящи околната среда
производствени методи, екологичност
и социална отговорност.
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Manuka Honey Day Cream
Дневен крем с мед от манука
за мазна към нормална кожа
50ml

Manuka Honey Day Cream
Дневен крем с мед от манука
за нормална към суха кожа
50ml

Manuka Honey Night Cream
Нощен крем с мед от манука
за мазна към нормална кожа
50ml

Manuka Honey Night Cream
Нощен крем с мед от манука
за нормална към суха кожа
50ml

Manuka Hand and Body Cream
Крем за ръце и тяло с манука
за всеки тип кожа
100ml

Лек и лесно попиващ, този
балансиращ крем прави кожата
мека и я поддържа хидратирана,
без усещане за омазняване. Тя
е възстановена и защитена от
ефективното съчетание на активния
мед и маслото от манука, мощния
антиоксидант токоферол и чистите
растения, които подобряват
нейната еластичност и я предпазват
от свободните радикали. Тази
комбинация забавя появата на
първите признаци на стареене. Медът
от манука, използван в козметиката,
е чудото на природата и е едно от
най-добрите и здравословни неща, с
които можете да „храните“ кожата си.

С чудотвореца на природата –
активния мед от манука, този богат,
подхранващ крем предпазва от
дехидратация и загрубяване като
същевременно поддържа кожата
еластична и чиста. Изключително
ефикасно съчетание на растителни
етерични масла и токоферол, което
нежно подхранва кожата и забавя
появата на първите признаци на
стареене, причинени от свободните
радикали. Медът от манука,
използван в козметиката, е чудото на
природата и е едно от най-добрите и
здравословни неща, с които можете
да “храните” кожата си.

Този лек, немазен крем прави
чудеса през нощта, за да възстанови
идеалния воден баланс на кожата.
Съчетанието от активен мед от
манука и уникалните антимикробни
свойства на маслото от манука прави
кожата чиста, гладка и сияеща. Медът
от манука, използван в козметиката,
е чудото на природата и е едно от
най-добрите и здравословни неща, с
които можете да “храните” кожата си.

Този дълбоко подхранващ крем
възстановява изгубената през
деня влага. Обогатен с активен
мед от манука, антимикробното
масло от манука и растителни,
омекотяващи кожата средства,
повишава еластичността и подпомага
естественото възстановяване и
регенериране на кожата, докато
спите. Медът от манука, използван в
козметиката, е чудото на природата и
е едно от най-добрите и здравословни
неща, с които можете да „храните“
кожата си.

Уникалното антимикробно масло от
манука и растителните съставки в
този успокояващ продукт ще попият
лесно в кожата - така тя ще бъде мека
и отлично защитена. Медът от манука,
използван в козметиката, е чудото на
природата и е едно от най-добрите и
здравословни неща, с които можете
да “храните” кожата си.

За оптимални резултати: сутрин, след
нанасяне на Тонизиращ гел с манука,
нежно масажирайте върху лицето и
шията.

За оптимални резултати: сутрин,
след почистване и тонизиране, нежно
масажирайте върху лицето и шията.

За оптимални резултати: вечер, след
тонизиране с Тонизиращ гел с манука,
нежно нанесете малко количество
върху лицето и шията.

За оптимални резултати: вечер, след
почистване и тонизиране, нежно
нанесете върху лицето и шията.

За оптимални резултати: нанесете
върху ръцете и тялото след баня.
Обръщайте специално внимание на
петите и лактите.

Без жестокост – козметиката Natural
Being е предназначена за използване
от хора. Ето защо нито продуктите,
нито техните съставки са изпробвани
върху животни.
Халал сертифицирани – продуктите
от козметичната гама Natural Being
са одобрени от ФИАНЗ (Федерация
на ислямските асоциации на Нова
Зеландия).
Рециклируеми опаковки – нашите
опаковки изцяло подлежат на
рециклиране.
Срок на годност
Продуктите Natural Being не съдържат
никакви изкуствени консерванти
и са най-добри за употреба в
продължение на 2 години от датата
на производство. Да се съхраняват
на хладно място, без пряка слънчева
светлина. Срокът за употреба „найдобър до“ е различен от „изтичащ“ и
неподходящ за употреба и по-скоро
указва оптималният срок на годност.

Разработва висококачествени и органични продукти вече четвърт век.
• През последните 25 години работи за популяризиране
		 на здравословния и активен начин на живот
• Широка гама натурални продукти за отлично самочувствие
• Гарантирано качество и свежест
• Налични в различни форми, подходящи за всеки
• Променяме се, променяйки начина си на живот!
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