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ПРОГРАМА
Ние вярваме, че пакетът Уелнес 
Голд на AquaSource представлява 
абсолютния апогей на пакет с 
хранителни добавки от изцяло 
естествени източници. Той е 
насочен към хората, които искат да 
се представят на най-високо ниво, 
независимо дали става въпрос за 
бизнеса или за спорта, или за тези, 
които смятат, че заслужават само 
най-доброто!
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И последния ни пакет, Уелнес Голд, съдържа 
всички четири продукта от пакета Уелнес 
Къмплит, плюс: 

• Коензим Q10 Комплекс – осигурява коензим CoQ10  
 заедно с хром – минерал, който допринася за  
 нормалната обмяна на микро-веществата.

• Органичен витамин D от AquaSource – нов в  
 продуктовата ни гама. Съдържа органичен витамин D  
 и естествен калций – комбинация, която подпомага  
 поддържането на нормални кости, зъби, както и  
 функцията на мускулите. Освен това калцият  
 допринася за нормализиране на енергийния  
 метаболизъм, невротрансмисията, съсирването на  
 кръвта и нормалното действие на храносмилателните  
 ензими. В същото време витамин D подпомага  
 нормалната функция на имунната система и участва в  
 процеса на деление на клетките. 

• Супер Антиоксидант с Пикногенол® – осигурява  
 витамин Е - антиоксидант, който заедно с Пикногенол®,  
 билките и каротеноидите в продукта, допринасят за  
 предпазването на клетките от оксидативния стрес.



A Q U A S O U R C E  У Е Л Н Е С  П Р О Г Р А М А
Предлагаме три нива на Уелнес пакета, които дават възможност да се избере най-подходящия за всеки

Всички знаем колко важно е да следваме 
здравословен хранителен режим и начин на 
живот, за да запазим здравето си. В същото 
време сме изложени на предизвикателствата 
на модерния свят, в който е трудно да 
се приема идеално балансирана храна, 
осигуряваща оптимални нива на важни 
хранителни вещества, които да поддържат 
организма ни в отлично състояние.

Замърсяването и други фактори на околната среда 
могат да окажат дълбок ефект върху тялото, 
увеличавайки нуждите от някои хранителни 
вещества. Освен това тенденцията в хранителния 
режим на средностатистическия човек клони към 
включване на големи количества преработени 
храни, рафинирана захар и въглехидрати, което 
означава, че в храната най-вероятно липсват 
жизненоважните хранителни вещества.

Когато разнообразното и балансирано хранене 
и здравословния начин на живот са от огромно 
значение, а в храната могат да липсват важните 
елементи, то вземането на хранителни добавки е 
удобен начин за осигуряване приема на важните 
хранителни вещества.

Уелнес програмата на AquaSource е специално 
разработена с оглед на това да осигури 
хранителни добавки, които могат да подпомогнат 
предпазването от недостига на важните 
хранителни вещества, които биха могли да са в 
недостатъчни количества в храната.

Ние от екипа на AquaSource смятаме, че трябва 
да се полагат всички усилия, за подобряване 
начина на хранене и затова предлагаме безплатно 
на всеки Уелнес клиент пълни и същевременно 
прости указания за начина на живот, водещ до 
добро здраве, даващи съвети от световно известен 
диетолог, така че да сме сигурни, че нашата диета 
и начин на живот са такива, каквито трябва  
да бъдат.

Уелнес пакета на AquaSource е отправната  
точка в нашите комбинации за добро здраве,  
който съдържа:
• КолАктив3 – съчетава коластра с лактоферин и  
 лактобацилус Ацидофилус.

• Зелена Енергия – уникална комбинация от три естествено  
 добити съставки: AquaSource водорасли, органична  
 алфалфа и хавайска спирулина.

Пакетът е създаден за тези, които като цяло са здрави, с 
добри хранителни навици и начин на живот.

Пакетът Уелнес Къмплит на AquaSource съдържа 
освен горните два продукта, също така и:
• Комплекс Есенциални мастни киселини –  
 незаменимите мастни киселини са един от стожерите  
 на доброто хранене, а продуктът на AquaSource е  
 оптимизиран, за да осигури омега 3 и омега 6 мастни  
 киселини в идеално съотношение.

• Храносмилателни ензими – смес от важни ензими.

Пакетът Уелнес Къмплит на AquaSource е за хората, 
които водят малко по-забързан живот с малко повече 
стрес на моменти.


