Продукт: Програма “Лесно Начало”
Ключови факти:
1. Всички храни и напитки трябва да преминат през
храносмилателния тракт.
2. Програма за пречистване на организма, която
осигурява важните ензими и полезните бактерии,
необходими за правилно функциониране на
храносмилателната система.
3. Съдържа:
AquaSource водорасли
Храносмилателни ензими – храносмилателните
ензими са от основно значение за правилното
храносмилане. За подпомагане естествените
храносмилателни процеси в организма е добавена
специфична смес от храносмилателни ензими.
Ацидофилус – тези полезни бактерии населяват
тънките черва и също поддържат храносмилателното
здраве.
Бифидус комплекс – естествено намиращ се
в колона (в дебелото черво), бифидус подпомага
запазването на благоприятния баланс на полезните
бактерии, като осигурява ефективната функция и
отстраняването на токсините.
4. Достатъчно за 4 седмици.
Ползи:
Лесен начин за започване на редовен прием на
хранителни добавки. Подпомага механизма за
самостоятелно пречистване на организма. Спомага
усвояването на хранителните вещества за по-добро
общо състояние и жизненост.
Употреба:
Седмица 1: По 2 капсули Бифидус преди сън и по 1
капсула ензими, 2 пъти дневно, преди хранене.
Седмица 2: По 2 капсули Ацидофилус сутрин – 40
минути преди хранене; по 1 капсула ензими, 2 пъти
дневно, преди хранене; по 1 капсула водорасли и 2
капсули Бифидус вечер, преди сън.
Седмица 3: Както при седмица 2, като увеличите
водораслите на 2 капсули дневно.
Седмица 4: Завършете програмата с Ацидофилус,
вземайте ензими и увеличете водораслите на 3
капсули дневно.
Пийте колкото е възможно повече минерална или
пречистена вода – стремете се към 2 литра дневно.
Достатъчното количество вода е важно за здравето и
правилното изхвърляне на токсини от тялото.

Много хора продължават да приемат AquaSource
водорасли и храносмилателни ензими и след
като приключат Програма „Лесно начало”. Други
продължават с Комплекс Есенциални мастни
киселини, Супер Антиоксидант, а трети с други
продукти на AquaSource, които отговарят на
техните специфични потребности.
Водораслите - началото на живота
С еволюцията на живота, преди четири милиарда
години, най-ранната известна форма на живот
били водораслите. Невероятната способност на
природата да се приспособява и да еволюира,
довела до появата на този малък подобен на
растение организъм, превръщащ слънчевата
светлина заедно с водата и въглеродния двуокис
във въглехидрати, за да може да оцелее. Това
станало чрез използването на зеления хлорофил
в структурата на водораслите за поглъщане на
слънчевите лъчи. Този процес е известен днес
като фотосинтеза.
От това най-първо зараждане, днес водораслите
заемат първостепенно място в хранителната
верига на земята. Невероятно е, но водораслите
осигуряват 90% от кислорода в света и 80% от
хранителните запаси на земята. Днес различните
форми водорасли са богати на хранителни
вещества и предлагат естествено решение за
допълнителното набавяне на тези вещества
в организма.
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AquaSource водораслите се продават само като храна, без медицински
твърдения или внушения. Съдържанието на тази брошура е само за
информация и няма за цел да замени съвета или препоръките на
квалифициран медицински специалист.
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Точно сега може да се окаже, че е необходимо
прилагането на програма за пречистване.
Програма “Лесно начало” е разработена да
осигури необходимите стойности на важните
ензими и бактерии в хранителния режим.
Програмата включва AquaSource водорасли,
подпомагащи
собствения
пречистващ
механизъм на организма и улесняващи
оптималното усвояване на хранителните
вещества за по-добро физическо здраве
и жизненост.
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Здраве от природата

Всички ние редовно оставяме автомобилите си
за профилактика в сервиз, но кога за последен
път направихте пълен преглед на организма
си? Колите не консумират консерванти, нито
вдишват замърсения въздух, но ние – да.
Необходимо е да се грижите за организма
си, а това е вашата първа стъпка по пътя
към оптималната жизненост и доброто
физическо състояние.
Всичко, което поглъщаме - храни и напитки –
преминава
през
храносмилателния
тракт. Точно там, през стомашните стени,
хранителните вещества се усвояват от
организма.
Токсините,
замърсяването
на околната среда и консумацията на
преработена
храна
могат
да
окажат
отрицателно
влияние
върху
храносмилателната система, поради което
е изключително важно да се осигурят
количествата ензими и полезни бактерии,
необходими за правилното й функциониране.

НАЧАЛО

Всяка дейност в организма се основава на
взаимодействията на клетките. В тази област AquaSource
е направила обширно изследване. В резултат на това
продуктите, предлагани от компанията, предоставят
вещества, които спомагат поддържането на клетъчната
структура на организма – основата за естествено
здраве. Ние препоръчваме следното:

Уникалните AquaSource водорасли

Пречистване – освободете се от остатъчните и
натрупани токсини в клетките.
Подхранване – осигурете съществените хранителни
вещества в храната, за да подпомогнете поддържането
на клетъчната цялост.
Поддържане
–
поддържайте
добро
здраве,
подпомагайте
чувството
на
благосъстояние
и жизненост.

AquaSource водораслите се събират изключително
внимателно от естествената им среда – те никога не
са замразявани. Сушени са при ниска температура
чрез нашия патентован процес на БиоАктивно сушене®
(BioActive Dehydration®).
• Един от най-пълноценните и ефикасни натурални
хранителни източници
• На база грам от теглото си, осигуряват широк спектър
хранителни вещества, включително витамини, минерали,
антиоксиданти, протеин, аминокиселини, есенциални
мастни киселини и невропептиди
• AquaSource водораслите се сушат свежи и никога не се
замразяват - това подпомага поддържането на
максимално хранително съдържание
• Отличен естествен източник на витамин В12, С и В5
• Добър естествен източник на витамин Е
• Добър естествен източник на бета-каротин
(провитамин А)

“След като завърших Програма “Лесно начало” на
AquaSource, имах чувството, че съм направила цялостно
“пролетно почистване” на организма си. Ефектите бяха
поразителни. Енергийните ми нива се стабилизираха. Това
ми даде вътрешната увереност, че предлагам на организма
си възможно най-чистата храна.”
С. Нюлин

