Продуктът „Грижа за косата и ноктите”
на AquaSource е предназначен
да подпомогне поддържането на
състоянието на косата и ноктите като ги
„храни” с висококачествени витамини от
група В, калций, цинк, йонни минерали
и AquaSource водорасли (водорасли от
езерото Кламат).
ПРОДУКТ “КОЛАГЕН ПЛЮС”
Колагенът е фибриларен протеин,
съдържащ се в кожата, костите,
сухожилията и съединителната тъкан.
Той може да бъде наречен „лепилото”,
което свързва всичко в тези тъкани.
Колагенът е основният структурен
компонент от средния пласт на кожата
(дерма). Групи молекули на колагена се
свързват в дермата и образуват около
¾ от сухото тегло на кожата.
С възрастта промените в клетъчния
белтък могат да доведат до разпадане
на колагена, в резултат на което
тъканите губят своята гладкост. Този
процес води до появата на бръчки.
В
допълнение
към
колагена,
хиалуроновата киселина действа като
вътрешна козметика, която овлажнява
кожата отвътре навън. Правилно
овлажнена, кожата е много по-малко
склонна към образуване на бръчки и
преждевременно стареене.
ПРОДУКТЪТ „КОЛАГЕН ПЛЮС”
на
AquaSource
съдържа
най-висококачествения
колаген,
съчетан с хиалуронова киселина,
електрически
заредени
йонни
минерали и AquaSource водорасли
(от езерото Кламат), които да
осигурят най-подходящата грижа за
кожата отвътре.
ПРОДУКТ „СУПЕР АНТИОКСИДАНТ”
Редица фактори, сред които стресът,
замърсяването на околната среда,
бедната на хранителни вещества

храна, токсините по хранителната
верига,
претоварването,
алкохолът, тютюнопушенето и
процесите на стареене могат да
произведат свободни радикали
в организма, които, когато са в
прекомерни количества, могат
да атакуват и увредят здравите
клетки и тъкани. Видимите
белези на стареене, каквито са
бръчките, могат да са резултат
от действието на свободните
радикали върху кожните клетки.
Антиоксидантите са биохимичните
„вóйни“
срещу
свободните
радикали.
ПРОДУКТЪТ СУПЕР
АНТИОКСИДАНТ на AquaSource,
използван и познат от години,
съдържа един от най-силните
и ефективни антиоксиданти
известни
до
момента
Pycnogenol™. AquaSource съчета
тази съставка в комбинация
с билки и каротеноиди, които
работят заедно в синергия, в
резултат на което се получава
продукт с голяма потенция.

Запомнете
Красивата, чувствена кожа, блестящата коса и здравите нокти не
са въпрос на късмет! Като оставим настрана генетичните фактори,
това е резултат от хранителните вещества в храната ни. Нашите
хранителни добавки могат да подпомогнат поддържането на здрави
кожа, коса и нокти, като осигуряват приема на жизненоважните
хранителни вещества в ежедневната диета.
Кожата се изгражда отвътре навън, а не обратно! Храната,
която осигурява незаменимите за здравето на кожата вещества, е
определяща. Нашите висококачествени хранителни добавки, могат
да подпомогнат осигуряването на необходимите количества важни за
кожата хранителни вещества и в комбинация с козметични кремове
могат да окажат синергичен ефект.
Вътрешната жизнена красота ще се отрази и на външността – като
максимално подпомогне увеличаването на естествената красота.

Здраве и красота от AquaSource
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Другата уникална съставка са
житните кълнове, съдържащи
забележително
количество
разнообразни
антиоксиданти,
ензими и други фитохимични
вещества, отгледани високо в
Скалистите планини на Колорадо.
Продуктът „Супер Антиоксидант”
на
AquaSource
съдържа:
житни кълнове, пикногенол,
водораслото дуналиела салина,
екстракт от боровинки и зелен
чай, витамин Е и AquaSource
водорасли (водорасли от езерото
Кламат) – също изключително
богат източник на естествени
антиоксиданти.

„Хубостта е вечно забавление. Миловидността й непрекъснато
нараства; Тя никога няма да изчезне в небитието”
Джон Кейтс – поет
(1795 – 1821)
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Проблемът

Водата (за предпочитане бутилирана или филтрирана)
е изключително важна за здравата кожа, но често бива
пренебрегвана. Необходимо е ежедневно да се приема
около 2.5 литра вода.

Замърсяването на околната среда, лошите хранителни
навици, фармацевтичните лекарствени средства,
злоупотребата с алкохол, недоспиването, стресът,
повишената киселинност и др. могат да се отразят на
организма, понякога дори и ежедневно.

ПРОДУКТИ ЗА КРАСОТА
Продуктовата серия хранителни добавки за красота на
AquaSource е формулирана от д-р Кристофър Пик – водещ
европейски натуропат.
Той има над двадесетгодишен клиничен опит, включително
е работил и за компании в сферата на здравеопазването по
цял свят, формулирайки алтернативни продукти за красота и
здравословни добавки.

В допълнение, много от нас приемаме изключително
малко витамини и микроелементи чрез храната си и пием
недостатъчни количества вода. Всички тези фактори
могат да се проявят чрез нашата кожа, коса и нокти.
Красивата, приятна кожа, блестящата коса и здравите
нокти не са въпрос на късмет! Като оставим настрана
генетичния фактор, те са резултат от хранителните
вещества в храната ни.

Уникалното му новаторско проучване на хранителни
изследвания е публикувано през април 2002 г. във водещо
списание за нетрадиционно здравеопазване.
Д-р Пик разбира и обхваща в уникална дълбочина
комплексността на човешкия метаболитен механизъм и
кои хранителни вещества биха били от полза и кои - не.
Тези обширни познания са използвани при разработването
на продуктовата серия хранителни добавки за красота
на AquaSource.
Тази изключителна нова гама продукти е съобразена с всички
иновации в областта на хранителните добавки за красота и
е разработена така, че да осигурява полезните хранителни
вещества. Продуктите съдържат ефикасни съставки
в правилните съотношения, които са високо бионалични
(изключително лесно усвоими) – това е от първостепенно
значение. Капсулите съдържат само естествени компоненти
– без добавени химикали, свързващи елементи, алергени
или пълнители.
Не можем да пренебрегнем значението на балансираното
и разнообразно хранене. Консумирането на пълноценна
храна и приемът на чиста вода са изключително важни за
естествената красота. Но със забързаният начин на живот
днес не винаги е лесно да се приема балансирана храна. В
случай, че липсва такава храна, тези продукти за красота
могат да подпомогнат приема на важни за кожата, косата и
ноктите хранителни вещества.
Вътрешната жизнена красота ще се отрази и на външността
– като подпомогне увеличаването на естествената красота
на максимум.

Продуктът „Грижа за кожата” на AquaSource
съдържа
съответните
количества
хранителни
вещества, които могат да допринесат за здравето
на кожата. Формулата съдържа коензим Q10,
витамин А, екстракт от полски хвощ, аминокиселини,
протеини, йонни минерали и AquaSource водорасли (от
езерото Кламат).
ПРОДУКТ „ГРИЖА ЗА КОСАТА И НОКТИТЕ”
Косата е нещо повече от украшение или нещо, което
топли главата – косата е като архив на начина ни на
живот, независимо дали го желаем или не!

вещества, една висококачествена хранителна
добавка може да се окаже полезна и да има
синергичен ефект, когато се използва в комбинация с
козметични кремове.
Тъй като кожата е най-големия орган на детоксикация,
осигуряването на хранителни вещества, които я
поддържат в най-добро състояние, подпомага процеса
на пречистване от токсините.
Състоянието на косата и ноктите зависи изключително
много от приема и усвояването на аминокиселините,
калция, цинка, витамините от група В и минералите.

Решението
Безспорно, използването на висококачествени
овлажнители, маски, кремове против бръчки, серуми
за около очите и други подобни, е много полезно
за кожата.
Но кожата се изгражда отвътре навън, а не
обратно! Ето защо осигуряването на пълноценна
храна е от съществено значение за нейното здраве. За
да се набавят необходимите количества хранителни

Продукт „Грижа за кожата”
Кожата е най-големия орган в човешкото тяло. Тя диша,
поти се, непромокаема е, поддържа температурата на
тялото, регенерира се, защитава вътрешните органи, има
сетивни нервни окончания и е копринено мека на допир,
когато е в добро състояние.
Кожата е изградена от три слоя, всеки един със своите
важни части. Най-външният слой се нарича епидермис.
Въпреки че не може да се види с просто око, всяка минута
в денонощието се губят около 30 000 до 40 000 мъртви
кожни клетки.
За да се поддържа в отлично състояние, този невероятен
орган има огромна нужда от вода, кислород и множество
хранителни вещества.

Косата разкрива с какво се храним, къде и как живеем,
какви са навиците ни. Тя има способността да улавя в
своите физически и химически структури всичко, което
ядем, пием или нанасяме върху нея.
Така че, ако пушите, пиете или приемате лекарства –
косата Ви знае! Тъй като косата расте само по 0,3 – 0,5
мм на ден, тя може да пази тези записи с месеци, дори
с години. Всъщност тя може да бъде полезно средство
за оценяване на хранителния статус, съдържанието на
тежки метали в организма и т.н.
Всеки един от нас на главата си има около 100 000
косъма (някои - до 150 000). Основният им компонент е
протеин, наречен креатин. Косъмът също така съдържа
мазнини, пигмент, наречен меланин, витамини, цинк в
малки количества и много други минерали. Счита се, че
на водата и хидратацията се дължат 10-15 процента от
блясъка и здравината на косата.
Косата най-често може да се увреди от липса на
хранителни вещества. С течение на времето химическите
манипулации
като
изсветляване,
боядисване,
неподходящи груби шампоани и т.н., прекаленото
изсушаване с горещ въздух, както и честото ресане също
биха могли да я увредят.
Доброто състояние на ноктите също може да се
влоши от вредни хранителни навици. Поставянето
на изкуствени нокти за дълъг период, постоянно
потапяне във вода, както и други фактори на
заобикалящата среда могат да се отразят на качеството
на ноктите.

