"Слънчева Енергия" не само уникален
продукт за набавяне на ценни хранителни
вещества, но и естествено средство за зареждане на организма с повече енергия.
Поради голямата ефективност на продукта, дневните дози на хранителните вещества в него могат да се намалят до
около 80%, в сравнение с традиционния
начин на приемане. Така се предлага
изключително икономична алтернатива
спрямо други форми на хранителни
добавки. Мигновена храна "Слънчева
Енергия" на AquaSource съчетава съвременния научен подход в областта на храненето с най-добрите хранителни източници, за да се справяме с умората и да
помагаме на организма да изпълнява
своите функции… с помощта на
природата.

Указания за
употреба
Поради значително увеличената ефективност на продукта "Слънчева Енергия", не е
необходимо да се вземат същите дози
както при продукти под формата на
капсули и таблетки. Вземайте по 1 равна
мерителна лъжичка два пъти дневно като
поддържаща доза или три пъти дневно
при необходимост. Задържайте под
езика около 30 - 60 секунди за
постигане на максимални резултати. Ако се консумира два
пъти на ден, една опаковка от
25 гр "Слънчева Енергия" е
достатъчна за 25 дни. Продуктът съдържа естествени
съставки, в резултат на което понякога могат да се наблюдават различия по
отношение на вкус,
структура, плътност и цвят.
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Формата "мигновено хранене" - предлага
усвояване на хранителните вещества в
по-висока степен.
Добра разтворимост на мазнините,
балансирано pH съотношение, лесни за
поглъщане частици,
поради подходящия им размер.
Формулата съдържа натурален
портокалов екстракт вместо захар
Водорасли AquaSource
Хавайска спирулина
Органична алфалфа
Витамин С
Естествен екстракт от цвекло, спанак,
морков и аспержи.
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Темата за пълноценното хранене поражда редица различни по характер подходи,
някои от които се радват на по-голям
успех. Проблемът, който възниква пред
изследователите в тази област, е свързан
с големите различия в организма на всеки
човек. При някои хора чревният тракт е в
много добро състояние и ензимните
процеси осигуряват максимално усвояване
на хранителните вещества. Храносмилателната система при други, е населена с
вредни бактерии или е засегната от влошаващи организма фактори, което води до
непълноценно усвояване на хранителните
вещества. Необходимо е да се има
предвид и фактора киселинност. Прекалено високата киселинност както в чревния тракт, така и в биохимичните съставки на храната, оказват влияние върху ензимната й активност, като по този начин я
лишават от полезните хранителни качества. Освен това, с напредване на възрастта, храносмилателната система при
човека започва да функционира понеефективно. Съвременната обработка на
храната и недотам пълноценно хранене
също имат своите отрицателни ефекти,
което налага приемането на хранителни
добавки във вид на капсули или таблетки.
Има хора, които с усилие ги поглъщат.
Това понякога се усложнява от неподходящите консерванти и пълнители, използвани при някои
продукти, които нарушават
усвояването на хранителните
вещества. Така възниква въпросът за ефективно преодоляване на препятствията за
постигане на добро здраве и
пълноценно хранене.
Продуктът "Слънчева
Енергия" е научно изследван

и разработен от фирма AquaSource. Целта е
предоставяне на необходимото, подходящо за
всеки метаболизъм, средство за усвояване на ценните хранителни вещества. Формулата на продукта
предлага богата комбинация от витамини, минерали и микроелементи, необходими за оптималното
функциониране на човешкия организъм. Основна
съставка в продукта са водораслите AquaSource
с латинското наименование Aphanizomenon flosaquae (Афанизоменон флос-акве), които представляват един от най-богатите познати досега източници
на естествени витамини и минерали. Този вид
синьо-зелени водорасли, които растат в красивото
езеро Кламат, разположено в Каскадните планини в
Южен Орегон, e непрекъсната тема, разглеждана от
години в много публикации, радващи се на успех.
Хранителните вещества, съдържащи се в тях, са в
естествен вид, в добре балансирано съотношение и
се усвояват много по-лесно от организма. Формулата съдържа Хавайска спирулина - друг вид
синьо-зелени водорасли с най-високото известно
досега съдържание на протеин, както и органична
алфалфа, която представлява изключително добър
източник на витамини и минерали, особено витамините Е, А, В6 и К. В допълнение към тези три
ключови съставки е включен и витамин С, който
подпомага "борбата" със свободните радикали,
докато цвеклото (използва се в много програми за
пречистване на организма от токсини), аспержите,
морковите и спанакът дават на организма храна от
природата, а не храна, получена чрез традиционните методи на екстракция.
Този продукт на AquaSource се взема през
устата, а за максимални резултати се задържа
под езика. Изобилието от кръвоносни съдове в
областта под езика улеснява усвояването
на хранителните вещества. Този процес е
изключително бърз, поради ниската киселинност в
устната кухина и слабата ензимна активност.
Всичко това води до избягване на останалите
проблеми, присъщи за чревния тракт и
осигуряване на надеждно и бързо средство за
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усвояване на ценните хранителни вещества.
Формата на мигновена храна "Слънчева
Енергия" също затвърждава процеса на
лесно усвояване на хранителните вещества, като са взети под внимание три
ключови фактора - разтворимост на мазнините, размер на частиците и съотношението pH. Разтворимостта на мазнините е
от значение за транспортирането на хранителните вещества в кръвния поток, тъй
като научно е установено, че колкото подобра е разтворимостта на мазнините,
толкова по-лесно те преминават през
стените на клетъчната мембрана. Размерът
на частиците се отнася до молекулната структура на дадено съединение.
Понякога организма по-трудно
разгражда по-голяма съвкупност от молекули. Факторът pH или съотношението
киселинност - алкалност, също е от значение, понеже ниското съотношение може
да предизвика йонизация на хранителните
вещества, т.е. те стават положително или
отрицателно заредени. Това от своя страна
влияе на усвояването им от организма,
поради факта, че заредените частици
пораждат други биохимически реакции. И
в трите случая, продуктът "Слънчева
Енергия" отговаря на критериите със
своята научно-изследвана основна
формула. Киселинното съдържание в
устната кухина е по същество неутрално,
което отново е в полза на подхода за
консумиране на мигновена храна. Като се
имат предвид проблемите, свързани с пораждането на киселинност, AquaSource
умишлено избягва използването на захар,
а вместо нея, във формулата за вземане
под езика, е включен естествен
екстракт от портокал. Съчетанието на всички описани
фактори правят

