ЗА ВАС…
Кремът Moon Rise предлага ново и
естествено решение за всяка жена. Той
съдържа над 11 билкови екстракта,
проучени и избрани заради своя
синергизъм, и заедно с основната
съставка,
див
сладък
картоф,
представлява чист и уникален продукт.

За максимален ефект - използвайте
Муун Райз в комбинация с
AquaSource Муун Баланс.

Фитохормони:
екстракт от див сладък картоф, разклонена
цимицифуга, сибирски женшен

A QUA S OURCE
МУУН РАЙЗ

Естествени омекотяващи и
успокояващи средства:
масло от алое вера, жожоба,
авокадо, шафраника, бадем

УПОТРЕБА
Половин чаена лъжичка от крема се
втрива в меките участъци на кожата
(вътрешната страна на ръцете, врата,
стомаха и гърдите). Изчакайте няколко
минути кремът да попие в кожата.
Използвайте два пъти дневно.

Фитоуспокояващи средства:
екстракт от лайка и делянка
Антиоксидант:
витамин Е
Крем с фина консистенция, който не се разлива
при нанасяне и прави кожата мека и гладка
Деликатен аромат на българско розово масло
Общ брой на подбраните съставки – 27
Без парабени
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Естественият избор
на всяка жена

МУУН РАЙЗ
Учените са открили, че жените,
населяващи Тробиандерските острови,
чиято основна храна е дивият сладък
картоф, се радват на безпроблемен
период на менопауза и удължен полов
живот. В тази връзка са публикувани
редица доклади и е написано много за
този древен родственик на картофа,
като сред авторите се откроява името
на известния американски лекар
д-р Сузуки.
Кремът Moon Rise на AquaSource
съчетава този популярен екстракт с
други подхранващи вещества, които са
специално подбрани заради доброто им
общо действие. Към формулата на
крема е добавено алое вера, чиято
употреба датира още от времето на
древните египтяни, които са използвали
растението за приготвяне на успокояващ
балсам за външно приложение. Кремът
съдържа и жожоба – естествено
омекотяващо и успокояващо средство,
известно със терапевтичните си
свойства, употребявано още от
Ацтеките.
Съществуват три групи стероидни
хормони, които се произвеждат от
яйчниците – естрогени, андрогени и
прогестерон.
Семейството
на
естрогените (думата буквално означава
“топлина”) се състои от естрадиол,
естрон и естриол. В конвенционалната
хормонозаместваща терапия, първите
два вида се смятат за основни
естрогени
и
съставляват

ЗАЩО КРЕМ?
ключовите съставки на тази терапия. За някои
жени, това лечение се оказва противоречиво.
Билколечителите насочват вниманието си към
третия естроген – естриол.
Съвременни научни изследвания в областта на
натуропатията показват, че комбинацията от
естроген и андроген, (от растителни източници фитохормони), би могла да се използва за
естествено лечение при жени с менструални
нарушения или проблеми по време на менопаузата.
Формулата на Moon Rise представлява добре
балансирана комбинация от тези фитохормони.
Освен дивият сладък картоф, Moon Rise включва
и други два билкови екстракта, богати на
фитохормони, а именно разклонена цимицифуга и
сибирски женшен, които от векове се използват в
природолечението.
Способността на витамин Е да се “бори” със
свободните радикали е добре документирана.
Това качество, от своя страна, позволява на
организма да усвоява кислорода по-ефективно.
Поради тази причина, витамин Е също влиза в
състава на Moon Rise, тъй като успешното
регенериране на клетките е от значение за всеки
менструален цикъл.
Възможно е понякога менструалният цикъл и
менопаузата да се съпровождат с различни
неразположения, като например чувствителна
кожа, горещи вълни и високо кръвно налягане.
AquaSource съчетава много от най-добрите
природни източници на биохимически вещества с
положително въздействие върху подобни
състояния, в това число лайка и екстракт от
делянка. Резултатът е формула с общо
успокояващо и омекотяващо действие.

В много случаи вземането на хранителни
и билкови добавки през устата е
ефикасно, но трябва да се отчита
фактора „ензимна реакция” на обмяната
на веществата в човешкия организъм. В
някои случаи тази реакция може да
направи даден продукт неподходящ за
определено предназначение. Някои
хора вземат продукти, които най-добре
се усвояват, когато се задържат под
езика, но и те не винаги са подходящи
за всеки. Ето защо, AquaSource
разработи продукт под формата на
крем, който лесно се абсорбира от
кожата, без каквито и да било условни
химически промени и по този начин
гарантира ефективно усвояване на
всички съставки.

