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Съдържание на 100 гр

Енергия

1205 kJ / 100g

Енергия

284 kcal / 100g

Белтъци (N x 6.25)

36.7 g / 100 g

Мазнини

2.5

g / 100 g

Наситени мастни киселини

1.3

g / 100 g

Цис-мононенаситени мастни киселини

0.2

g / 100 g

Цис, Цис-полиненаситени мастни киселини 0.8

g / 100 g

Пепел

7.9

g / 100 g

Влажност

4.8

g / 100 g

Общо въглехидрати

48.0 g / 100 g

Фибри (АОАС)

19.4 g / 100 g

Налични въглехидрати

28.6 g / 100 g

„Приемането на 3-4 капсули ‘Зелена Енергия’ дневно

Общо захари

3.3

ми помага да запазя апетита си и да се чувствам пълен

Натрий

527 mg / 100 g

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Вземат се 3 капсули Зелена Енергия дневно.

g / 100 g

с енергия. Настроението ми бързо се подобрява.” –
Румен Петров
„Денят в нашия дом започва със ‘Зелена Енергия’, която
ни дава сила, работоспособност, здраве и красота.” –
Николина Койнарска
„Помогнете на тялото си да посрещне изискванията на
натоварения начин на живот! В днешния забързан свят
дори напълно здравите хора се нуждаят от храна, която да
осигурява издръжливост и енергия. Мога да препоръчам
този продукт на хората, които водят напрегнат живот. Ако

“АкваСорс” ЕООД

взимате ‘Зелена Енергия’ всеки ден, съм сигурен, че ще
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почувствате ползата.” – Антон Макарски
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З ЕЛЕНА Е НЕРГИЯ

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ

Балансираното и разнообразно хранене е важно
за осигуряване на всички хранителни вещества,
необходими за ефективното функциониране
на организма. Днес обаче малко хора могат да
се похвалят, че не сe чувстват изморени или
отпаднали в някакъв момент. Точно тогава
пълноценното хранене е изключително важно.
При създаването на Зелена
Енергия AquaSource намери
ключови
съставки,
които
въздействат на енергийните
нива и жизнеността на тялото.
Формулата, получена в резултат
на тези изследвания, се различава
от
популярните
средства.
Вместо да предложи съставки
на захарна основа за „бързо
зареждане с енергия”, продуктът предоставя уникална
комбинация от три естествени компонента. Те осигуряват
клетъчно хранене и оптимизиране на енергийните нива за
здравия организъм.
Зелена Енергия съдържа AquaSource водорасли синьозелени водорасли, събрани от езерото Горен Кламат,
намиращо се в Каскадните планини на Южен Орегон, САЩ.
На база грам, тези водорасли са един от най-богатите
източници на естествени витамини и минерали, познати на
човечеството. Те имат хранителен профил, много близък до
потребностите на организма, с балансирано съотношение

на лесноусвоими хранителни вещества. AquaSource
водораслите притежават богат съвършен протеинов
профил, идентичен на човешкия; богат спектър от витамин
В групата, изключително съдържание на бетакаротини,
фикоцианин, хиляди ензими, невероятна концентрация
на органично желязо и йонни минерали, микроелементи,
есенциални мастни киселини, антиоксиданти и т.н За
разлика от повечето други процеси на сушене, AquaSource
водораслите никога не се замразяват, нито се подлагат
на високи температури. Запазването на максималните
стойности на хранителните вещества се осигурява
чрез Биоактивния процес на дехидриране (BioActive
Dehydration®) на AquaSource.
Втората съставка в Зелена Енергия е алфалфа.
AquaSource целенасочено предпочете органичната форма
на люцерна. Алфалфа се отглежда по цял свят. Корените
й достигат изключително дълбоко в почвата, като по този
начин се захранва с множество хранителни вещества.
На база грам, алфалфа съдържа широк спектър от найважните минерали и микроелементи, витамини (източник и
на витамин К), в лесноусвоима форма - стабилна основа за
здраве и активност на човешките клетки.

Хавайската спирулина е избрана като трета съставка
във формулата на Зелена Енергия, отново, поради
хранителния си профил и лесната усвояемост от организма.
Както AquaSource водораслите, хавайската спирулина също
е вид синьо-зелени водорасли. Името й идва от клетъчната
структура, наподобяваща спирала. На база грам, хавайската
спирулина съдържа широк спектър ценни хранителни
вещества, от които 60% напълно усвоим протеин; много
минерали в колоидална (концентрирана) форма; йони от
микроелементи; няколко витамина от група В; есенциална
мастна гама-линоленова киселина и бетакаротин.

Зелена Енергия е тоник с уникална формула от три
допълващи се естествени съставки - много по-ефективни,
работейки в синергия, отколкото приемани поотделно.
Тази комбинация предлага ценни хранителни вещества
за по-дълготрайно подхранване на организма. Обширно
изследване, проведено от AquaSource, показва, че триото
компоненти в Зелена енергия подпомага човешкото
тяло да се справя по-лесно и успешно с изискванията и
предизвикателствата на съвременния динамичен живот,
поддържа имунната система и ефективна обмяната
на веществата.
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На база грам, продуктът предоставя широк спектър от
най-важните хранителни вещества, включително
протеин,
витамини,
минерали
и
ценни
микроелементи
Лесно усвоима клетъчна храна
Определено подпомага имунната система
Поддържа ефикасна обмяната на веществата

