
Слънчева 
Eнергия

Мигновена храна
Зелена Eнергия

"Слън чева Енергия" не само уникален 
продукт за набавяне на ценни хранителни 
ве щес тва, но и естес твено сред ство за  за-
 реж дане на орга низ ма с повече енергия.
  Поради голямата ефективност на про-
 дук та, дневните дози на хранителните ве-
 щес тва в него могат да се намалят до 
око ло 80%, в сравнение с традици онния 
на чин на приемане. Така се предлага 
из ключително икономична алтернатива 
спрямо други форми на хранителни 
до бав ки. Мигно вена храна "Слънчева 
Енергия" на AquaSource съчетава съвре-
менния научен подход в областта на хра-
 ненето с най-добрите хранителни източ-
ници, за да се справяме с умората и да 
помагаме на орга низма да изпълнява 
своите функции… с помощта на 
природата.

Указания за 
употреба
  Поради значително увеличената ефек тив-
 ност на продукта "Слънчева Енер гия", не е
необхо димо да се вземат същи те дози 
както при продукти под формата на 
капсули и таблетки. Вземайте по 1 рав на 
мерителна лъжи чка два пъти днев но като 

поддържаща доза или три пъти дневно 
при необходи мост. Задържайте под 

езика около 30 - 60 секунди за 
постигане на максимални резул-

тати. Ако се консумира два 
пъти на ден, една опаковка от 
25 гр "Слънчева Енергия" е 
достатъчна за 25 дни. Про-
дуктът съдържа естествени 
съставки, в резултат на кое-
то понякога могат да се наб-
лю дават различия по 
от ношение на вкус,

 структура, плътност и цвят.

Sun Power

Sun Power

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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Продуктът Sun Power е храна.
Съдържанието на брошурата е единствено за информация.
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   Темата за пълноценното хранене по раж-
да редица различни по характер под ходи, 
ня кои от които се радват на по-голям 
успех. Проб лемът, който възниква пред 
изследова телите в тази област, е свързан 
с големите различия в организма на всеки 
човек. При някои хора чревни ят тракт е в
много добро състояние и ензимните 
процеси осигуряват макси мал но усвояване 
на хранителните вещества. Хра но сми-
лателната система при други, е насе лена с
вредни бактерии или е засег ната от вло-
 ша ващи организма факто ри, което води до
непълноценно усвояване на хранителните 
вещества. Необходимо е да се има 
предвид и фактора киселин ност. Прека-
лено високата киселинност както в чрев-
 ния тракт, така и в биохи мичните със тав -
ки на храната, оказват влияние върху ен-
 зимната й активност, като по този начин я
лишават от полез ните хранителни ка чес  -
тва. Освен това, с напред ване на въз рас-
тта, храносмила телната сис тема при 
човека започва да функционира по-
неефективно. Съвремен ната обработка на 
храната и недотам пълноценно хранене 
също имат сво ите отрицателни ефекти, 
което налага прие мането на хранителни 
до бавки във вид на капсули или таблетки. 
Има хора, кои то с усилие ги поглъщат. 

Това по ня кога се ус лож нява от непод-
ходя щите кон серванти и пълни-

тели, използвани при някои 
продук ти, които нарушават 
усвоя ването на хранителните 
ве щес тва. Така възниква въп-
росът за ефек тив но преодо-
ляване на препятстви ята за 
пости гане на добро здра ве и 
пълно ценно хранене.
  Про   дуктът "Слънчева 
Енер  гия" е научно изследван 

и разработен от фирма AquaSource. Целта е
предос тавяне на необходи мото, под ходящо за 
всеки мета бо лизъм, средство за усвояване на цен-
ните храни телни ве щества. Формулата на про  дукта 
предлага богата комби нац ия от вита мини, минера-
ли и мик роеле менти, необходими за оптималното 
функцио ниране на човешкия организъм. Основна 
съставка в продук та са во до раслите AquaSource 
с латин ско то наи ме  но вание Aphanizomenon flos-
aquae (Афанизо мен он флос-акве), които представ ля-
ват един от най-богатите познати досега източ ници 
на естес т ве ни витамини и минерали. Този вид 
синьо-зелени водорасли, които растат в краси вото 
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 съ от   ношение и
се усвояват много по-лесно от орга низ  ма. Фор-
мулата съдържа Хавайска спиру лина - друг вид 
синьо-зелени водорасли с най-високото известно 
досега съ дър жание на проте ин, както и органична 
ал фа л фа, която представ лява изклю чи телно добър 
източник на витамини и минера ли, особено вита-
мините Е, А, В6 и К. В допълне ние към тези три 
ключови съставки е включен и вита мин С, който 
подпомага "борба та" със сво бод ните радикали, 
докато цвеклото (изпол зва се в много програми за 
пречистване на организма от токси ни), аспержите, 
морковите и спанакът дават на ор ганизма храна от 
природа та, а не храна, получе на чрез традици он-
ните ме тоди на екстракция.
  Този продукт на AquaSource се взема през
уста та, а за максимални резултати се задържа
под ези     ка. Изобилието от кръвоносни съдове в 
област та под езика улеснява усвояването
на хра ни тел ни те ве щес тва. Този процес е
изклю чително бърз, поради ниската киселинност в
устната ку хи на и слабата ензимна активност. 
Всичко това води до избягване на останалите 
проблеми, присъ щи за чревния тракт и
осигу ряв ане на надежд но и бързо сред ство за 

усвояване на ценните хранителни вещест-
ва.
  Формата на мигновена храна "Слън чева 
Енергия" също затвърждава процеса на
лесно усво яване на хранителните ве-
 щества, като са взети под внимание три 
ключови фактора - разтворимост на маз-
нините, раз мер на частиците и съотно ше-
нието pH. Разтвори мостта на мазни ни те е
от значение за тран спортирането на хра-
 ни телните вещества в кръвния по ток, тъй
като научно е установено, че колко то по-
добра е разтво римостта на мазни ните, 
толкова по-лесно те премина ват през 
стените на клетъч ната мембра на. Разме рът 
на частиците се отнася до мо ле    кулна-
 та структура на дадено съеди не ние. 
Понякога организма по-трудно
разгражда по-голяма съвкуп ност от мо ле-
кули. Факторът pH  или съ отноше ни ето 
киселинност - алкалност, също е от значе-
ние, понеже ниското съ от но шение може 
да предизвика йониза ция на храни тел ните 
ве щества, т.е. те стават положи тел но или 
отри цателно заредени. Това от своя страна 
влияе на усвояването им от орга низ ма, 
поради факта, че заредените час тици 
пораждат дру ги биохимически реакции. И 
в трите случая, продуктът "Слънчева
Енер гия" отговаря на крите ри ите със 
своята научно-изследвана основна 
формула. Кисе линното съдър жание в 
устната кухи на е по същество не утрално, 
което отно во е в полза на под хо да за
консу миране на мигно вена хра на. Като се
имат пред вид пробле мите, свързани с по-
 раж да нето на киселин ност, AquaSource 
умиш лено избягва изпол зване то на захар, 
а вместо нея, във фор му лата за вземане 
под езика, е вклю чен естес твен 
екстракт от портокал. Съчета-
нието на всич ки описани 
фактори правят 
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