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AquaSource

AQUASOURCE ОСТЕО-ФОРТЕ СЕ ЗАВЪРНА
НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР С НОВА ФОРМУЛА
От месец февруари „АкваСорс“ ЕООД
отново предлага на българските
потребители чудесния продукт
AquaSource Остео-Форте – 60 капсули,
но вече с ПОДОБРЕНА формула,
в която над 90% от съставките са органични
и съдържа новата, с 20% по-усвоима,
форма на витамин К2 - K2Vital® Delta.
Клиентска цена: 93.85 лв.

НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ:
(Промоциите са актуални до края на месеца
или до изчерпване на количествата)

Костните проблеми са често срещани и причиняват усещане за
скованост и болезненост в областта на ставите. Те се срещат почесто при по-възрастни хора, но могат да засегнат и по-млади,
особено ако е било налице увреждане на ставите. Понякога това
води до подуване и деформации, особено в ставите на пръстите, а
дори и до скърцане и стържене в тези области. Загубата на
мускулна тъкан отслабва ставата. В почти всички ставни области
може да се усеща болка, но най-честите места са пръстите,
палците, коленете, ханша, гърба и шията.
AquaSource Остео-Форте съдържа добре изследвана гама от
хранителни вещества, които поддържат здравето на костите.
Формулата на този продукт е създадена така, че да оптимизира
ефективното му усвояване, което да увеличи до максимум неговия
потенциал за поддържане на възможно най-силни и здрави кости.
Ето как костно-ставните проблеми могат да засегнат различни
части на тялото:
Ханш: Болката се усеща в областта на
слабините, а понякога и от вътрешната страна
на коленете или бедрата.
Колене: При движение в коляното може да
се появи „скърцащо”
или
„стържещо”
усещане.
Пръсти: Костните израстъци (шипове) по
ръба на костите могат да предизвикат подуване, болезненост,
чувствителност и зачервяване на пръстите на ръцете. Може да се
появи и болка в основата на палеца.
Стъпала: Може да се усети болка и чувствителност в голямата
става в основата на палеца. Подуването на глезените или пръстите
на краката може да стане ясно забележимо.
Болките в коляното или ханша могат да
доведат до заседнал начин на живот, в резултат
на което е възможно да се стигне до
напълняване и дори – затлъстяване. Това, от
своя страна, може да доведе до появата на
множество проблеми. С увеличаване на
теглото се повишава стреса и напрежението
върху ставите. Така че последствията могат да бъдат значителни.
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 Закупете
1 брой Остео-Форте – 60 капсули
и 1 брой Муун Баланс – 60 капсули
за 145.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 17.85 лв.
*** *** *** *** ***

 Закупете 1 брой
Пакет „Уелнес“

(Зелена Енергия- 120 капсули & КолАктив 3)

за 149.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 9.60 лв.
*** *** *** *** ***
 Закупете 1 брой

Пакет „Уелнес Къмплит“
(Зелена Енергия, КолАктив 3,
Храносмилателни ензими с водорасли
& Комплекс Есенциални Мастни киселини)

за 239.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 22.75 лв.
*** *** *** *** ***

 Закупете 1 брой
Пакет „Уелнес Голд“
(Зелена Енергия, КолАктив 3,
Храносмилателни ензими с водорасли,
Комплекс Есенциални Мастни киселини,
Коензим Q10 с хром,
Супер Антиоксидант с Пикногенол®,
& Органичен Витамин D)

за 399.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 60.80 лв.

info@aquasource.bg

●

(02) 859-70-04; 0

7003 1003

Падания
Хората със ставни нарушения падат с 30
процента повече, а рискът от счупвания при тях е 20
на сто по-голям, отколкото при тези без такива
проблеми. Хората с нарушено костно здраве имат
няколко рискови фактора, като например намалена
функционалност на ставите, мускулна слабост и
нарушен ставен баланс, поради което вероятността
от падане е по-голяма. Страничните ефекти от
обезболяващите лекарства могат, също така, да
допринесат за загубата на равновесие.
Изследвания сочат, че здравето на костите при 8090% от хората над 60-годишна
възраст е изложено на риск. През
2013 г. във Великобритания 8,75
милиона
души
са
потърсили
лечение на тези проблеми. Жените
са по-склонни от мъжете да търсят
решение.
Проблемите
се
увеличават при хората на възраст
между 45 и 75 години. При тези на
възраст на и над 75 години, 49% от жените и 42% от
мъжете са потърсили лек за костни проблеми.
Различните видове ставни дисфункции могат да
засегнат всички възрастови групи – от деца до
възрастни хора, като по-застрашени са жените,
отколкото мъжете. Статистиката показва, че
все повече хора от всички възрасти са
подложени на опустошителните ефекти на
този здравословен проблем в една или друга
форма.
В човешкото тяло има шест различни вида
стави. Основната им структура е доста
сходна. Подвижните части на костите са
покрити с хрущял и са заобиколени от пълна с
течност капсула, изградена от сухожилия. Тънка
мембрана във вътрешността на ставната капсула
секретира смазочна синовиална течност, която
позволява на ставите да се движат безопасно и
безболезнено една срещу друга. Износването на
хрущяла,
удебеляването
на
синовиалната
мембрана, прекалено малко или прекалено много
синовиална
течност
и
увредените
костни
повърхности, могат да доведат до костни проблеми.
Изследванията също така предполагат, че освен
свързаните с начина на живот и хранителните
фактори, съществуват и други причини за този тип
проблеми, като например намалената способност
на организма да се
бори
с
вирусни,
бактериални
и/или
гъбични инфекции.
Ставите изискват
правилните ко-фактори,
като например калций,
магнезий и витамин D, за
да функционират така, както природата е
проектирала. Една здрава, богата на хранителни
вещества система, обикновено предоставя тези
жизненоважни вещества. В нашата хранителна
верига, обаче има сериозен недостиг дори на
основни хранителни вещества, които са от
съществено значение за доброто здраве на всяка
система в тялото. Високите нива на стресови
фактори, които са неразделна част от живота на

Вашият независим
AquaSource дистрибутор е:

повечето хора, допълнително изтощават вече
лишеното
от
хранителни
вещества тяло. Ето защо,
сериозният
дефицит
в
способностите на организма
да
се
възстановява
и
подновява,
причинява
увреждания
на
различни
операционни системи, в този
случай
на
ставите.
Възстановяването и подмяната на хрущяла се забавя
и накрая спира напълно, което води до прекомерно
износване на ставните повърхности и неизбежни
проблеми с подвижността.
Много
хора,
практикуващи
алтернативна
медицина, вече редовно използват добавки като
AquaSource Остео-Форте, за да дадат възможност на
организма да се предпази от ставната дегенерация
и значително да помогнат възстановяването на вече
увредените стави.
AquaSource Остео-Форте е с нова формула, за
да бъде дори още по-ефикасен от преди при
решаването на проблемите с нарушеното костноставно здраве. Той е пълен с онези мощни
хранителни вещества и ко-фактори, които помагат
при проблеми със ставите и костите. С гордост
можем да обявим, че произходът на нашия
витамин D в AquaSource Остео-Форте е от
органични гъби. Тази суперхрана* съдържа
всички хранителни вещества, необходими
при костно-ставни проблеми, които работят
в синергия, за да доведат до забележителни
и трайни резултати. Сега продуктът съдържа
над 90% органични съставки!
Формулата съдържа магнезий (като органични
морски водорасли), който допринася за нормалната
мускулна функция, поддържането на нормални
кости и до намаляване на умората и изтощението.
Калций (като органични водорасли, богати на
калций), който допринася за нормалната мускулна
функция и поддържането на нормални кости.
Витамин D2 - за нормалното усвояване на калция и
фосфора, за поддържане на нормални кости и
мускулна функция. Другите важни хранителни кофактори са йонни минерали, цинк, бор и ензимите
протеаза, липаза и амилаза. Освен това, сега
съдържа и новата K2Vital® Delta форма на витамин
К2 - до 20% по-усвоим, този уникален процес на
двойно микрокапсулиране предлага възможно найдобрата защита от тръпчивостта и остротата на някои
минерали.
*Здравни твърдения, одобрени от Европейският
орган по безопасност на храните (EFSA):
Магнезий, калций, витамин D – за нормалната
мускулна функция и поддържането на нормални
кости.
Магнезий – за намаляване на умората и
изтощението.
Витамин К – за поддържането на нормални кости.
Данни за алергени:
Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) №
1169/2011 за предоставянето на информация за
храните на потребителите.
Емил Алексов
Клиентски номер: K50039765
Телефон: 0887 329 573
http://estestveni.com

“АкваСорс” ЕООД • 1404 София, ж.к. „Гоце Делчев” • Ул. “Костенски водопад” № 47, вх. А, ет. 1
Тел.: 02 858 16 46 •НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН 0 7003 1003 • E-mail: info@aquasource.bg • www.aquasource.net

