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Като част от визията ни, нашите продукти се продават
от независими дистрибутори чрез най-мощния метод
на разпространение: „рекламиране от уста на уста“.

Нашата дистрибуторска
мрежа по целия свят

AquaSource е ангажирана да насърчава запазването на
здравето чрез естествени съставки и предлагане на 
широка гама висококачествени хранителни продукти, 
достъпни за всеки.

Само висококачествени
продукти и съставки

От 1994 г. AquaSource се е посветила върху
насърчаването на по-здравословен начин на живот
чрез естествени средства.

Нашата постигната цел вече
над 25 години

Съвременният начин на живот, изпълнен със стресови 
ситуации, възрастта, общото здравословно състояние и средата 
са едни от основните фактори, оказващи влияние върху 
хранителните ни нужди. AquaSource Коензим Q10 Комплекс е 
създаден, за да подпомага метаболизма, както и поддържането 
на имунната система и на нормални нива на кръвната захар. 

• Коензим Q10 (CoQ10) е натурален ензим, който тялото
  произвежда и използва на клетъчно ниво за растеж и  произвежда и използва на клетъчно ниво за растеж и
  поддръжка. 
• Хром пиколинат работи съвместно с произведения от
  панкреаса инсулин за метаболизирането на въглехидратите. 
• Суперхраната* AquaSource органични водорасли е
  изключително богат и чист източник на антиоксиданти и други
  ключови хранителни вещества. 

Какво е CoQ10?Какво е CoQ10?

Коензим Q10 е антиоксидант, произвеждан естествено от 
тялото. Клетките използват CoQ10 за растеж и поддръжка. Всяка 
клетка на тялото съдържа CoQ10, но най-високи концентрации 
от него са открити в органите с най-голяма нужда от енергия 
като сърце, бъбреци, бял и черен дроб.

CoQ10 е открит в месото, рибата и пълнозърнестите храни. CoQ10 е открит в месото, рибата и пълнозърнестите храни. 
Съдържащото се в тези хранителни източници количество 
CoQ10 обаче не е достатъчно, за да увеличи значително нивото 
му в тялото. Освен това нивото на CoQ10 в тялото намалява с 
увеличаването на възрастта и може да се повлияе от 
стресиращия начин на живот, средата и други фактори, 
въздействащи на здравето. Следователно вземането му във вид 
на добавка може да бъде от полза. на добавка може да бъде от полза. 

Естествено произведен коензим Q10, хром пиколинат 
и суперхраната* AquaSource органични водорасли са 
комбинирани в трио с многостранно приложение 
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*Здравни твърдения, одобрени от ЕОБХ: 

• Витамин В12 и витамин В5 допринасят за намаляването на
  чувството за отпадналост и умора.

• Витамин В12 подпомага нормалното функциониране на
  нервната и на имунната система. 

• Витамин В5 допринася за нормалното протичане на
  умствената дейност. 

• • Желязото подпомага нормалните когнитивни функции. 

• Хромът допринася за поддържане на нормални нива на
  кръвната захар. 

Обобщение

AquaSource Коензим Q10 Комплекс е създаден, за да 
подпомага метаболизма, както и поддържането на имунната 
система и на нормални нива на кръвната захар. 

AquaSource комбинира естествено произведен CoQ10 с хром AquaSource комбинира естествено произведен CoQ10 с хром 
пиколинат и суперхраната* AquaSource органични водорасли, 
за да се получи трио с многостранно приложение, което може 
да помогне на тялото ни да редуцира чувството за 
отпадналост и умора, и да допринесе за поддържането на 
нормални нива на кръвната захар.

AquaSource Коензим Q10 Комплекс не съдържа глутен, нито AquaSource Коензим Q10 Комплекс не съдържа глутен, нито 
ГМО и е одобрен от веганското общество.

Продаваният в търговската мрежа CoQ10 често се получава 
чрез химичен синтез. Крайният резултат може да съдържа 
химически съединения, каквито няма в натуралната форма. 
AquaSource използва CoQ10, естествено произведен 
посредством биологична ферментация и извличане, който 
не съдържа остатъчни химически съединения.

Хром пиколинат

Хромът е минерал от съществено значение, от който тялото Хромът е минерал от съществено значение, от който тялото 
се нуждае в малки количества. Малки количества хром 
могат да бъдат открити в много храни. Той участва в 
метаболизма на хранителните вещества посредством 
въздействието си върху инсулина. Когато се комбинира с 
пиколинова киселина се получава хром пиколинат – 
най-разпространената форма хром, предлагана като 
хранителна добавка.хранителна добавка.

Дефицит на хром може да се получи вследствие 
неправилно хранене, стресиращ начин на живот и 
остаряване, което налага вземането му във вид на добавка. 
Някои проучвания сочат също така, че приемът на добавка 
с хром може да спомогне за намаляване на апетита и 
желанието за определени храни при спазването на режим 
за контрол върху телесното тегло.

Суперхраната* AquaSource органични Суперхраната* AquaSource органични 
водорасли

Суперхраната* AquaSource органични водорасли е Суперхраната* AquaSource органични водорасли е 
изключително богат и чист източник на ключови 
хранителни вещества, чието съдържание на протеини 
надхвърля 60%. Богата е на ценния антиоксидант 
бета-каротин и на витамин В12. Прекрасен източник е на 
желязо и други важни минерали. AquaSource водораслите 
са от природата, а НЕ от синтетичен източник. Преработват 
се и се усвояват почти напълно от тялото.се и се усвояват почти напълно от тялото.

Ключови качества, които правят продукта 
особено желан:

• Използва естествено произведен, а НЕ химически
  синтезиран CoQ10.
• Спомага за намаляване на чувството за отпадналост и
  умора.
• Осигурява хром пиколинат, който допринася за
  поддържане на нормални нива на кръвната захар.
• Съдържа суперхраната* AquaSource органични
  водорасли.
• Може да бъде използван както от деца, така и от
  възрастни и да бъде от особена полза при остаряването.
• Одобрен от веганското общество, не съдържа ГМО и • Одобрен от веганското общество, не съдържа ГМО и 
глутен.

Естествено произведен

Коензим Q10 Комплекс


	BG CoQ10 Complex - Page 1
	BG CoQ10 Complex - Page 2

