
                 КЛИЕНТСКА ФОРМА ЗА ЗАЯВКА 
 

Име на получателя: ……………………………………………..…………………………………………………… 
Адрес: ул.(ж.к.)………………………………………….…№…..……бл. ……….…… вх. ………..ап. ………… 

Град (село) ...…………………………… Пощенски код…………………… тел.: …………..…….………….… 

Име на дистрибутора:…………………………………………………..….……Дистрибуторски номер: 

Начин на плащане:           В брой        Банков превод         Дебитна карта         Пощенски запис          Наложен платеж 

 Българска Пощенска Банка: IBAN BG22BPBI79401046719901; BIC код: BPBIBGSF 

 Първа Инвестиционна Банка IBAN BG42FINV915010BGN0H3K6; BIC код: FINVBGSF 

 Обединена Българска Банка: IBAN BG31UBBS80021067192730, BIC код: UBBSBGSF 

Наредител: …………..………………………………………….………………………..………………..…………...……………………………… 

Банка: …………………..………………...……… клон: ………………… BIC код: …………………   Дата на превода: …………….……… 

Начин на получаване:  Офис  Куриер   Поща           Сума на превода: ……………………. 

№ Код П Р О Д  У  К  Т  
Цена в 
лева БРОЙ 

ОБЩО 
ЛЕВА 

172 BGMAL150 Мака Енергия – 150 мл 65.00   

157 BGBPC120 Плодова Енергия – 120 капсули 85.70   
160 BGLGL050 Комплекс Течно злато – 50 мл 88.00   

150 BGLUN200 Лайтън-Ъп! – 200 г 70.50   
102 BGSEP001 Програма „Лесно начало” 151.00   
104 BGALC060 AquaSource водорасли 300 мг – 60 капсули 53.00   
105 BGALC120 AquaSource водорасли 300 мг – 120 капсули 102.50   
155 BGSPC120 Морска Енергия – 120 капсули 65.00   
106 BGALP050 AquaSource водорасли прах – 50 г 127.50   
108 BGALL060 AquaSource водорасли течност – 60 мл 71.50   
171 BGALМ060 AquaSource водорасли течност с мента – 60 мл  71.50   
109 BGCOQ030 Коензим Q10 с хром + водорасли – 30 капсули 78.85   
110 BGSAC060 Супер Антиоксидант с пикногенол™ - 60 капсули 82.50   
111 BGENZ060 Ензими + водорасли – 60 капсули 59.00   
112 BGACD050 Ацидофилус + водорасли – 50 капсули 43.00   
113 BGBIF050 Бифидус + водорасли – 50 капсули 43.00   
115 BGGEC120 Зелена Енергия – 120 капсули 69.30   
116 BGGEL050 Комплекс Есенциални мастни киселини – 50 мл 44.15   
118 BGMRC050 Муун Райз - хидратантен крем – 50 г  50.36   
122 BGING025 Слънчева Енергия, мигновена храна - прах – 25 г 31.50   
123 BGINC025 Клетъчна Енергия, мигновена храна - прах – 25 г 39.00   
125 BGCOL120 КолАктив™ – 120 капсули 87.00   
131 BGALO070 АлоеФреш – 70 капсули 50.30   
134 BGAFE300 Супер енергийна храна – 300 г 82.00   
135 BGCAL120 КолАктив 3™ – 120 капсули 89.30   
136 BGLCC060 Ливър кленз – 60 капсули 93.50   
137 BGCSC060 Грижа за кожата с йонни минерали & CoQ10 – 60 капсули 81.00   
138 BGCPC060 Колаген Плюс – 60 капсули 81.00   
139 BGCHN060 Грижа за косата и ноктите с йонни минерали – 60 капсули 68.00   
824 BGHBC001 Програма „Здраве и красота” 287.00   
142 BGFLC060 Флексибилити - гъвкавост и подвижност – 60 капсули 78.60   
148 BGOFC060 Остео Форте – 60 капсули 69.00   
149 BGMBC060 Муун Баланс – 60 капсули 69.00   
144 BGHTS200 Хималайска фина кристална сол – 200 г – солница 7.00   
146 BGHВS1600 Хималайска едра кристална сол за вана – 1,6 кг  50.00   
158 BGHFSB400 Хималайска фина кристална сол – 400 г - пакет – пълнител за солница 9.50   
161 BGHСSB400 Хималайска едра кристална сол – 400 г - пакет – пълнител за мелничка 9.50   
159 BGHRSB400 Хималайска каменна кристална сол – 400 г – за „Соле” 9.50   
011 BGNB011 Manuka Honey Day Cream – 50 мл - дневен крем за нормална към суха кожа 40.00   
012 BGNB012 Manuka Honey Day Cream – 50 мл - дневен крем за мазна към нормална кожа 40.00   
013 BGNB013 Manuka Honey Night Cream – 50 мл - нощен крем за нормална към суха кожа 45.00   
014 BGNB014 Manuka Honey Night Cream – 50 мл - нощен крем за мазна към нормална кожа 45.00   
015 BGNB015 Manuka Toning Gel – 100 мл - тонизиращ гел за всеки тип кожа 40.00   
016 BGNB016 Manuka Cleanser – 100 мл - почистващ лосион за нормална към суха кожа 40.00   
017 BGNB017 Manuka Cleanser – 100 мл - почистващ лосион за мазна към нормална кожа 40.00   
018 BGNB018 Manuka Honey Eye Cream – 10 мл - крем за около очите за всеки тип кожа 45.00   
019 BGNB110 Manuka Hand & Body Cream – 100 мл - крем за ръце и тяло за всеки тип кожа 40.00   
162 BGSDEBE01 Soladey-eco – йонна четка за зъби – синя 49.00   
163 BGSDEBK01 Soladey-eco – йонна четка за зъби – черна 49.00   
164 BGSDERD01 Soladey-eco – йонна четка за зъби – червена 49.00   
165 BGSDEGN01 Soladey-eco – йонна четка за зъби – зелена 49.00   
166 BGSDEPE01 Soladey-eco – йонна четка за зъби – лилава 49.00   
168 BGRHM004 Soladey-eco – 4бр. сменящи се глави – medium 49.00   
169 BGRHS004 Soladey-eco – 4бр. сменящи се глави – soft 49.00   
170 BGRHC004 Soladey-eco – 4бр. сменящи се глави - детска 49.00   
173 BGCSI001 Call Safe – за i-phone – предпазващ калъф – Н О В О ! ! ! 65.00   

174 BGCSS001 Call Safe – за тънък телефон – предпазващ калъф – Н О В О ! ! ! 65.00   

      

 Обща стойност (Продукти):  

 За заявки с наложен платеж се заплаща такса 1%:  

 За заявки до 40.00 лв. се заплащат 4.00 лв. транспортни разходи.  
 

Дата:…………….………. 
   

Подпис на клиента:……………………….………….…… 
ОБЩО:  



ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ 

МАКА ЕНЕРГИЯ– 150 МЛ 

 Подходящ за възрастни, които желаят да поддържат своята 
жизненост, издръжливост и сила. 

 Подходящ и за вегетарианци. 

 Чудесно съчетание на съставки, притежаващи адаптогенни 
свойства: мака мака, дамяна, готу кола и жен-шен 

Суперхраната мака: част от семейството на кръстоцветните 
растения, което също така включва броколи, зеле, карфиол и 
репички. Съдържа впечатляващ набор от хранителни вещества и е 
една от най-студоустойчивите култури. Настоящите изследвания 
поддържат историческите твърдения, че мака е адаптоген, което 
означава, че тя има способността да балансира и стабилизира 
системите на организма, като поддържа физическата и умствената 
дейност. популярна както сред мъжете, така и сред жените в Перу. 

o Дамяна: препоръчва се за подобряване на сексуалното 
удовлетворение и мощ 
o Готу кола: използва се в кухнята на Шри Ланка, но също така е 
и адаптоген 
o Жен-шен: произхожда от далечния изток, от години се използва 
в Китай, Корея и Япония заради адаптогенните си свойства, както 
и за подпомагане поддържането на жизненост и издръжливост. 

Препоръчителна доза: Една чаена лъжичка от 5 ml, ако е 
необходимо разбъркана в малко количество сок или като 
подсладител на горещи напитки, например какао. 

ПЛОДОВА ЕНЕРГИЯ - 120 КАПСУЛИ 

 Препоръчителен за всички над 5-годишна възраст;  

 Подходящо и за пълни вегетарианци 

 Съдържа голямо разнообразие от горски плодове, които доказано 
притежават високи хранителни стойности и осигуряват различни 
жизненоважни хранителни вещества. 

 Приемът на дребни плодове, богати на антиоксиданти, може да 
удвои нивата на полифенолите (антиоксидантите) в кръвта 

 Плодовете в този продукт се добиват изключително от органично 
поникнали и израснали местни растения (с изключение на морския 
зърнастец) 

 Доказано, че нивата на лиофилизираните хранителни вещества в 
една порция замразени дребни плодове дори могат да бъдат по-
високи от тези в пресните 

 Продуктът съдържа органични, лиофилизирани макуй бери и акай 
бери; смес от органични, лиофилизирани горски плодове и 
плодове от морски зърнастец в прахообразна форма. 

МОРСКА ЕНЕРГИЯ - 120 КАПСУЛИ 

 Осигурява специален подбор хранителни вещества, важни за 
доброто здраве и общо състояние 

 Смес от три различни вида морски водорасли: кафяви, червени и 
зелени водорасли, в комбинация с AquaSource водорасли (синьо-
зелени водорасли) 

 Съдържа цели органични изсушени растения, а не екстракти 

 Осигурява подходяща комбинация от сушени пълноценни 
водорасли от органичен източник (отглеждани без химикали и 
торове), уникални сами по себе си 

 Предлага се в капсули от растителна целулоза, подходящ е и за 
пълни вегетарианци 

AQUASOURCE ВОДОРАСЛИ 

(ТЕЧНОСТ, КАПСУЛИ, ПРАХ) 

 Осигурява повече енергия 

 Подобрява съня 

 Освобождава от психическия стрес 

 Повишава имунната защита 

 Подобрява състоянието на кожата, косата и ноктите 

 Подобрява концентрацията и умствената дейност 

 Подобрява функциите на храносмилателната система 

 Подтиска ненаситния апетит 

КОЕНЗИМ Q10 С ХРОМ + ВОДОРАСЛИ - 30 КАПСУЛИ 

Профилактиката с CoQ10 като хранителна добавка е препоръчителна при: 

 Нарушения на сърдечно-съдовата, имунната, нервната и 
двигателната система 

 Затлъстяване, диабет, астма и алергии 

 Пародонтопатии 

 Мъже с намалена оплодителна и репродуктивна способност и при 
сексуални неврози 

 Всички вирусни епидемии и други банални инфекции 

 Психическо изтощение, лесна уморяемост, преумора, стрес 

 Активни спортисти 

 Всички хора след 35-годишна възраст 
Мигновена форма - Клетъчна Енергия 

КОМПЛЕКС ЕСЕНЦИАЛНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ - 50 МЛ 

 Забавят стареенето на клетките 

 Намаляват атеросклеротичните съдови промени и способстват за 
разтваряне на атероматозните плаки 

 Способстват за понижаване на високото кръвно налягане 

 Подобряват функционирането на психо-невро-ендокринно-
имунната система 

 Спомагат за намаляване телесното тегло чрез изгаряне на 
вредните мазнини 

 Стимулират растежа 

СУПЕР АНТИОКСИДАНТ С ПИКНОГЕНОЛ™ - 60 КАПСУЛИ 

 Осигурява гладкост и еластичност на кожата 

 Подобрява зрението и паметта 

 Увеличава гъвкавостта на ставите и от там помага при артрит и спортни травми 

 Облекчава състоянието при сенна хрема, астма, хронична умора и др. 

 Предпазва от преждевременно състаряване и дегенерация 
За обща защита на всички клетки от дегенерация и като 
хранителна добавка при: 

 Активни или пасивни пушачи 

 Ежедневно умерено до високо излагане на замърсен въздух – 
автомобилни газове, работа в среда с висока концентрация на 
отровни вещества и др. 

 Излагане на химикали или високи дози радиация 

 Прекомерно излагане на слънчева светлина 

 Негативни ефекти от претоварване 

 При лица с повишен риск от сърдечно-съдови проблеми 

ПРОГРАМА ЛЕСНО НАЧАЛО 

 Програма за детоксикация, която осигурява важните ензими и 
полезни бактерии, необходими на храносмилателната система за 
правилно функциониране 

 Съдържа водорасли, храносмилателни ензими, Ацидофилус и 
Бифидус комплекс 

 Достатъчно за 4 седмици 

 Подпомага способността на организма сам да се пречиства 

 Спомага подобряването на хранителното усвояване за по-добро 
общо състояние и жизненост 

ЕНЗИМИ + ВОДОРАСЛИ - 60 КАПСУЛИ 

    Препоръчителни при: 

 Хора с нарушено, нередовно и небалансирано хранене и при 
консумиране на предимно преработени храни 

 Наличие на оплаквания от страна на храносмилателната система – 
чувство на умора след хранене, тежест, подуване, стомашни и 
чревни болки, запек, диария, газове 

 Деца със забавен растеж и развитие, които не усвояват 
пълноценно храната 

 Възрастни хора, при които са намалени броят и активността на ензимите 

 Често боледуващи от банални инфекции или хронично болни хора 

 Ензимните добавки са задължителен елемент на всяка 
очистителна програма 

АЦИДОФИЛУС + ВОДОРАСЛИ - 50 КАПСУЛИ И  

БИФИДУС + ВОДОРАСЛИ - 50 КАПСУЛИ  

Препоръчват се при: 

 Родени със секцио и/или изкуствено хранени деца (само 
Бифидус + водорасли) 

 Деца с нарушено храносмилане и забавен растеж 

 Храносмилателни проблеми 

 При дисбактериоза след химио- и лъчелечение, антибиотици, 
кортизон и др., за пушачи, авитаминоза и анемия 

 При продължителна употреба на хлорирана или флуорирана вода 

 Силен внезапен или хроничен стрес 

ЛИВЪР КЛЕНЗ - 60 КАПСУЛИ 

(за пречистване на черния дроб). 
Предназначен е за пречистване и зареждане с енергия. Формула за 
ЦЯЛОСТНА детоксикация. Някои от ползите са: 

 за „…намаляване нивата на много токсини, като например от 
тютюневия дим, радиацията, изгорелите газове от автомобилите, 
химикалите и лекарствата и много други карциногени 

 увеличаване производството на глутатион и отстраняване на тежките 
метали в организма 

 подпомага предпазването от окисляване и свързване на тежките 
метали, особено на живака, както и ефективното им отстраняване 

 подпомага процеса на детоксикация, втечняването на лимфатичната 
система 

 детоксикира, дава повече енергия, подобрява състоянието на кожата, 
влияе благоприятно при храносмилателни проблеми и регулира 
функционирането на стомашно-чревния тракт 

КОМПЛЕКС ТЕЧНО ЗЛАТО – 50 МЛ 

 Смес от растителни масла, богати на мастни киселини, включително и 
най-трудните за добиване дълговерижни есенциални мастни киселини 
от устойчиви растителни източници, включително и водорасли. 

 Уникалната формула осигурява важни мастни киселини от растителен 
произход, които предоставят широк спектър важни Омега 3, 6, 7 и 9 
мастни киселини 

 Препоръчителен за: бременни и кърмещи жени, деца и кърмачетата, 
спортисти, тези, които са подложени на голям стрес и хора, които 
търсят здравословна за сърцето диета. 

 Подходящ и за пълни вегетарианци, тъй като съдържа масла само от 
растителен произход 

 От устойчив източник, незастрашаващ делфините 

 Уникални растителни масла, по-ефективни от лененото масло при 
преобразуването в ЕРА 

 Одобрен от веган обществото 

 Допълва продуктът Комплекс Есенциални мастни киселини и е 
идеална комбинация с: АкваСорс водорасли, Зелена Енергия и 
Морска Енергия 
 



СУПЕР ЕНЕРГИЙНА ХРАНА – 300 ГР 

 Протеини: Съдържа всички осем незаменими аминокиселини в 
същото съотношение, в каквото са в човешкото тяло 

 Растителни влакна: Съдържа в изобилие В-глюкани, които 
подсилват имунната система, намаляват нивото на холестерола и 
спомагат за регулиране нивото на кръвната захар 

 Разтворими растителни влакна: Образуват желатиноподобна 
среда, допринасяща за стабилното, равномерно освобождаване на 
хранителни вещества 

 Ензими: Съдържа ензими, чиято дейност подпомага използването 
на кислорода 

 С.О.Д.: Съдържа Супероксид Дисмутаза, превъзходно оръжие 
срещу свободните радикали 

 Сложни въглехидрати: Високо съдържание на сложни 
въглехидрати за поддържане на енергията 

 Витамини и минерали: Присъстват повечето ключови хранителни 
вещества 

 Мастни киселини: Съдържа незаменими мастни киселини.  

 Аминокиселини: Съдържа 20 аминокиселини 
Съдържа над 60 витамина, минерала и аминокиселини под формата 
на 100% натурални съставки. ДОБАВЕНИ допълнително ензими и 
пробиотици. 10 гр от продукта съдържат 600 мг коластра 

КОЛАКТИВ™ - 120 КАПСУЛИ 

Забележка: Да не се консумира от хора с алергия към мляко и млечни продукти 

 Спомага за ефективното използване на енергията 

 Стяга и изгражда отпуснатите мускули 

 Подпомага бързото възстановяване след боледуване или 
тренировки 

 Поддържа силна имунна система чрез предаване на пасивна имунна 
защита посредством антителата, съдържащи се в продукта 

 Предпазва тялото от изгарянето на глюкозата за добиване на 
енергия 

 съдържа цитокини, лактоферин, полипептид, богат на пролин, 
всички пет групи имуногобулин, олиго-полизахариди и 
гликоконюганти, фактор за растеж на епителната тъкан, инсулин-
подобен фактор на растежа, трансформиращи фактори на растежа А 
& В и хормони на растежа 

КОЛАКТИВ 3™ - 120 КАПСУЛИ 

Забележка: Да не се консумира от хора с алергия към мляко и млечни продукти 

Различава се от КолАктив по това, че в него освен коластра от крави, 
са добавени лактоферин за подсилване на имунната система, и 
пробиотикът Ацидофилус, който подпомага храносмилането.  
При разработването на този продукт, целта на AquaSource беше да 
създаде продукт, който да подобри и обедини ползите от КолАктив. 
В синергия тези три съставки:  

 Подмладяват тялото 

 Правят организма по-резистентен към вируси 

 Ускоряват възстановяването след травми 

 Намаляват бръчките 

 Спомагат производството на здрави клетки 

 Способстват за по-бързото и пълноценно усвояване на хранителните 
вещества и др. 

МУУН РАЙЗ - ХИДРАТАНТЕН КРЕМ - 50 ГР 

Внимание: Да не се използва от бременни и кърмещи жени. 

 Съдържа екстракт от корена на дивия сладък картоф, като 
главно активно вещество 

 Съдържа екстракти от още 12 растителни източника. 

 Биоидентичният прогестерон има същите благотворни 
въздействия, както човешкия и няма страничните ефекти на 
прогестините 

 Кремът е удобен, защото се избягва храносмилателната 
система, респ. черния дроб, и активните съставки се внасят 
направо в кръвообращението 

 Дневната и месечна доза се определят индивидуално при всяка жена 

 Действието му е комплексно и балансирано и е полезен при 
хормонален дисбаланс 

МУУН БАЛАНС – 60 КАПСУЛИ 

 Вземайки само две капсули Муун Баланс дневно, Вие приемате 
уникалната смес от билки и хранителни вещества, като пфафия, 
мексикански сладък картоф, донг куай, мака, астрагал, атриплекс 
(солен храст), лигнани, витамин С, витамин Е. 

 За максимално усвояване на съставките са добавени 
храносмилателни ензими. Ефектът на продукта е подсилен с 
AquaSource водорасли. За по-добър клетъчен баланс са включени и 
високо био-налични йонни минерали. Продуктът е внимателно 
формулиран и специално създаден да поддържа доброто здраве и 
жизненост по време на менопауза. Подпомага безпроблемното 
адаптиране на организма към постоянните промени в този период. 

ЛАЙТЪН-ЪП! – 200 ГР 

 Гарантира приема на пълната гама важни хранителни вещества в 
правилно съотношение между протеини, въглехидрати и мазнини 

 Може да бъде използван като част от всяка диета, дори и най-строгата 

 Съдържа синьо-зелени AquaSource водорасли 

 Осигурява специални ензими за подпомагане на храносмилането 

 С ниско съдържание на калории 

 Протеинът е от органични източници 

 Естествено подсладен с органична ябълка на прах и ванилия 
 

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ - 120 КАПСУЛИ 

 Подходящ за всички възрасти 

 Осигурява на всички клетки от организма един невероятно богат 
коктейл от незаменими хранителни вещества 

 Клетките заработват максимално ефективно 

 По-продължителната консумация може да доведе до засилване 
обмяната на веществата 

 Зарежда организма с потоци живителна енергия 
Мигновена форма - Слънчева Енергия 

ПРОДУКТОВА ГАМА „ЗДРАВЕ И КРАСОТА” 

Продуктовата гама хранителни добавки „Здраве и красота” се състои от 
следните продукти: 

 „Грижа за кожата” – съдържа Коензим Q10, витамин А, хрущял от 
акула, екстракт от полски хвощ, аминокиселини, протеини, йонни 
минерали и AquaSource водорасли 

 „Грижа за косата и ноктите” – съдържа висококачествени витамини 
от група В, калций, цинк, йонни минерали и AquaSource водорасли 

 „Колаген плюс” - съдържа най-висококачествения колаген, съчетан с 
хиалуронова киселина, електрически заредени йонни минерали и 
AquaSource водорасли, които допълнително подсилват способността 
на колагена да се възстановява. 

  „Супер Антиоксидант” - съдържа един от най-силните и ефективни 
антиоксиданти известни до момента - Pycnogenol™,. житни кълнове, 
пикногенол, водораслото дуналиела салина, екстракт от боровинки и 
зелен чай, витамин Е и AquaSource водорасли – изключително богат 
източник на естествени антиоксиданти. 

ФЛЕКСИБИЛИТИ – ГЪВКАВОСТ И ПОДВИЖНОСТ – 60 КАПСУЛИ 

Съществуват три основни аспекта със ставните проблеми: 
предотвратяване на възпаленията, възстановяване на хрущяла и 
запазване на подвижността. 
Бенолеа - патентован екстракт от листата на маслина; осигурява 
ефективно циркулиране на кръвта до ставните области. 

 Опти-МСМ – осигурява допълнителна подкрепа на ставите по време 
на подувания и възпаляване на тъканта 

 Хмел (Humulus lupulus) – предполага се, че съставки от хмел 
възпрепятстват образуването на простагландини, причиняващи 
възпаленията; съдържа най-малко 22 съставки, притежаващи 
противовъзпалителни действия, включително няколко, които действат 
чрез същия клетъчен механизъм, както и стероидните препарати. 

 Алое Вера – в приготвянето на продукта е използван концентрат, 
концентриран 200 пъти! 

 Хондрактив™ - висококачествен колаген, който да подтиска авто-
имунната атака при разпадането на хрущяла и да възстановява тъканта. 

 Хиалуронова киселина - подпомага производството на хиалинен 
хрущял – хрущялът, който се намира във всички стави 

 Регенашуър® глюкозамин хидрохлорид – единствената 
съществуваща вегетарианска форма на глюкозамин. Подпомага 
изграждането на тъканите с голямо съдържание на вода, осигурява 
плътност на хрущялната тъкан и й придава „пружиниращ” ефект. 
Съдържа 83% глюкозамин, в сравнение с нормалния глюкозамин 
сулфат – 65% 

 Целадрин® - непрекъснато смазва клетъчните мембрани. Осигурява 
по-голяма гладкост и еластичност 

ХИМАЛАЙСКА КРИСТАЛНА СОЛ 

 Хималайска фина кристална сол – 200 г – с най-богатото съдържание в 
света на основните 84 минерала, от които организма се нуждае. 

 Хималайска каменна кристална сол – 250 г – за приготвяне на 
енергийна напитка „Соле” – консумира се под формата на 1% солен 
разтвор – може да неутрализира дисбалансираното рН; подпомага 
пречистването на организма; отличен и за гаргара при поява на 
инфекции на мукозните мембрани на носа, устата и гърлото; полезен и 
за промивки на устата за борба с язви в устната кухина, възпаления на 
венците и избелване на зъбите. 

 Хималайска едра кристална сол – 200 г – отличен заместител на 
трапезната сол. Предлага се и в комбинация с мелничка. 

 Хималайска едра кристална сол за вана – 1 600 г – ваната със 
солен разтвор дава възможност на солта да се натрупа в горния слой 
на кожата, като по този начин я запазва хидратирана. Алкалният 
характер на ваната със солен разтвор оставя чувството за мекота и 
копринена гладкост. Тридесет минутна вана със солен разтвор има 
същият пречистващ ефект, както тридневно гладуване! 

ОСТЕО-ФОРТЕ – 60 КАПСУЛИ 

Калций и магнезий – съдържат се в значителни количества; добити са 
от патентовани, научно изследвани водораслови източници, които имат 
отлична усвоимост. Минералите в тях са органично свързани, което ги 
прави изключително био-налични. Допълнителното предимство на 
водораслите е, че съдържат над 70 микроелемента  

 Витамин D – много по-био-наличен от витамин D2 

 Бор – превръща витамин D в активна форма 

 Растителни ензими – способстват максималното усвояване на минералите 

 Витамин K2 – добит е от специална ферментирала японска соева 
храна, наречена „Natto”. Витамин К2 въздейства върху способността на 
организма да използва калция, като подпомага отлагането му в костите 

 Йонни минерали – водоразтворими, естествено добити от Голямото 
солено езеро в Юта, САЩ; осигуряват над 70 различни минерала и 
микроелемента. Абсорбират се лесно и подпомагат преноса на другите 
хранителни вещества, съдържащи се в продукта 

AquaSource водорасли – допринасят за повишаване на хранителния 
състав и синергията на продукта 



НАТУРАЛНА КОЗМЕТИКА NATURAL BEING® 

Философия: Истинската красота идва отвътре, но добрата грижа 

за кожата помага тя да бъде показана по най-добрия начин. Серията 
natural being® е ефикасна и лесна за употреба. Тя поддържа кожата 
естествено чиста и здрава. В сърцето на тази серия е дълбокото 
уважение към мъдростта на Природата.  

С гордост Ви гарантираме сигурна и ефикасна козметика, 
произведена и опакована в Нова Зеландия. Серията natural being® 
допринася за по-чиста и здрава кожа, като използва знанията и 
мъдростта на Природата: 

 Редовното използване на тази лесна за употреба козметика, 
защитава и поддържа кожата чиста, за да я предпази от признаците 
на стареене. 

 Медът от манука има свойството да хидратира и задържа 
влагата, а комбинацията му с масло от манука предлага силно 
антибактериално действие. 

Серията natural being® дава на клиентите онова средство, което 
прави кожата сияеща и й връща хармонията и баланса, защото това 
са факторите, които забавят появата на първите следи на стареене. 
Всичко това се постига без нуждата от опит, вредни химикали или 
сложни продукти и процедури. 

Сертифициране: сертифициран естествен продукт от 

BDIH - BDIH е независим контролен орган за натурална 
козметика в Европа. Серията natural being® с гордост носи 

техния запазен знак, защото отговаря на строгите 
изисквания и стандарти, някои от които включват: 

 Вземане под внимание очакванията на клиентите за 
безопасност и екологичност на продуктите. 

 Определени стандарти към вложените в козметиката суровини – 
тяхното извличане и/или създаване и тяхната преработка. 

 Когато се извличат суровините за козметика, се предприемат 
съответни мерки, за да се намалят до минимум уврежданията на 
околната среда и да не се застрашава живота на никое живо 
същество. Особено внимание се обръща на опазването на животни и 
животински видове. 

 Не се позволява намесата в генома на растенията чрез 
генетично инженерство. 

 Суровините да са произведени с възможно най-малко химическа 
преработка и по начин, който предпазва околната среда. 

 Опаковката да бъде както икономична, така и щадяща околната 
среда. 

 Забранено е радиоактивното излъчване както от суровините, 
така и от крайния продукт. 

Без жестокост : Нито един продукт или негова 

съставка, не са изпитвани върху животни, нито съдържат 
съставки с животински произход. 

Опаковката се рециклира: Както външната, 

така и вътрешната опаковка са изцяло рециклируеми. 

Серията се състои от 9 продукта и предлага лесен и 

същевременно ефикасен режим за разкрасяване. Трите основни 
съставки във всичките девет продукта от серията са: 

Мед от манука: този сладък чудотворен „работник” връща 
жизнеността на кожата, като нежно стимулира възстановяването на 
клетките, чрез хидратиране и задържане нивата на влагата без 
усещане за омазняване. 

Ползи: овлажнява и задържа хидратацията; забавя 
дехидратацията; подобрява еластичността и прави кожата по-
бляскава и сияйна; намалява кожните неравности; притежава 
антимикробни свойства; подпомага заздравяването на малки 
увреждания на кожата; стимулира подновяването на клетките 

Масло от манука: етеричното масло е внимателно извлечено от 
листата на местното новозеландско дърво манука. Избрахме това 
масло заради уникалните му антибактериални, противогъбични и 
противовъзпалителни свойства, които се борят срещу 
микроорганизмите, причиняващи възпаления и появата на петна. 

Ползи: ефикасен срещу бактериите, причиняващи акне; 
противомикробно; противогъбично; антибактериално. 

Токоферол (витамин E): лесноусвоим, този лечебен антиоксидант е 
спечелил названието „витамин на кожата” с това, че я предпазва от 
състарителните ефекти от свободните радикали. При редовна 
употреба прави чудеса при белези и дехидратирана кожа. Внимателно 
извлечен от генно-немодифицирани соеви зърна. 

Чисти растителни съставки: синергичното съчетание от 
допълнителни чисти растителни съставки се грижи за кожата и 
същевременно възстановява баланса и хармонията й. 

Серията съдържа естествени консерванти и е без груби химикали и 
изкуствени съставки. 

ЙОННА ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ SOLADEY-ECO 

Оригиналната, популярна и революционна светлинно-активираща 
се японска четка за зъби Soladey-eco притежава изключителната 
способност да премахва плаката - доказана чрез клинични 
изследвания.  
На пръв поглед изглежда като обикновена четка за зъби. Но 
задълбочено изследване разкрива пръчица от титаниев диоксид със 
сменяема глава с власинки, разположена върху дръжка, която 
активирана от светлината, произвежда електрони. Те подпомагат 
премахването на зъбната плака и подобряват оралната хигиена. 

ПРЕДИМСТВА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА SOLADEY-ЕСО 

 Процесът на йонизация се активира лесно от светлина и вода 
(слюнката е достатъчна, когато сте извън къщи) 

 Пръчицата от титаниев диоксид произвежда йони, които 
разрушават плаката 

 Лесна за използване навсякъде, подобрява зъбната хигиена 

 По-лекото търкане предотвратява нараняването на зъбите и венците  

 Без или с минимално количество паста за зъби 

 Използвайте соления разтвор Соле от хималайска каменна 
кристална сол вместо вода за уста. 

 Действа и върху упоритите дентални петна, подпомага 
избелването на зъбите 

 Изследвания показват, че е по-ефективна срещу плаката по 
труднодостъпните повърхности на зъбите 

 Поради йонното действие, слюнката придобива естествено 
антибактериално свойство, което продължава дори след 
измиването на зъбите 

 Спомага и за намаляване на кариесите и лошият дъх, причинени 
от бактериите 

 Клинично доказано е, че подпомага възстановяването на венците 
по естествен път 

 Удобна за съхранение в колата, чантата или кутията за обяд на 
детето 

 Идеална за пътуване, къмпинг, използване на открито и 
навсякъде, където няма вода 

 Почиства и освежава протези и брекети 

 Лека и удобна за пренасяне, не изисква електричество или 
батерии 

CALL SAFE – ПРЕДПАЗВАЩ ОТ РАДИАЦИЯТА 

КАЛЪФ ЗА ТЕЛЕФОН 

Call Safe предпазва от "близкото и далечно поле" на радиация и 
намалява с 96% SAR нивата - Specific Absorption Rate е мярка за 
размера на радиочестотната енергия, която се абсорбира от тялото 
при използване на мобилния телефон. Други продукти на пазара 
осигуряват пълно покритие на слушалката, но не покриват близкото и 
далечно поле на радиация. 

Мобилните телефони излъчват микровълнова радиация, която е 
налице, когато той е включен, а не само когато говорите. Call Safe 
блокира тази радиация. Забравете за момент за всички интелигентни 
функции и приложения на мобилния си телефон. Вместо това 
опитайте да мислите за него като за мини-микровълнова фурна без 
предпазни стени. Сега се опитайте да си представите как я държите до 

главата, сърцето или слабините си. Не бихте го направили, нали? И 
все пак ние всички го правим... Всеки ден. 

За да се защитите от вредните емисии, предлагаме следните 
предпазни мерки: 

1. Намаляването на времето, в което използвате мобилния си 
телефон, ще намали риска за здравето. Наистина лесно. 

2. Заменете разговора с СМС, когато е възможно. 
3. Изключете или защитете вашия телефон, като го поставите в 

своя Call Safe, докато го носите със себе си. 
4. Изключете мобилния си телефон през нощта. 
5. Ако трябва да проведете важни разговори, използвайте Call Safe. 
6. Забранете на детето си да използва телефона, когато е възможно. 

Когато това не е възможно, се уверете, че то използва Call Safe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Последна редакция 4.2013 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКИ 
Уважаеми клиенти, 
Моля, попълнете формата за заявка, като използвате ПЕЧАТНИ букви. 
Донесете попълнената форма за заявка в офиса или изпратете по пощата на адрес: 
“АкваСорс” ЕООД               Ако поръчвате по телефона, моля предоставяйте следната информация: 
1404 София ж.к. Гоце Делчев,    1. Номер на Дистрибутора 
ул. “Костенски водопад” № 47, вх. А, ет. 1  2. Име на дистрибутора 
Факс: 02/859 31 69; тел.02/ 858 16 46, 859 70 04  3. Име (код) на продукта и заявеното количество 
GSM: 0892/453-770; 0887/43-71-67    4. Начин на плащане 

e-mail: info@aquasource.bg; www.aquasource.net 
 

В случай, че получите дефектен продукт, моля върнете ни го в рамките на две седмици (за хранителните добавки) или 

в двумесечен срок (за козметичните продукти) от датата на покупката, заедно с оригиналната фактура, и ние ще Ви го заменим. 


