
 

AquaSource Organic 
Green Energy  
Ένα από τα πιο δημοφιλή 
προϊόντα μας, εμπλουτίστηκε 
με Βιολογικό Χυμό Αλφάλφα σε 
μορφή Σκόνης, για μέγιστη 
θρεπτική αξία! 

Το AquaSource Green Energy είναι ένα από τα 
πιο δημοφιλή προϊόντα μας, επειδή 
σχεδιάστηκε για να προάγει τα βέλτιστα 
επίπεδα ενέργειας και να υποστηρίζει το 
φυσικό ανοσοποιητικό σύστημα. Στο πλαίσιο 
της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης των 
προϊόντων μας, προσθέσαμε στη νέα μας 
σύνθεση βιολογικό χυμό αλφάλφα σε μορφή 
σκόνης, για ακόμη μεγαλύτερα διατροφικά 
οφέλη.  

  

Βασικά Επιχειρήματα 
Πώλησης 

ü Παρέχει ένα ευρύ φάσμα θρεπτικών 
συστατικών όπως βιταμίνες, 
μέταλλα, αντιοξειδωτικά, πρωτεΐνες, 
αμινοξέα, λιπαρά οξέα και 
νευροπεπτίδια. 

ü Συνεισφέρει στη μείωση της 
κούρασης και της κόπωσης. 

ü Ωφελεί το Νευρικό σας σύστημα. 

ü Υποστηρίζει το φυσικό 
Ανοσοποιητικό σας σύστημα. 

ü Συμβάλει στη φυσική απελευθέρωση 
ενέργειας. 

ü Βοηθάει τη γνωστική λειτουργία που 
είναι σημαντική για τη μνήμη και την 
αντίληψη. 
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Στα βασικά συστατικά περιλαμβάνονται 

Βιολογικός Χυμός Αλφάλφα σε μορφή Σκόνης 

Το Αλφάλφα είναι μια τροφή χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες και πλούσια σε θρεπτικά 
συστατικά που καλλιεργείται σε όλο τον κόσμο. Ένα μόνο γραμμάριο βιολογικού αλφάλφα 
περιέχει ένα ευρύ φάσμα βασικών μεταλλικών στοιχείων, ιχνοστοιχείων και βιταμινών 
(συμπεριλαμβανομένης της βιταμίνης Κ) σε μια πολύ εύπεπτη μορφή, παρέχοντας μια σταθερή 
βάση για την κυτταρική υγεία και δραστηριότητα. Στα διατροφικά συστατικά περιλαμβάνονται οι 
βιταμίνες Α, C, Ε και Κ4, καθώς και τα μεταλλικά στοιχεία ασβέστιο, κάλιο, φώσφορος και σίδηρος. 

Η AquaSource προμηθεύτηκε πρόσφατα Βιολογικό Χυμό Αλφάλφα σε μορφή Σκόνης. Ο βιολογικός 
χυμός αλφάλφα μετατρέπεται σε σκόνη μέσω της διαδικασίας BioActive Dehydration®, που 
αποτελεί μια αποκλειστική διαδικασία ξήρανσης με ψεκασμό σε χαμηλή θερμοκρασία. Αυτή η 
ήπια διαδικασία, κατά την οποία η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει ποτέ τους 41°C (106°F), διατηρεί 
και ξηραίνει τα προϊόντα μας μετατρέποντάς τα σε σκόνη. Η διαδικασία BioActive Dehydration® 
δεν προκαλεί σχεδόν καθόλου θερμική υποβάθμιση, διατηρώντας το χρώμα, τη γεύση, το άρωμα 
και τα θρεπτικά συστατικά του φρέσκου βιολογικού αλφάλφα.

Βιολογικά Φύκια AquaSource από τη λίμνη Upper Klamath  

Τα Βιολογικά Φύκια AquaSource είναι από τα πιο αγνά και πλούσια σε μέταλλα φύκια στον κόσμο. 
Ουδέποτε εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες. Η διαδικασία BioActive Dehydration® της 
AquaSource, εξασφαλίζει μέγιστη θρεπτική αξία. 

Τα φύκια βρίσκονται στη βάση της τροφικής αλυσίδας. Ως εκ τούτου, ο οργανισμός μας 
αναγνωρίζει εύκολα τα θρεπτικά συστατικά των φυκιών ως τροφή και τα αφομοιώνει άνετα.  
Επειδή αποτελούν μια πολύ θρεπτική τροφή, όλα τα συστατικά που περιέχονται σε αυτά 
μετατρέπονται από τον οργανισμό σε ενέργεια.  

Πολλοί θεωρούν τα γαλαζοπράσινα φύκια από τη λίμνη Upper Klamath ως την πιο ισορροπημένη 
τροφή της φύσης.  Τα φύκια δεν καταψύχονται σε κανένα σημείο. Η διαδικασία BioActive 
Dehydration® της AquaSource, αποτελεί μια αποκλειστική επεξεργασία ξήρανσης που μετατρέπει 
τα φύκια μέσω της αφυδάτωσης σε σκόνη χωρίς σχεδόν καμία υποβάθμιση των θρεπτικών 
στοιχείων, του χρώματος, του αρώματος ή της γεύσης τους. Εδώ η AquaSource συλλέγει τα φύκια 
της, στον τόπο όπου αναπτύσσεται η πιο πλήρης και ισορροπημένη τροφή της Φύσης. Τα φύκια 
που βρίσκονται εδώ διαθέτουν πληθώρα αξιόλογων ιδιοτήτων, ενώ τίποτα δεν συγκρίνεται με το 
διατροφικό τους προφίλ. Ανά γραμμάριο, αποτελούν πλούσια πηγή ενός ευρέος φάσματος 
θρεπτικών συστατικών. 

Βιολογική Σπιρουλίνα  

Η σπιρουλίνα είναι άλλο ένα γαλαζοπράσινο φύκι με υψηλή θρεπτική αξία.  Η σπιρουλίνα 
περιέχει φυτοθρεπτικά στοιχεία με ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες.  

Καθημερινά διενεργούνται αυστηρές δοκιμές ελέγχου, για να διασφαλιστεί ότι τα αυστηρά 

πρότυπα ποιότητάς μας διατηρούνται και υπερβαίνουν όλα τα διεθνή πρότυπα τροφίμων.
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Μια μελέτη με ελπιδοφόρα συμπεράσματα 

Πλαίσιο 

Το περασμένο φθινόπωρο, πραγματοποιήσαμε μια μικρή μελέτη για τα αποτελέσματα της λήψης 
του AquaSource Organic Green Energy.  Η μελέτη διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη 
Βουλγαρία.  Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν άτομα που είχαν δοκιμάσει το Green Energy με 
την αρχική του σύνθεση, αλλά και άνθρωποι που δεν είχαν λάβει πότε το Green Energy.  Οι 
συμμετέχοντες ήταν άνδρες και γυναίκες από διάφορες ηλικίες, επαγγέλματα, αλλά και σωματική 
και ψυχική κατάσταση. 

Ερωτηματολόγιο πριν από τη δοκιμή 

Πριν από την έναρξη της μελέτης, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα 
ερωτηματολόγιο. Ζητήθηκαν οι εξής πληροφορίες: 

• Προσωπικά στοιχεία (όνομα, ηλικία, φύλο, τοποθεσία, επάγγελμα κλπ.). 

• Γενική κατάσταση υγείας, φάρμακα που λαμβάνονταν και επίπεδο ενέργειας. 

• Συνήθειες ύπνου, άσκηση, πρόσληψη νερού. 

• Γενική συναισθηματική κατάσταση (ηρεμία, ήπιο άγχος, αυξημένο άγχος). 

• Ενδεχόμενη λήψη του Green Energy στο παρελθόν. 

Διαδικασία 

Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να λαμβάνουν 2 έως 4 κάψουλες Aquasource Organic Green 
Energy τη μέρα για 7 ημέρες.  Στο τέλος των επτά ημερών, τέθηκαν οι εξής ερωτήσεις: 

1. Ακολουθήσατε το πλήρες σχήμα 7 ημερών; 

2. Υπήρξαν ανεπιθύμητες ενέργειες; 

3. Πόσο γρήγορα αισθανθήκατε τα οφέλη; (περισσότερη ενέργεια) 

4. Αισθανθήκατε την ανάγκη να λάβετε περισσότερες από 2 κάψουλες ημερησίως; 

5. Παρατηρήσατε άλλα οφέλη για την υγεία; 

6. Υπήρξε βελτίωση στη διάθεσή σας; 

7. Πώς αξιολογείτε τώρα το επίπεδο της ενέργειάς σας σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10; 

8. Αισθάνεστε ότι το Green Energy βελτίωσε το επίπεδο της ενέργειάς σας; 

9. Έχετε επιπλέον σχόλια; 
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Αποτελέσματα 

Άτομα που είχαν λάβει το Green Energy στο παρελθόν 

• Μετά τη δοκιμή, ο αριθμός των ατόμων με επίπεδο ενέργειας 10 διπλασιάστηκε, ενώ 
τριπλασιάστηκε ο αριθμός των ατόμων με επίπεδο ενέργειας 9.   

• Μετά τη δοκιμή, το 35,3% (18 άτομα) των συμμετεχόντων ανέφερε επίπεδο ενέργειας 8.  

• Μετά τη δοκιμή, το 94% (48 άτομα) των συμμετεχόντων ανέφερε επίπεδο ενέργειας 
μεταξύ 7 και 10.  

• Πριν από τη δοκιμή, το 83% (44 άτομα) των συμμετεχόντων είχε αναφέρει επίπεδα 
ενέργειας μεταξύ 5 και 8. 

• Το αθροισμένο επίπεδο ενέργειας όλων των συμμετεχόντων πριν από τη δοκιμή ήταν 374. 

• Το αθροισμένο επίπεδο ενέργειας όλων των συμμετεχόντων ΜΕΤΑ τη δοκιμή ήταν 415. Το 
αθροισμένο επίπεδο ενέργειας ακόμη και όσων λάμβαναν τακτικά το Green Energy, ήταν 
αυξημένο μετά τη δοκιμή. 
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Επίπεδο ενέργειας: Από το 1 έως το 10 

ΠΡΟ δοκιμής ΜΕΤΑ δοκιμήςΕπίπεδο ενέργειας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ
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Άτομα που δεν είχαν λάβει το Green Energy στο παρελθόν 

 
• Μετά τη δοκιμή, το 30,9% (17 άτομα) των συμμετεχόντων ανέφερε επίπεδο ενέργειας 8. Το 

25,4% (14 άτομα) ανέφερε επίπεδο ενέργειας 9.  

• Μετά τη δοκιμή, το 87% (48 άτομα) των συμμετεχόντων ανέφερε επίπεδο ενέργειας 
μεταξύ 7 και 10.  

• Πριν από τη δοκιμή, το 78,8% (41 άτομα) της ομάδας είχε δηλώσει επίπεδα ενέργειας 
μεταξύ 5 και 8.  

• Το αθροισμένο επίπεδο ενέργειας όλων των συμμετεχόντων ΠΡΙΝ από τη δοκιμή ήταν 339. 

• Το αθροισμένο επίπεδο ενέργειας όλων των συμμετεχόντων ΜΕΤΑ τη δοκιμή ήταν 433. 
Αυτό δείχνει ότι το αθροισμένο επίπεδο της ομάδας αυξήθηκε σημαντικά. 
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Επίπεδο ενέργειας: Από το 1 έως το 10 

ΠΡΟ δοκιμής ΜΕΤΑ δοκιμήςΕπίπεδο ενέργειας
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ
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Συνολική βελτίωση επιπέδου ενέργειας 

 
• Το 46,9% των συμμετεχόντων που δεν είχαν λάβει το Green Energy στο παρελθόν, 

δήλωσε ότι αισθάνθηκε ελαφρά βελτίωση στο επίπεδο ενέργειάς του.  

• Το 40,8% της ίδιας ομάδας αισθάνθηκε σημαντική βελτίωση στο επίπεδο ενέργειάς 
του.  

• Συνδυαστικά, πάνω από το 84% είδε κάποια βελτίωση στο επίπεδο ενέργειας.  
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ΕΛΑΦΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ

Γενικά, αισθάνεστε ότι το Green Energy βελτίωσε το επίπεδο 
ενέργειας σας;

ΧΡΗΣΤΕΣ GREEN ENERGY ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ GREEN ENERGY
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ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

 
• Πάνω από το 67% των συμμετεχόντων και στις δύο ομάδες δήλωσε ότι αισθάνθηκε 

περισσότερη ενέργεια μετά από 15 λεπτά. 

• Το 67% τόσο των ατόμων που είχαν λάβει το Green Energy στο παρελθόν όσο και αυτών 
που δεν το είχαν λάβει, αισθάνθηκε βελτίωση στο επίπεδο ενέργειάς του μετά από μόλις 
15 λεπτά. 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

 
• Πάνω από το 70% των συμμετεχόντων που δεν είχαν λάβει το Green Energy στο παρελθόν, 

αισθάνθηκαν βελτίωση στη διάθεσή τους μέσα σε 7 ημέρες.  

• Μεταξύ εκείνων που είχαν λάβει το Green Energy στο παρελθόν, το 78% αισθάνθηκε 
βελτίωση στη διάθεση. 

• Αμφότερες οι ομάδες είδαν σημαντική βελτίωση στη διάθεση. 
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Αισθανθήκατε βελτίωση στην ενέργειά σας; Αν ναι, πόσο γρήγορα;

ΧΡΗΣΤΕΣ GREEN ENERGY ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ GREEN ENERGY
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ΜΙΚΡΗ ΝΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ

Παρατηρήσατε βελτίωση στη διάθεσή σας τις τελευταίες 7 ημέρες;

ΧΡΗΣΤΕΣ GREEN ENERGY ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ GREEN ENERGY



AquaSource Organic Green Energy 
 

 

8 

 

Περίληψη 
Το AquaSource Green Energy είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα μας, επειδή σχεδιάστηκε για 
να προάγει τα βέλτιστα επίπεδα ενέργειας και να υποστηρίζει το φυσικό ανοσοποιητικό σύστημα.  
Το AquaSource Organic Green Energy, διαθέτει νέα συνταγή που περιλαμβάνει βιολογική 
σπιρουλίνα και βιολογικό χυμό αλφάλφα σε μορφή σκόνης, ο οποίος ξηράνθηκε με τη 
διαδικασία BioActive Dehydration®, για ακόμη μεγαλύτερα διατροφικά οφέλη.  Για να 
αποδείξουμε τον ισχυρισμό μας, πραγματοποιήσαμε πρόσφατα μια μελέτη, πριν το λανσάρισμα 
του προϊόντος, σε περιορισμένο δείγμα ατόμων με εκπληκτικά αποτελέσματα! 

Βασικά πλεονεκτήματα 
• Περιλαμβάνει Βιολογικό Χυμό Αλφάλφα σε μορφή Σκόνης, για επιπλέον υποστήριξη και 

ενέργεια. 

• Παρέχει ένα ευρύ φάσμα θρεπτικών συστατικών, συμπεριλαμβανομένων των βιταμινών 
Β12 και Β5, που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης και της κόπωσης και υποστηρίζουν την 
υγιή νοητική λειτουργία.  

• Η βιταμίνη C συμβάλει στη φυσική απελευθέρωση ενέργειας. 

• Υποστηρίζει το φυσικό Ανοσοποιητικό σας σύστημα. 

• Εγκεκριμένο από τη Vegan Society. Χωρίς Γλουτένη και Γενετικά Τροποποιημένους 
Οργανισμούς. 

• Με πιστοποίηση βιολογικού από τον οργανισμό BDA (Biodynamic Association) για το 
Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ.  

• Με πιστοποίηση βιολογικού από τον οργανισμό Oregon Tilth σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς περί Βιολογικών Προϊόντων του προτύπου USDA (7 CFR Part 205). 

• Με πιστοποίηση Κοσέρ .  

• Με πιστοποίηση Χαλάλ από τον οργανισμό Islamic Services of America. 

Για πλήρεις διατροφικές πληροφορίες σχετικά με όλα τα 
προϊόντα AquaSource (συστατικά, οδηγίες, αλλεργιογόνα 
και τυχόν προειδοποιήσεις, κατά περίπτωση), επισκεφθείτε 
τον δικτυακό μας τόπο www.aquasource.net 
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