
AquaSource Органична 
Зелена енергия

Един от нашите най-продавани продукти включва сок 
от органична люцерна на прах за максимално 
увеличение на хранителната му стойност!

Разберете как нашата Органична Зелена Енергия

AquaSource Зелена Енергия винаги е бил един от най-популярните ни продукти, тъй като е 
предназначен да спомага за поддържането на оптимални енергийни нива и на имунната 
система. Нашата рецепта включва сок от органична люцерна на прах с цел увеличаване 
хранителната стойност на продукта.

Осигурява широка гама важни 
хранителни съставки, в това число 
натурални витамини, минерали, 
антиоксиданти, протеини, аминокиселини, 
мастни киселини и невропептиди.


Допринася за намаляване на чувството за 
отпадналост и умора. Поддържа 
естествената имунна система на тялото.

Благотворна за нервната система.


Подпомага нормалните когнитивни 
функции, което е важно за паметта и 
възприятията.


Подпомага естественото освобождаване 
на енергия. 



Какво има в тази мощна 
зелена капсула? 

Сок от органична люцерна 
на прах

Люцерната е нискокалорична, богата на 
хранителни вещества храна, отглеждана в целия 
свят. Органичната люцерна съдържа широка гама 
ключови минерали, олигоелементи и витамини 
(включително витамин К) във форма, позволяваща 
изключително ефективното им усвояване от 
тялото, което осигурява солидна платформа за 
клетъчно здраве и активност. Ето някои от 
хранителните ѝ компоненти: витамините А, С, Е и 
К4 и минералите калций, калий, фосфор и желязо.

Посветени сме на постоянната ни мисия да подобряваме 
нашите формулировки


AquaSource въведе използването на сок от органична люцерна на прах. Сокът от 
органична люцерна се изсушава до получаването на прах посредством BioActive 
Dehydration®, патентован процес на пулверизационно сушене. Този щадящ процес 
запазва хранителните качества на нашите продукти и ги изсушава до получаване на прах 
при температура 41ºС. BioActive Dehydration® не предизвиква термично разлагане и 
запазва цвета, вкуса, аромата и нутриентите на прясната органична люцерна.
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Органична спирулина
Спирулината е друг тип синьо-зелено 
водорасло със забележителни хранителни 
свойства. Спирулината съдържа фитонутриенти 
с мощни антиоксидантни качества. Всеки ден се 
провеждат щателни контролни тестове, които 
гарантират поддържането на високите ни 
стандарти за качество, надвишаващи всички 
международни стандарти за храните.
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AquaSource органични водорасли от 
езерото Горен Кламат

Едноклетъчните водорасли се намират в основата на хранителната верига. Затова тялото лесно 
разпознава като храна съдържащите се в тях хранителни вещества и ги усвоява с лекота. Те са 
изключително концентриран източник на нутриенти, което означава, че почти цялото им 
съдържание се преобразува от тялото в енергия.

Според мнозина синьо-зелените водорасли от 
езерото Горен Кламат са най-балансираната 
храна в природата. Те не се замразяват, а се 
изсушават до получаване на прах 
посредством нашия патентован процес 
BioActive Dehydration®, който запазва 
напълно хранителните компоненти, цвета, 
аромата и вкуса. 

AquaSource доставя водораслите си от 
мястото, където расте най-пълноценната и 
балансирана храна в природата. 
Водораслите там имат много забележителни 
свойства – нищо не може да се сравни с 
хранителния им профил. Те са богат източник 
на широка гама нутриенти.
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„Това малко международно 
проучване дава наистина 
обещаващи резултати за 
нашата подобрена формула 
на Органична Зелена 
Енергия.“

Проучване

Артър Спърлиг, Управляващ Директор

История

Миналата есен проведохме малко 
проучване във връзка с AquaSource 
Органична Зелена Енергия. То бе 
осъществено във Великобритания и 
България. Една част от участниците бяха 
консумирали оригиналната ни Зелена 
Енергия, останалите не бяха консумирали 
никога Зелена Енергия. Това бяха хора на 
различна възраст, с различни занимания, 
пол и общо здравословно състояние.

94%
от участниците 
съобщават за 

високо енергийно 
ниво след 

проучването

67%
от участниците 
съобщават за 

повишаване на 
енергийното си ниво 
само след 15 минути

74%
от хората 

съобщават за 
подобрение в 

настроението си

Въпросник, попълван преди 
започване на проучването

Преди проучването участниците бяха 
помолени да попълнят специален 
въпросник с цел събиране на следната 
информация: Лични данни (име, възраст, 
пол, местоживеене, занимание и т. н.); 
общо здравословно състояние, приемани 
лекарства и енергийни нива; сън, 
физическа активност, прием на вода; 
темперамент (спокоен, нервен, леко 
стресиран, силно стресиран); Използвали  
ли са Зелена Енергия в миналото. 
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Процесът

Резултатите

Участниците бяха помолени да вземат по 2-4 капсули AquaSource Органична Зелена Енергия на 
ден в продължение на седем дни. След изтичането на седемдневния период им бяха зададени 
следните въпроси: 

Участниците са разделени в две групи. Такива, които и преди са приемали Зелена 
Енергия и такива, които не са. 

Следвахте ли 
пълния седемдневен 

режим?

Забелязахте ли 
други ползи за 
здравето ви?

Усетихте ли 
подобряване на 
настроението?

Как оценявате 
сега енергийното 
си ниво от 1 до 10?

Усещате ли 
подобряване на 

нивото на енергията 
ви след консумацията 

на Зелена Енергия? 

Наблюдавахте ли 
някакви 

нежелани 
резултати?

След колко 
време усетихте 
ползата (повече 

енергия)?

Усетихте ли 
нужда да вземате 

повече от 2 
капсули дневно?

ЕНЕРГИЙНИ НИВА Стр. 6

Цялостно увеличаване на енергията Стр. 7

Скорост на проява на ползите Стр. 7

Подобряване на настроението
 Стр. 8

Проучване



Проучване

Резултатите

Участници, консумирали Зелена Енергия преди проучването

Участници, които никога не са консумирали Зелена Енергия

Енергийни нива: от 1 до 10 

преди проучването 

след проучването
След проучването броят на хората с 
енергийно ниво 10 се удвои, а броят на 
хората с енергийно ниво 9 се утрои.

След проучването 35.3% от участниците (18 
човека) оцениха енергийното си ниво с 8.

След проучването 94% от участниците (48 
човека) оцениха енергийното си ниво между 7 
и 10.

Преди проучването 83% от участниците (44 
човека) бяха с енергийно ниво между 5 и 8.

Сборното енергийно ниво на всички 
участници ПРЕДИ проучването беше 374.

Сборното енергийно ниво на всички участници 
СЛЕД проучването беше 415. Дори при хората, 
консумирали редовно Зелена Енергия, 
сборното енергийно ниво на групата се 
увеличи след проучването. 
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Енергийни нива: от 1 до 10

преди проучването 

след проучването
След проучването 30.9% от участниците (17 
човека) оцениха енергийното си ниво с 8; 25.4% 
от участниците (14 човека) оцениха 
енергийното си ниво с 9.

След проучването 87% от участниците (48 човека) 
оцениха енергийното си ниво между 7 и 10. 

Преди проучването 78.8% от участниците (41 
човека) определиха енергийното си ниво 
между 5 и 8. 

Сборното енергийно ниво на всички участници 
ПРЕДИ проучването беше 339.

Сборното енергийно ниво на всички участници 
СЛЕД проучването беше 433. Това показва, че 
сборното енергийно ниво на групата се е 
увеличило значително.
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6Цялостно увеличаване на 
енергията

Следваща страница/



Усетихте ли увеличаване на енергията си от приема на 
капсулите Зелена енергия? 

След колко време почувствахте ползите от продукта – 
усещане за повече енергия? 

Фенове на ЗЕ

Фенове на ЗЕ

НЕ са вземали ЗЕ

НЕ са вземали ЗЕ

Леко 
повишаване 

След 5 
минути

Голямо 
повишаване

След 10 
минути

Без 
промяна

След 15 
минути

Никаква 
полза
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7Проучване Подобряване на настроението Следваща страница/

46.9% от участниците, които не са консумирали 
досега Зелена Енергия казват, че са усетили леко 
повишаване на енергийните си нива. 


40.8% от хората от същата група усетиха 
голямо повишаване на енергийните си нива.

Над 67% от хората от двете групи казаха, че 
са усетили ползата – повече енергия – след 15 
минути.

67% от участниците, както използващи ЗЕ 
отпреди, така и започналите да я вземат 

за първи път от началото на 
проучването, усетиха повишаване на 

енергийните си нива само след 15 минути.

67%

Общо повече от 84% почувстваха 
повишаване на енергийните си нива.

84%



Забелязахте ли подобряване на настроението си през 
последните седем дни? 

Фенове на ЗЕ 

НЕ са вземали ЗЕ

Малко Да Без промяна
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Над 70% от участниците, които не са вземали ЗЕ 
преди, усетиха подобрение в настроението си 
през тези седем дни.

78% от участниците, които са вземали ЗЕ преди, 
усетиха подобрение в настроението си.

И двете групи почувстваха значително подобряване 
на настроението си. 

И двете групи почувстваха значително 
подобряване на настроението си. 

74%
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Пълна информация за хранителните качества на всички 
продукти на AquaSource (съставки, указания, алергени и 
предупреждения, ако е приложимо) може да получите 
на нашия уебсайт www.aquasource.net.

© Авторско право AquaSource EOOD

Всички права запазени 31.08.2022

Обобщение

Ключови предимства 

AquaSource Зелена Енергия винаги е бил един от най-популярните ни продукти, тъй като е 
предназначен да спомага за поддържането на оптимални енергийни нива и на имунната 
система. Предлагаме AquaSource Органична Зелена Енергия, формула, която включва 
органична спирулина и сок от органична люцерна на прах, изсушен посредством BioActive 
Dehydration®, с цел увеличаване на хранителната му стойност. За да докажем това, проведохме 
наше предварително проучване с изумителни резултати! 

Включва сок от органична люцерна на 
прах за по-голяма подкрепа и повече 
енергия.


Осигурява широка гама нутриенти, 
включително витамин В12 и В5, които 
спомагат за намаляване на чувството за 
отпадналост и умора, и подпомагат 
умствените функции.


Витамин С поддържа естественото 
освобождаване на енергия.


Подкрепя имунната система.


Продуктът е одобрен от веганското 
общество; не съдържа глутен и ГМО.

Сертифициран е като „органичен“ от BDA 
(Biodynamic Association – Асоциацията за 
биодинамично земеделие) за 
Великобритания и ЕС.


Сертифициран е като „органичен“ от 
Oregon Tilth (Орегон Тилт) в съответствие 
с Organic Regulations 7 CFR Part 205 на 
Министерството на земеделието на САЩ.


Сертифициран е като кашерен.


Сертифициран е като халал от Islamic 
Services of America (ISA).


