אקוסאפ גאה להציג:
הסדרה הנוזלית לספיגה גבוהה

ויטמין  - B12 MAX ACTIVEהנוסחה המשופרת!
ויטמין  B12נוזלי טבעי ,מסוג מתילקובלמין בשילוב פולאט
)חומצה פולית טבעית(
האם כל סוגי ה B12-זהים?
הסוג הסינטטי נקרא ציאנו-קובלמין ,הסוג הטבעי נקרא מתיל -קובמלאמין .כשנוטלים
את הצורה הסינטטית )ציאנו-קובלמין( בגוף מתבצעת המרה לצורה הטבעית )מתיל-
קובלמין( .הבעיה היא שאצל חלק מהאנשים לא מתבצעת המרה וה B12-לא נספג.
כאשר נוטלים  B12טבעי מסוג מתילקובלמין מתבצעת ספיגה מיידית למחזור הדם ,ללא
צורך בהמרה ופירוק .בנוסף בכל נטילה של  B12 MAX ACTIVEאנחנו תורמים לגוף
קבוצות מתיל .קבוצות מתיל חשובות לשמירה על ה ,DNA-על הגלוטטיון ,מעודדות פעילות
בריאה של תאי המוח ,תאי זיכרון ,מצב הרוח ,ותפקוד קוגניטיבי.
ויטמין  B12מסוג מתיל -קובמלאמין הינו הסוג היחיד אשר נספג ישירות ברקמות ללא
צורך בהמרה נוספת.
בשילוב עם חומצה פולית
השילוב של  B12וחומצה פולית הכרחי לתהליכים רבים בגוף B12 MAX ACTIVE .מכיל
 200מק“ג של מתיל-פולאט :חומצה פולית טבעית בזמינות ביולוגית גבוהה לספיגה
מקסימאלית.
 B12 MAX ACTIVEיתרונות עיקריים:

íñïóøë÷óüòï ăïøóăöñïú
 îîïëìîìóþûëïĄóöðïúîîĂïĀëüóìø
 Ăõïûêöö ÷óóĄïõêöø÷óāóĄøøêöö ÷óĂøăø÷óĂøïñêöö
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 ברזל נוזלי עדין ללא בעיות עיכולIRON MAX
?מהו ברזל עדין
ברזל עדין זהו ברזל אשר קשור לחומצת האמינו גליצין
 אינו גורם לאי נוחות במערכת.( Bis-Glycinate :)ברכיבים
. מכל סוגי הברזל האחרים5  נספג פי.העיכול
 ציפורניים, עייפות,מחסור בברזל עלול לגרום לנשירת שיער
.חלשות ועור חיוור
 יתרונות עיקריים- IRON MAX

îāúîïùïóĂîùøðë÷óăúö÷óêĄø
öðĂëïùóëïöìïøî ùóòóĂþöă÷óúûñøîöüø
îóøúêöă÷óëĀøëüóóûø
 לספיגה מאקסימליתCùóøòóïĄþûïĄë
÷óíöóïĂüïúóúë ÷óêòĂïþû ÷óĂëì ÷óăúö÷óêĄø
āóïíøïñïúùĄøĂăþêøîýöðøëăìïø
îìóþûîĄĂëìîöĄóöðïúîïĄĂïĀëüóìø
Ăõïûêöö ÷óóĄïõêöø÷óāóĄøøêöö ÷óĂøăø÷óĂøïñêöö
Ąïóúøõïê÷üòë
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 - B-COMPLETEקומפלקס ויטמיני

B

פורמולת  B-COMPLETEמורכבת מקבוצת ויטמיני  Bבאיכות הגבוהה
ביותר ,הפועלים יחד באופן סינרגטי ומשתתפים בעשרות תהליכים
פיזיולוגיים בגוף.
יתרונות עיקריים:
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 Bóúóøòóïמשפרים ריכוז ותהליכי למידה וזיכרון
óăþúñĄøïÿñöóëĀøëüóóûø
îóìĂúêĄĂóĀóöüóóûø¡Ąïþóóüø÷óöëïûö
ĄïêóĂëö÷óóúïóñïöïõóüîĄõĂüøĄïöóüþĄê÷óĂþăø
העור והשיער
öïõóüîóõĂíëāïĂóþĂïëüöîõóĂĀîúóê ĄóöðïúîöïøĂïþ
ומבטיחה ספיגה מירבית במחזור הדם
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 :Bio-Folateחומצה פולית טבעית
מהי חומצה פולית טבעית?
ישנו הבדל רב בין החומצה הפולית הטבעית הנמצאת במזונות ) (Folateלעומת החומצה
הפולית הסינטטית אשר אינה קיימת בטבע אלא בייצור של תרופות ותוספי תזונה.
 - BioFolateחומצה פולית טבעית של אקוסאפ היא חומצה פולית המחוברת במבנה שלה
לקבוצת מתיל ,משמעות הדבר היא שמדובר בצורה הפעילה של הוויטמין ולכן היא נספגת
בגוף באופן מיידי.
כמות גדולה של חומצה פולית שאינה מתפרקת גורמת לנזק בתאי הגוף ומעודדת יצירת
תאים ממאירים.
יתרונות של :BIO-FOLATE
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ĄïóĂïþîĄïúăöõë÷óăúöîëïăñ
ĄóöêøóûāøîìóþûöĄóöðïúîïĄĂïĀëüóìøĂĀïøî
íëöë÷óóüëò÷óëóõĂø
÷óóĄïõêöø÷óāóĄøøêöö Ăõïûêöö
÷óĂøăø÷óĂøïñêöö
Ăíîúöòþ÷üòë
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ויטמין  Cליפוזומאלי
ויטמין  Cליפוזומאלי מיוצר בטכנולוגיה חדשנית ,פורצת דרך באמצעותה מצפים את
הויטמין בפוספוליפידים ,אלה הם אבני הבניין של קרום התא בגוף שלנו.
הפוספוליפידים יוצרים מבנים כדוריים הנקראים ליפוזומים ,בשל הדמיון הרב של
הליפוזום לקרום התא האנושי  -הוא מסוגל לחדור אותו ,להתחבר לתא ולהיספג בקלות
מירבית.
הטכנולוגיה הליפוזומאלית הוכחה כיעילה בעשרות מחקרים ,ומבטיחה את הספיגה
הגבוהה ביותר של ויטמין  Cבשיעור של פי  5בהשוואה לויטמין  Cבטבליות ,אבקות או
כדורים.
יתרונות עיקריים
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 Cùóøòóïאחד מנוגדי החמצון החזקים ביותר בגוף
ĄóúïûóñîĄõĂüøîĄêāðñø
÷óüĀþïĄïøāĂöăóïþóĂðĂðøïĄïāöíï÷óøïîóðëüóóûø
ĂïüîĄïêóĂëöëïăñïùìöïāîĂïĀóóëôøïĄ
÷óóăþïñ÷óöêāóíĂöăĄïöóüþöĂòúø
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ויטמין  D3ליפוזומאלי
ויטמין  D3בזמינות ביולוגית גבוהה מיוצר בטכנולוגיה ליפוזומאלית ,המגבירה את
ספיגת הויטמין בגוף.
בנוסף מדובר בויטמין  D3הליפוזומאלי הראשון בעולם המיוצר ממקור צמחי:
צמח החזזית ) .(Lichenצמח החזזית הוא צמח סימביוטי המורכב מפטריה ואצה.
בתהליך חדשני וייחודי אנו מצפים כל מולקולת וויטמין  Dבציפוי מיוחד הנקרא
פוספוליפידים ,אלו הם אבני הבניין של כל תא ותא בגופנו .לאחר התהליך מתקבלת
מולקולה שומנית עגולה הנקראת בשם ליפוזום .ציפוי זה מסייע למולקולת הויטמין לחדור
לתוך התא שם הוויטמין מתפרק בצורה הטובה ביותר.
תהליך זה מגדיל משמעותית את יכולת ההמסה ,הספיגה ,והזמינות הביולוגית לעומת כל
ויטמין  Dאחר.
יתרונות עיקריים
  D3ùóøòóïמשפר את ספיגת הסידן והזרחן בגוף
 íñïóøëîîïëìîìóþûöüëï îìóþûĄïóüë÷ü÷óăúêö÷óêĄø
 óñîø÷óëóõĂöóõøïúóêóñøĀĂïāøøöêĂăóëíóñóî
 ĄïøĀüîāïðóñïûóðïĂïþïêòûïêöă÷óëĀøëüóóûø
 ĂüïúóúëïîöóíìóõóöîĄë÷óíöó ùïóĂîë÷óăúö÷óêĄø
 ùúüĂø÷óóöùïøóö÷üòë
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אומגה  3ישר מהמקור  -בדיוק כמו שהטבע התכוון!
3îìøïêöăĄïóúïóñîùøïăîĄïĀøïñóĄăöùïăêĂîĂïāøîêïî÷óìíùøăóõëïăñöìïîúîóîĂëüë
הנקראות EPA :ו.DHA-
÷óĄĀêëĂāóüë÷óìíîöăîúïðĄîóëóõĂøëêĀøúïööîùøïăîĄïĀøïñóĄăĂïāøăñõïîĄïúïĂñêî÷óúăë
מיקרוסקופית ). (Schizochytrium
 3îìøïêîùøăăîëóûîïðשלנו מופק מאצות ים מיקרוסקופיות אותן מגדלים בחוות גידול ייעודיות ,אשר
בתהליך ייצור מבוקר ואיכותי מזוקקות לאומגה  3צמחית ,טבעונית ובריאה.
ÿĂïþóíïñóóòúòþĄóöêøïðïþóöîóìïöïúõòë÷óăøĄăøïúê ĂĄïóëîîïëìîîìóþûîĄêñóòëîöĄúøöü
דרך  -באמצעותו נעטפת כל מולקולה של אומגה  3בציפוי של פוספולואידים  -אלה הם אבני הבניין של קרום
התא בגוף שלנו .
.3îìøïêîöăĄóìïöïóëîĄïúóøðîï îìóþûî îûøîîĄöïõóĄêĄóĄïüøăøöóíìøóöêøïðïþóöîôóöîĄî
הוראות שימוש 5 :מ“ל בכוס המדידה המצורפת )או כפית( על בסיס יומיומי .ניתן למהול במים.
יתרונות עיקריים
 3îìøïêîùøăמורכב מחומצות שומן חיוניות המייסעות בתהליכים חשובים כגון :ויסות הורמונלי ,תהליכים
קוגנטיביים ,אנטי דלקתיים ,טיפול בדיכאון ,הפרעות קשב וריכוז ועוד.
 DHA -EPAöăĄëöïăøîõóĂĀהוכחה כיעילה בהפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות בקרב ילדים
ומבוגרים.
 3îìøïêחיונית להתפתחות מח העובר והתינוק בקרב נשים הריוניות ומניקות.
÷íÿñö ĄïóăóĂāĄíĂïî ÷óúøïăĄøĂĄíĂïî÷íîóöõïëöîĄïöóüþë÷óóúïóñ÷óíóāþĄëüóóûø
ĄïóúïøóêïòïêĄïöñøëôøïĄïĄïāöíëîøñöøëüóóûøóĄāöíóòúê
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