
אקוסאפ גאה להציג: 
הסדרה הנוזלית לספיגה גבוהה

ללא סוכר או ממתיקים מלאכותיים

בספיגה גבוהה במיוחד

לפרטים והזמנות חייגו 1801-226-226 



  מדוע חשוב לקחת תוספי תזונה בצורה הנוזלית?  

על מנת לייצר תוספי תזונה בכדורים 
או טבליות מוכרחים לדחוס את כל 

האבקות לכדור אחד, ולהוסיף לאבקת 
החומר חומרי דילול, ריכוך, חומרי 
ציפוי וחומרים מלכדים. כל אלה 

יכולים לשנות את קצב פירוק הטבליה 
ולהאט את ספיגתה למחזור הדם.

מחקרים מוכיחים ש-98% מתוסף 
תזונה בצורתו הנוזלית יספג 
ישירות בגוף, אחוזי הספיגה 
בקפסולות או כדורים יהיו 

בין18%-5% אחוז בלבד.

בהשוואה לנוזל, זמן 
הספיגה בטבליה או כדור 

יהיה ארוך יותר מנטילה של 
תוסף נוזלי.

השימוש בתוספי תזונה נוזליים מבטיח 
ספיגה מהירה ויעילה של החומר 

הפעיל, משום שהחומרים החיוניים 
נמצאים כבר במצב המתאים לספיגה 

ומדוללים בנוזל, בעוד שבצריכת 
תוספי תזונה מוצקים כמו בטבליות או 
כמוסות, המרכיבים החיוניים חייבים 
קודם כל להתמוסס ולהיות מדוללים 
במיצי העיכול ורק אז להיספג בגוף. 



  בטעם
פטל

 ויטמין B12 נוזלי טבעי, 
 מסוג מתילקובלמין בשילוב פולאט 

)חומצה פולית טבעית(

האם כל סוגי ה-B12 זהים?
 , ן ציאנו-קובלמי נקרא  הסינטטי  הסוג 
 . ן י מ ל ב ו ק - ל י ת מ א  ר ק נ י  ע ב ט ה ג  ו ס ה
ת  י ט ט נ י ס ה ה  ר ו צ ה ת  א ם  י ל ט ו נ ש  כ
)ציאנו-קובלמין( בגוף מתבצעת המרה לצורה 
הטבעית )מתיל- קובלמין(. הבעיה היא שאצל חלק 
מהאנשים לא מתבצעת המרה וה-B12 לא נספג. 

כאשר נוטלים B12 טבעי מסוג מתילקובלמין 
מתבצעת ספיגה מיידית למחזור הדם, ללא צורך 
 B12 MAX בהמרה ופירוק. בנוסף בכל נטילה של
ACTIVE אנחנו תורמים לגוף קבוצות מתיל. 
קבוצות מתיל חשובות לשמירה על ה-DNA, על 
הגלוטתיון, מעודדות פעילות בריאה של תאי 
 המוח, תאי זיכרון, מצב הרוח ותפקוד קוגניטיבי.
ויטמין B12 מסוג מתיל-קובלמין הינו הסוג 
היחיד אשר נספג ישירות ברקמות ללא צורך 

בהמרה נוספת. 

בשילוב עם חומצה פולית
השילוב של B12 וחומצה פולית הכרחי לתהליכים 
רבים בגוף. B12 MAX ACTIVE מכיל 200 מק”ג 
של מתיל-פולאט: חומצה פולית טבעית בזמינות 

ביולוגית גבוהה לספיגה מקסימלית. 

 יתרונות עיקריים:

•  נוח לשימוש, וטעים במיוחד!
מגיע בצורה הנוזלית ובספיגה גבוהה  •
ללא חומרים משמרים, ללא ממתיקים     •

   מלאכותיים, ללא סוכר 

הוראות שימוש: 
לחיצה אחת על המזלף או עד הקו העליון. 
)מזלף=20 טיפות( לרוקן את הנוזל מתחת ללשון 
ולהמתין מספר שניות לפני הבליעה כדי לאפשר 

ספיגה מקסימלית.

ויטמין B12 MAX ACTIVE - הנוסחה המשופרת!
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B12 MAX ACTIVE



  בטעם

אוכמניות

 IRON MAX - ברזל נוזלי עדין ללא בעיות עיכול
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IRON MAX

מהו ברזל עדין?
ברזל עדין זהו ברזל אשר קשור לחומצת 

 האמינו גליצין 
)ברכיבים: Bis-Glycinate( ואינו גורם 

לאי נוחות במערכת העיכול. ברזל זה נספג 
פי 5 מכל סוגי הברזל האחרים. 

מחסור בברזל עלול לגרום לנשירת שיער, 
עייפות, ציפורניים חלשות ועור חיוור.

 מתאים לנשים, גברים, ספורטאים, 
בני נוער וילדים

IRON MAX - יתרונות עיקריים
מתאים לנשים בזמן הריון והנקה  •

ממלא מחסנים של פריטין, המוגלובין    •
וברזל  

מסייע במצבי אנמיה  •

בתוספת ויטמין C לספיגה מקסימלית  •

מתאים לנשים, גברים, ספורטאים, בני    •
נוער וילדים  

מוגש במזלף המאפשר מתן נוח ומדויק  •

מגיע בצורתו הנוזלית להגברת הספיגה  •

ללא חומרים משמרים, ללא ממתיקים    •
מלאכותיים, ללא סוכר  

בטעם אוכמניות  •

הוראות שימוש: 

מזלף אחד )כ20 טיפות(, פעמיים ביום 
אחרי האוכל. מומלץ להזליף את הנוזל 
ישירות לגרון ולבלוע או למהול בכוס 

מים/מיץ ולשתות עם קשית.



 יתרונות עיקריים

ויטמיני B משפרים ריכוז ותהליכי  •
למידה וזיכרון  

מסייע במצבי לחץ ומתח נפשי   •

לסובלים מעייפות – מסייע ליצירת  •
אנרגיה  

משפר את פעילות מערכת העיכול  •

•  חיוני לבריאות העור והשיער

פורמולה נוזלית, אינה צריכה לעבור  •
פירוק בדרכי העיכול ומבטיחה ספיגה  

מירבית במחזור הדם  

B קומפלקס ויטמיני - B-COMplETE
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  בטעם

פירות יער

פורמולת B-COMPLETE מורכבת מקבוצת ויטמיני B באיכות הגבוהה ביותר, הפועלים 
יחד באופן סינרגטי ומשתתפים בעשרות תהליכים פיזיולוגיים בגוף. 

B-COMPLETE

הוראות שימוש: 
כפית )5 מ״ל( לערבב בכוס מיץ או מים.



  בטעם
פטל

מהי חומצה פולית טבעית?

ישנו הבדל רב בין החומצה הפולית הטבעית 
הנמצאת במזונות )FolATE( לעומת החומצה 
הפולית הסינטטית אשר אינה קיימת בטבע 

אלא בייצור של תרופות ותוספי תזונה.
BIoFolATE - חומצה 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.

הוראות שימוש: 
למלא את המזלף עד הקו העליון, להזליף 

ישירות לפה ולבלוע.

  יתרונות עיקריים
חומצה פולית חשובה לנשים בכל   • 

   שנות הפוריות

המוצר מגיע בצורתו הנוזלית לספיגה  •
מקסימלית  

מרכיבים טבעיים בלבד  •

ללא סוכר, ללא ממתיקים מלאכותיים  •

ללא חומרים משמרים  •

בטעם פטל נהדר!  •

BIO-FOlATE: חומצה פולית טבעית
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BIO-FOLATE



  בטעם
תפוז

בטכנולוגיה  מיוצר  ליפוזומלי   C ויטמין 
חדשנית, פורצת דרך באמצעותה מצפים את 
אבני  הם  אלה  בפוספוליפידים,  הויטמין 

הבניין של קרום התא בגוף שלנו.
כדוריים  מבנים  יוצרים  הפוספוליפידים 
הנקראים ליפוזומים, בשל הדמיון הרב של 
הליפוזום לקרום התא האנושי - הוא מסוגל 
לחדור אותו, להתחבר לתא ולהיספג בקלות 

מירבית.
הטכנולוגיה הליפוזומלית הוכחה כיעילה 
הספיגה  את  ומבטיחה  מחקרים,  בעשרות 
הגבוהה ביותר של ויטמין C בשיעור של פי 
5 בהשוואה לויטמין C בטבליות, אבקות או 

כדורים.

הוראות שימוש:
5 מ”ל בכוס המדידה המצורפת )או כפית( 

על בסיס יומיומי. ניתן למהול במים.

  יתרונות עיקריים

ויטמין C אחד מנוגדי החמצון החזקים    •
ביותר בגוף  

מחזק את המערכת החיסונית  •

מסייע בזיהומים ודלקות ומזרז ריפוי    •
של רקמות ופצעים  

תומך בייצור הקולגן וחשוב לבריאות    •
העור  

מנטרל פעילות של רדיקלים חופשיים  •

ויטמין c ליפוזומלי
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VITAMIN C



בטעם

מון ליים 
לי

ויטמין D3 בזמינות ביולוגית גבוהה מיוצר 
את  המגבירה  ליפוזומלית,  בטכנולוגיה 

ספיגת הויטמין בגוף. 

מצפים  אנו  וייחודי  חדשני  בתהליך 
מיוחד  בציפוי   D ויטמין  מולקולת  כל 
אבני  הם  אלו  פוספוליפידים,  הנקרא 
לאחר  בגופנו.  ותא  תא  כל  של  הבניין 
התהליך מתקבלת מולקולה שומנית עגולה 
מסייע  זה  ציפוי  ליפוזום.  בשם  הנקראת 
למולקולת הויטמין לחדור לתוך התא שם 
ביותר.  הטובה  בצורה  מתפרק   הוויטמין 
יכולת  את  משמעותית  מגדיל  זה  תהליך 
הביולוגית  והזמינות  הספיגה,  ההמסה, 

לעומת כל ויטמין D אחר.

 

 יתרונות עיקריים
ויטמין D3 משפר את ספיגת הסידן    •

והזרחן בגוף  

מתאים לאנשים עם בעיות ספיגה, ובעל    •
ספיגה גבוהה במיוחד  

היחיד בישראל ממקור צמחי! אינו מכיל    •
רכיבים מהחי  

מסייע במצבים של אוסטאופורוזיס    •
וחיזוק העצמות   

מתאים לנשים בהריון, ילדים בתהליכי    •
גדילה ובני נוער   

בטעם לימון ליים מרענן  •
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ויטמין D3 ליפוזומלי
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VITAMIN D3



בטעם
אננס

בעבר היה נהוג לחשוב כי שמן דגים 
הוא המקור הראשון לשתי חומצות השומן 

 החיוניות של אומגה 3 הנקראות: 
.DHA-ו  EPA

בשנים האחרונות הוכח שמקור שתי חומצות 
השומן הללו נמצא במרכיבי התזונה של 
הדגים בעיקר - באצת ים מיקרוסקופית 

. )Schizochytrium(
זו הסיבה ששמן האומגה 3 שלנו מופק 

מאצות ים מיקרוסקופיות אותן מגדלים 
בחוות גידול ייעודיות, אשר בתהליך 

ייצור מבוקר ואיכותי  מזוקקות לאומגה 3 
צמחית, טבעונית ובריאה.

על מנת להבטיח את הספיגה הגבוהה 
ביותר, אנו משתמשים בטכנולוגיה 

ליפוזומלית - פטנט ייחודי פורץ דרך - 
באמצעותו נעטפת כל מולקולה של אומגה 3 
בציפוי של פוספוליפידים - אלה הם אבני 

הבניין של קרום התא בגוף שלנו .
התהליך הליפוזומלי מגדיל משמעותית 
את יכולת ההמסה, הספיגה, והזמינות 

הביולוגית של האומגה 3.

הוראות שימוש:
5 מ”ל בכוס המדידה המצורפת )או כפית( 

על בסיס יומיומי. ניתן למהול במים.

 יתרונות עיקריים

• שמן האומגה 3 מורכב מחומצות שומן 
חיוניות המסייעות בתהליכים חשובים 

כגון: ויסות הורמונלי, תהליכים 
קוגנטיביים, אנטי דלקתיים, טיפול 
בדיכאון, הפרעות קשב וריכוז ועוד.

  EPA-ו DHA צריכה משולבת של •
הוכחה כיעילה בהפרעות קשב וריכוז 

והיפראקטיביות בקרב ילדים ומבוגרים.

• אומגה 3 חיונית להתפתחות מח העובר 
והתינוק בקרב נשים הריוניות ומניקות.

• מסייע בתפקידים חיוניים בפעילות הלב 
קרישיות, לחץ דם ועוד.  

• אנטי דלקתי - מסייע במלחמה בדלקות 
ותומך במחלות אוטואימוניות.

  אומגה 3 ישר מהמקור - בדיוק כמו שהטבע התכוון!
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OMEGA 3



DELIVERy

קצת על שרות המשלוחים שלנו...

* אנו שולחים את כל מוצרינו כמעט לכל מקום בארץ, עד 2 ימי עסקים בלבד! ללא עלות 
וללא הזמנת מינימום. 

* התקנות החדשות החלות על תוספי תזונה ותרופות מחייבות שינוע ואחסון מוצרים 
בטמפרטורה שלא עולה על 25 מעלות צלזיוס. 

* המשלוחים שלנו עוברים בקרת טמפרטורה ועומדים בתקנות המחמירות ביותר לשליחת 
מוצרים טבעיים כמו המוצרים שלנו.

* כל המשלוחים שלנו נארזים בשקיות בד מתכלות ואקולוגיות לשמירה על איכות 
הסביבה.

* אנו שמים דגש על מענה מהיר ושירות אדיב . ההנאה שלכם משירות מקצועי היא כרטיס 
הביקור שלנו.

לייעוץ והזמנות חייגו: 1801-226-226 

 www.EcoSupp.co.il להזמנה באתר


