КЛИЕНТСКА ФОРМА ЗА ЗАЯВКА
Име на получателя: ……………………………………………..…………………………………….
Адрес: ул.(ж.к.)……………………………………………………….…№…. бл. .… вх. …. ап. ….
Град (село) ...……………………………...……………… тел.: …………..…….………………..…
Име на дистрибутора:………………………………………………………….……………..….……
Дистрибуторски номер:
Начин на плащане:  В брой

 Банков превод

К
 Карта

 Наложен платеж

 ePay / EasyPay

 EasyPay: Клиентски номер (КИН) 7622194614
 Българска Пощенска Банка: IBAN BG22BPBI79401046719901; BIC код: BPBIBGSF
 Първа Инвестиционна Банка IBAN BG42FINV915010BGN0H3K6; BIC код: FINVBGSF
 Обединена Българска Банка: IBAN BG31UBBS80021067192730, BIC код: UBBSBGSF
Банка: …………………..………………...……… клон: ………………… BIC код: ………………… Дата на превода: …………….………
Начин на получаване:
№

Код

178
177

BGSBC060

148
175
1331

BGTCC060
BGOFC060
BGVDC060
BGWEP001

1333

BGWEC001

1335

BGWEG001

172
160
155
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104
105
106
108
109
110
111
112
113
114
115
116
118
122
123
124
125
131
135
136
138
142
149
144
146
158
161
159
011
012
013
014
015
016
017
018
019
162
164
165
167
168
169
170

BGMAL150
BGLGL050
BGSPC120
BGLUN200
BGSEP001
BGALC060
BGALC120
BGALP050
BGALL060
BGCOQ030
BGSAC060
BGENZ060
BGACD050
BGBIF050
BGGEC060
BGGEC120
BGGEL050
BGMRC050
BGING025
BGINC025
BGCOL060
BGCOL120
BGALO070
BGCAL120
BGLCC060
BGCPC060
BGFLC060
BGMBC060
BGHTS200
BGHВS1600
BGHFSB400
BGHСSB400
BGHRSB400
BGNB011
BGNB012
BGNB013
BGNB014
BGNB015
BGNB016
BGNB017
BGNB018
BGNB110
BGSDEBE01
BGSDERD01
BGSDEGN01
BGSDEYW01
BGRHM004
BGRHS004
BGRHC004
BGNET001

508

 Офис

 Куриер

Сума на превода: …………………….

П Р О Д У К Т

Цена в
лева

AquaSource Супер Плодова енергия С – 60 капсули – Н О В О! ! !
AquaSource Куркума Комплекс – 60 капсули

БРОЙ

44.70

AquaSource Остео-Форте – 60 капсули
AquaSource Органичен Витамин D – 60 капсули
Пакет „Уелнес“ - AquaSource Зелена Енергия - 120 капсули + AquaSource КолАктив3
Пакет „Уелнес Къмплит“ - Зелена Енергия - 120 капсули + КолАктив3 +
Храносмилателни Ензими + Комплекс Мастни киселини
Пакет „Уелнес Голд“ - Зелена Енергия - 120 капсули + КолАктив3 + Храносмилателни
Ензими + Комплекс Мастни киселини + Коензим Q10 Комплекс + Супер Антиоксидант +
Органичен Витамин D
AquaSource Мака Енергия – 150ml
AquaSource Комплекс Течно злато – 50ml
AquaSource Водорасли Морска енергия – 120 капсули
AquaSource Лайтън-Ъп! – 200g
AquaSource Програма Лесно начало
AquaSource Водорасли 300mg – 60 капсули
AquaSource Водорасли 300mg – 120 капсули
AquaSource Водорасли прах – 50g
AquaSource Течни Водорасли – 60ml
AquaSource Коензим Q10 Комплекс – 30 капсули
AquaSource Супер Антиоксидант - 60 капсули
AquaSource Храносмилателни Ензими – 60 капсули
AquaSource Ацидофилус – 50 капсули
AquaSource Бифидус Комплекс – 50 капсули
AquaSource Зелена Енергия – 60 капсули
AquaSource Зелена Енергия – 120 капсули
AquaSource Комплекс Мастни киселини – 50ml
AquaSource Муун Райз - хидратантен крем – 50g
AquaSource Слънчева Енергия - прах – 25g
AquaSource Клетъчна Енергия - прах – 25g
AquaSource КолАктив Коластра – 60 капсули
AquaSource КолАктив Коластра – 120 капсули
AquaSource АлоеФреш – 70 капсули
AquaSource КолАктив3 – 120 капсули
AquaSource Ливър Кленз – 60 капсули
AquaSource Колаген Плюс – 60 капсули
AquaSource Флексибилити – 60 капсули
AquaSource Муун Баланс – 60 капсули
AquaSource Хималайска фина кристална сол – 200g – солница
AquaSource Хималайска едра кристална сол за вана – 1,6kg
AquaSource Хималайска фина кристална сол – 400g - пакет – пълнител за солница
AquaSource Хималайска едра кристална сол – 400g - пакет – пълнител за мелничка
AquaSource Хималайска каменна кристална сол – 400g – за „Соле”
Manuka Honey Day Cream – 50ml - дневен крем с мед от манука за нормална към суха кожа
Manuka Honey Day Cream – 50ml - дневен крем с мед от манука за мазна към нормална кожа
Manuka Honey Night Cream – 50ml - нощен крем с мед от манука за нормална към суха кожа
Manuka Honey Night Cream – 50ml - нощен крем с мед от манука за мазна към нормална кожа
Manuka Toning Gel – 100ml - тонизиращ гел с манука за всеки тип кожа
Manuka Cleanser – 100ml - почистващ лосион с манука за нормална към суха кожа
Manuka Cleanser – 100ml - почистващ лосион с манука за мазна към нормална кожа
Manuka Honey Eye Cream – 10ml – околоочен крем с мед от манука очите за всеки тип кожа
Manuka Hand & Body Cream – 100ml - крем за ръце и тяло с манука за всеки тип кожа
Soladey-eco – йонна четка за зъби – синя
Soladey-eco – йонна четка за зъби – червена
Soladey-eco – йонна четка за зъби – зелена
Soladey-eco – йонна четка за зъби – жълта
Soladey-eco – 4бр. сменящи се глави – средно меки
Soladey-eco – 4бр. сменящи се глави – меки
Soladey-eco – 4бр. сменящи се глави – за деца
Нети – уред за прочистване на синуси (1)

80.45
93.85
49.95
158.60
261.75
459.80
65.00
88.00
65.00
70.50
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53.00
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127.50
71.50
78.85
82.50
59.00
43.00
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Обща стойност (Продукти):
За заявки до 40.00 лв. се заплащат 4.00 лв. транспортни разходи:
За заявки с наложен платеж се заплаща такса 1% върху крайната сума:

Дата:…………….……….

Подпис на клиента:……………………….………….……

ОБЩО:

ОБЩО
ЛЕВА

НАТУРАЛНА КОЗМЕТИКА NATURAL BEING®

Философия:

Истинската красота идва отвътре, но
добрата грижа за кожата помага тя да бъде показана по найдобрия 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 ѝ 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.

Халал сертифицирани: продуктите от
козметичната гама Natural Being са одобрени от
ФИАНЗ (Федерация на ислямските асоциации на
Нова Зеландия).

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:
Активен мед от манука:
Доказано връща жизнеността на кожата, като нежно
стимулира възстановяването на клетките чрез хидратиране и
задържане нивата на влажност, без усещане за омазняване,
оставяйки я сияеща от здраве.
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
Уникалните му антибактериални, противогъбични и
противовъзпалителни
свойства
предпазват
от
микроорганизмите, причиняващи възпаления и петна.
Ползи: ефикасен срещу бактериите, причиняващи акне;
противомикробно; противогъбично; антибактериално.
Токоферол
Витамин E действа като силен антиоксидант, който
подпомага предпазването от свободните радикали – основна
причина за стареенето.
Чисти растителни съставки: синергичното съчетание от
допълнителни чисти растителни съставки се грижи за кожата
и същевременно възстановява баланса и хармонията ѝ.
Серията съдържа естествени консерванти и е без груби
химикали и изкуствени съставки.

ЙОННА ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ SOLADEY-ECO

Оригиналната, популярна и революционна светлинноактивираща 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

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКИ
Уважаеми клиенти,
Моля, попълнете формата за заявка, като използвате ПЕЧАТНИ букви.
Донесете попълнената форма за заявка в офиса, изпратете по факс или 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, 02 859 70 04
3. Име (код) на продукта и желано количество
GSM: 0892/453 770; 0887/437 167
4. Начин на плащане

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН: 0 7003 1003 (на цената на един градски разговор)
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 го заменим.
Последна редакция 10.2018

