
Зона здраве

Ново поколение ВОДА С 
КОЛАГЕН осигурява младежки вид 
и перфектна физическа форма
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Революционната напитка подпома-
га регенерирането на мускулите и 
предотвратява загубата на мускулна 
маса. Едновременно с това стимули-
ра изгарянето на мазнини, загубата 
на телесната маса и регулира телес-
ното тегло, като увеличава ситостта. 
Повишава спортните постижения във 
фитнеса. Колагенът играе съществена 
роля за съхранението и възстановя-
ването на здравината на артериите 
и поддържа нормалното им функ-
циониране, което е жизненоважно за 
всички органи и системи в тялото. 
Редовният прием на вода с колаген 
предоставя редица здравословни пол-
зи –допринася за подобряването на 
костната плътност, намалява болките 
в ставите, напрежението в мускулите 
и повишава усещането за тонус. 

ПОДМЛАДЕНА КОЖА
Стресът и напрежението, с които 

се сблъскваме в ежедневието, се от-
разяват върху кожата ни. Директно 
излагане на слънце, недостатъчен 
сън, емоционален стрес, алкохол и 
нощен живот, агресивни козметични 
продукти, физическо натоварване – 
кожата ни е като отворена книга, 
която разказва за всичко това. Функ-
ционалната вода може да помогне 
за намаляването на отрицателното 
въздействие на тези фактори, дори за 
младата кожа.

ПОВЕЧЕ ТОНУС
Колагенът има незаменима роля 

в почти всички жизненоважни про-

цеси на тялото ни. Ето защо него-
вият недостиг може да бъде причи-
на за влошаването на комфорта на 
живот. 

КОЛАГЕН ЗА МУСКУЛИТЕ
Колагенът влияе благоприятно вър-

ху трупането на мускулна маса и ре-
генерацията на мускулите, ставите и 
сухожилията. Ето защо достатъчният 
колагенов запас е изключително ва-
жен при интензивно спортуване. Това 
прави функционалната вода перфект-
ната напитка за спортисти и любите-
ли на фитнеса.

ЗДРАВИ КОСТИ
С възрастта намаляването на ни-

вата на колаген в организма са при-
чина и за понижаване на костната 
плътност, особено при жените – това 
нерядко води до затруднена подвиж-
ност и повишен риск от фрактури. 
Новото поколение вода значително 
допринася за избягването на тези ри-
скове, като допълнително набавя ко-
лаген на организма. 

ПО-МАЛКО БРЪЧКИ И 
ФИНИ ЛИНИИ

В голяма степен стареенето на ко-
жата се дължи на естественото из-
черпване на колагеновите запаси в 
тялото. Макар и неизбежен за всеки 
човек, този процес може да се от-
ложи във времето или дори да бъде 
спрян по съвсем лесен и достъпен в 
забързаното ни ежедневие начин – 
пиейки вода с колаген.  

За да имаме здрав и жив собствен колаген, следва да приемаме  и достатъчно 
количество пълноценни белтъчини, като част от едно пълноценно хранене, 
богато на сурови ензимни растителни продукти - плодове и зеленчуци. 
Комбинирането на зърнени с бобени варива и сурови ядки гарантира пълноценен 
белтъчен внос. От животинските продукти еталон за пълноценни белтъчини са 
суровият яйчен жълтък, както и мазните риби - сьомга, скумрия и др. Но нека 
не забравяме, че рибата съдържа ненаситени мастни киселини и е термолабилна. 
Максимална полза от нея ще получите, когато я ползвате топлинно 
необработена например под формата на домашно маринована риба. Храните, 
които стимулират естественото производство на колаген, са и продуктите, 
богати на сяра и таурин, необходими за възстановяването на увредените 
фибрили. Естествен източник на сяра е чесънът, затова не забравяйте 
да го добавяте към храната си. Друго важно вещество, което подпомага 
борбата със стареенето на кожата, е генистеинът, съдържащ се основно в 
соевите продукти. Ликопенът - изобилстващ в доматите, има свойството 
да неутрализира ензима колагеназа, който разрушава колагена в тялото. Още 
някои също толкова полезни за производството на колаген в тялото храни са 
маслините, пресните краставици, зеленият чай, морковите и сладките картофи. 
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Здрави и красиви с 
функционална вода
З

наем, че водата е изключи-
телно полезна за здравето 
ни, а препоръките да пием 
колкото можем повече не са 
просто празен брътвеж. От 
неотдавна има и още една 

причина да пием вода и не просто 
вода, а функционална – тя ни прави 
по-красиви. Qwell вода с колаген е 
напълно иновативна напитка, коя-

то е специално създадена за всички, 
които искат да поддържат младежки 
вид и добра форма. Първият по рода 
си продукт е с уникално съчетание 
на първокласен колаген и вода, пре-
чистена по специална технология за 
ултрафилтрация, без никакви добав-
ки, следващо поколение функционал-
на вода. За разлика от много други 
напитки, не съдържа подсладители, 

консерванти или добавени аромати. 
Разработена е с внимание и прециз-
ност, базирани на световно призната 
технология, за да отговори на най-ви-
соките научни стандарти при всеки 
детайл. Всяка глътка от нея осигурява 
здраве и красота всеки ден. Добрата 
хидратация е изключително важна за 
цялостното функциониране на орга-
низма. Когато хидратираме тялото си, 

КАК ОЩЕ ДА СИ НАБАВИМ КОЛАГЕН

добавения в нея колаген предоставя 
още ползи. Ежедневният прием се 
оказва идеалната допълнителна грижа 
за кожата, като спомага за нейната 
еластичност, хидратация и младежки 
вид. Ето и другите основни ползи: 

• Красота отвътре: спомага за 
по-младежка визия, като повишава 
нивото на колаген в кожата;

• В перфектна форма: грижи се 
за здравето на мускулите, ставите и 
костите;

• Спорт и здравословно хранене: 
подкрепя мускулната регенерация и 
поддържа добрия тонус;

• Баланс и комфорт за тялото: 
осигурява засищащ ефект и подпома-
га хидратацията.

Функционалната вода действа от-
вътре и ефикасно възстановява ко-
лагеновите запаси в тялото, които се 
изчерпват с течение на времето. Спо-
мага за укрепването на колагеновата 
матрица в епидермиса. Благодарение 
на подобрения баланс на течностите в 
организма, кожата изглежда по-свежа, 
по-млада и е по-малко склонна към 
образуване на бръчки и фини линии. 
Новото поколение вода има и още 
предимства: колагенът е с научно до-
казан благоприятен ефект върху съе-
динителната тъкан на тялото. Оказва 
положително въздействие върху реге-
нерирането на мускулите и подобрява 
общото физическо състояние. Извест-
но е, че липсата на колаген може да 
доведе до намалена костна плътност и 
до повишен риск от фрактури, особе-
но при хора в по-зряла възраст. Функ-
ционалната вода може да спомогне за 
намаляването на тези рискове. 

Положителните ефекти я пра-
вят подходяща напитка също за 
спортисти и любители на фитнеса. 
Изключително важна е ролята на ко-
лагена за функцията на мускулите. 
Молекулите на колагена осигуряват 
силата и структурата на мускулните 
влакна, нужни за тяхното функциони-
ране през целия ден. Колагенът в тя-
лото постоянно се възпроизвежда, но 
след 25-годишна възраст този процес 
се забавя, като прогресивно отслабва 
с годините. Затова лекарите препо-
ръчват допълнителен прием на кола-
ген за всички преминали 30-годишна 
възраст. Смущения в синтеза, както и 
прогресивното изчерпване на колаген, 
може да се провокират от ситуации 
на непрекъснато претоварване, на-
пример трениране на силови спорто-
ве или усилена, физическа активност. 


