
























אקוסאפ הינה חברה המפתחת ומשווקת תוספי תזונה המבוססים על טכנולוגיות מתקדמות. במרכז 
החזון שלנו, הערך של שמירה על בריאות אופטימלית תוך חיבור לטבע ושמירה על כדור הארץ. 

אנחנו מביאים את החזון לידי ביטוי באיכות חומרי הגלם שבהם אנחנו משתמשים במוצרים שלנו, 
החל מבחירת חומרי הגלם הלקוחים מהטבע, דרך בחירת חומרי אריזה אקולוגיים, שילוח בשקיות 

רב פעמיות ועד משרדי החברה שעומדים בתו תקן "ירוק" לשמירה על איכות הסביבה.

מחברים בין מדע לטבע - מחקר, פיתוח וחדשנות
הויטמינים ותוספי התזונה שלנו פותחו מתוך הבנה ומחקר מעמיק של אופן פעולות מנגנוני הגוף.  
הם מיוצרים בעזרת הכלים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר ומגובים בפטנטים פורצי דרך בתחום 

תוספי התזונה תוך שימת דגש על עקרונות קיימות והתייחסות לחי ולצומח בכבוד. 
אנו משקיעים את מיטב מאמצינו בפיתוח מוצרים חדשניים המבוססים על טכנולוגיות פורצות דרך 
הקוראות תיגר על כל מה שידענו עד כה בעולם התוספים. הלכה למעשה, מרבית מוצרינו מיוצרים 

כנוזל, הם בעלי זמינות ביולוגית גבוהה ולא פחות חשוב- נוחים לנטילה ולבליעה.

מתחייבים לשירות הטוב ביותר 
בבחירה לצרוך את מוצרינו, אתם נהנים ממלוא תשומת הלב שלנו לצרכים שלכם. צוות  מקצועי של 
במייל,  טלפונית,  ועניין,  שאלה  בכל  לשירותכם  תמיד  זמין  מוסמכות  ונטורפתיות  נטורופתים 

ברשתות החברתיות ואפילו בצ'אט שלנו באתר החברה.

מחוייבים לאיכות
אנו עומדים בכל הסטנדרטים העולמיים של ייצור תוספי התזונה. תהליך הייצור של מוצרינו מפוקח, 
מוקפד ומהווה את חוד החנית בבקרת האיכות, כך שתוכלו ליהנות משקט נפשי בידיעה שאתם 
מקבלים את תוספי התזונה האיכותיים ביותר בכל רכישה. על פיתוח המוצרים והטכנולוגיות אמון 
צוות אנשי מקצוע: רפואיים, מדעיים וטכניים מהטובים בעולם. כל חומרי הגלם במוצרינו נבחרים 
בקפידה ומבטיחים מוצרים נקיים, ללא מזהמים, מתכות או חומרים מזיקים אחרים ועוברים בדיקה 

מיקרוביולוגית. 

תמיד פה עבורכם,
החברים באקוסאפ !

למען הסר ספק, המידע אינו מהווה המלצה רפואית מוסמכת ואינו מיועד להנחות את הציבור או לשמש לגביו כהמלצה או 
הוראה או עצה לשימוש או שינוי או הורדה של תרופה כלשהי, ואין בו תחליף לייעוץ רפואי פרטני או אחר. נשים בהיריון, נשים 

מניקות, ילדים, אנשים החולים במחלות כרוניות והנוטלים תרופות במרשם – יש להיוועץ ברופא לפני השימוש.


