Oskar Olsson om Aqua4power
Mitt namn är Oskar Olsson, jag är 17år och bor i Skånes
Fagerhult, där jag är uppväxt med morsan, farsan och två
större systrar.
Började min karriär här hemma i skogen på en cykel utan
trampor vid 1,5 års ålder. Med tiden har de blivit ett antal
olika modeller på crossmotorcyklar.
Som 11-åring vann jag Riksmästerskapet i 85 (guldhjälm).
2007 blev jag 7a i Ungdoms-SM och körde två EM
tävlingar. 2008 blev jag 3a i Ungdoms-SM och samma år
körde jag två EM och ett VM som jag blev uttagen till av
landslagsledningen. I VM tävlingen körde jag till mig två
poäng.
2009 tog jag klivet upp på stor cykel fast fortfarande i Uklassen och blev femma, endast fyra pinnar från bronset.
2010 klassade jag upp mig till Junior och mitt i säsongen
kvalificerade jag mig som elitförare och tog tre poäng.
2011 började lite si så där med platserna 18-17 vid första
SM i Vissefjärda. I Tibro följde resultaten 20-12.
Under uppehållet mellan tävlingarna har jag ökat
träningsdosen. Blev i samband med detta
rekommenderad att dricka Aqua4Power för att reducera
återhämtningstiden och rensa ut slaggprodukterna som
bildas i kroppen vid hård fysisk träning.
Detta gjorde att jag kände mig starkare när tredje
tävlingen gick av stapeln i Finspång, som hör till de mest
fysiskt krävande banorna i Sverige. Kände stor skillnad
speciellt i slutet av heaten då jag kunde ligga på ända in i
mål. Mina slutvarv matchade tidsmässigt de 2 snabbaste
VM förarna och jag kände mig urstark.
Resultaten kom därefter med dubbla 6e placeringar vilket
jag och mina sponsorer ser som väldigt positivt!
Återhämtningen mellan heaten går fortare och kroppen
känns mer effektiv än vad den gjort innan jag började
dricka Aqua4Power.
Vi i familjen har även sett att min acne nästan helt har
försvunnit.
Vill med dessa rader beskriva de positiva effekterna som
både jag och min omgivning sett efter jag börjat dricka er
produkt.
Med vänlig hälsning
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