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RAVINTOAINEIDEN VOIMA

E-VITAMIINI
Kohtaamme vapaita radikaaleja joka päivä, ja
meidän täytyy pystyä taistelemaan niiden soluillemme aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia
vastaan.3 Kehomme altistuu vapaille radikaaleille
erilaisista asioista ympäristössämme, kuten
ilmansaasteista, tupakansavusta ja auringon
ultraviolettisäteilystä.4 Myös aineenvaihduntamme
määrittää vapaiden radikaalien, erityisesti reaktiivisten happilajien (ROS) muodostumista. Keho
muodostaa reaktiivisia happilajeja sisäsyntyisesti,
kun se muuntaa ruokaa energiaksi. Tästä syystä
meidän täytyy saada riittävästi suojaavia ravinto-

aineita, jotka auttavat meitä taistelemaan hapettumisstressin haitallisia vaikutuksia vastaan.
E-vitamiinin kyvystä edistää hyvinvointia on tehty
monia väitteitä. Myös sen toiminta antioksidanttina kuuluu niihin mekanismeihin, joilla E-vitamiini
tarjoaa tätä suojaa.5
E-vitamiinin päivittäinen saantisuositus
Euroopassa on 12 mg. Saadaksemme sitä
tarpeeksi ruokavaliostamme, meidän tulisi syödä
pähkinöitä, siemeniä ja kasviöljyjä, jotka ovat
parhaimpia E-vitamiinin lähteitä. E-vitamiinia
löytyy myös vihreistä lehtivihanneksista.
Useimmissa tapauksissa emme syö tarpeeksi
yllämainittuja ruokia ja pyrimme lisäksi pitämään
ruokavaliomme vähärasvaisena, mikä voi vaikuttaa haitallisesti E-vitamiinin imeytymiseen, sillä
se on rasvaliukoinen vitamiini.
Ravintolisät voivat auttaa meitä paikkaamaan
tämän puutteen ravinnossamme. E-vitamiinira-

vintolisät sisältävät yleensä vain alfa-tokoferolia,
mutta on hyvä tietää, että E-vitamiinia ei esiinny
ainoastaan alfa-tokoferolin muodossa, vaan
luonnollinen E-vitamiini on sekoitus tokoferoleja
ja tokotrienoleja.6 Lisäksi on olemassa paljon
tuotteita, jotka sisältävät synteettistä alfatokoferolia, joka löytyy helposti etikettiä luettaessa.
Jos etiketissä lukee DL-alfa-tokoferoli, voit olla
varma, että vitamiini on synteettistä. Jos etiketissä sen sijaan lukee D-alfa-tokoferoli, vitamiini
on luonnollista. DL -muoto on vain puoliksi niin
aktiivista kuin D -muoto.
GNLD:n tuotteet sisältävät luonnollista D-alfatokoferolia (ja muita tokoferoleja ja tokotrienoleja),
koska noudatamme aina luonnon suunnitelmaa
ihmisen ravitsemuksesta.

WHEAT GERM OIL
10 mg/kuorilo

PRO VITALITY PLUS
12 mg/annospussi

NEOLIFESHAKE
3,50 mg/annospussi

Luonnollista E-vitamiinia
vehnänalkioöljystä ja soijasta.

Tämä ravintolisä tarjoaa laajan
kirjon tärkeitä ravintoaineita,
joita maailman terveysviranomaiset
suosittelevat.

Kolme herkullista
Makua päivittäiseksi
ravinnoksi ja
painonhallintaan.

CAROTENOID COMPLEX
6 mg/kuorilo

NEOLIFEBAR
7,8 mg/patukka

Uutteita niistä hedelmistä ja vihanneksista,
joiden tiedetään olevan terveellisen
ruokavalion tärkeimpiä osia. Laaja kirjo
karotenoideja kliinisesti todistetussa tuotteessa.

Terveellinen välipala valmiina
syötäväksi. Sisältää
luonnollisia hedelmiä,
pähkinöitä, täysjyviä ja siemeniä.

CRUCIFEROUS PLUS
3 mg/tabletti

VITASQUARES
2 mg/tabletti

Ristikukkaiset vihannekset ovat tärkeä osa
terveellistä ruokavaliota. Tämä ravintolisä
tarjoaa kehollesi näitä kallisarvoisia
ravintoaineita yhdessä E-vitamiinin kanssa.

Paras pureskeltava ravintolisä
tukemaan lapsen kasvua. Sisältää
lipidejä, steroleja, koliinia ja välttämättömiä vitamiineja ja kivennäisaineita. Ota 3 tablettia päivässä.

E-vitamiini on tunnetusti tärkeä
vitamiini, joka edistää solujen suojaamista hapettumisstressiltä. Tästä
tietysti seuraa monia hyötyjä yleiselle
hyvinvoinnillesi.1,2

BETAGUARD
4 mg/tabletti

Yhteisvaikutteinen koostumus, joka
sisältää erityisen lajitelman
hapettumisstressiä vastaan taistelevia
ravintoaineita, kuten E-vitamiinia.
FORMULA IV/ FORMULA IV PLUS/MULTI
7,5 mg E-vitamiinia

Nämä vaihtoehdot tarjoavat
välttämättömiä vitamiineja ja
kivennäisaineita (raudalla tai
ilman) yhdessä täysjyvien
lipidien ja sterolien kanssa.
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