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Kaikki ravintolisät eivät ole samanlaisia.

Huolimatta siitä, mitä tuoteselosteet ja jotkut
ravitsemusasiantuntijat sanovat, ravintolisät
eroavat toisistaan merkittävästi niin laadun kuin
pitkäaikaisten terveysvaikutustenkin suhteen.
Wild Nutritionin Food-Grown® ravintolisien valmistusprosessi poikkeaa
huomattavasti vallalla olevasta standardista.
Ravintolisäsarjalla saavutetut tulokset
hämmästyttävät asiantuntijoita ja mullistavat
alaa. Yli 50 riippumatonta tutkimusta
tukevat Food-Grown® menetelmän

Tunne faktat
Tänä päivänä ravintolisiä on saatavilla
kolmea eri tyyppiä.
Oikean valitseminen on helppoa, kun
tietää taustat.

toimivuutta ja yhä useammat tarkkaavaiset
kauppiaat sekä asiantuntevat ammattilaiset
luokittelevatkin Wild Nutritionin tuotteet
lisäravinnemarkkinoiden kärkijoukkoon.
Miksi näin on?

Synteettiset
Useimmissa ravintolisissä ei käytetä oikeita
ruoka-aineita lainkaan vaan sen sijaan
käytössä on keinotekoisesti laboratoriossa
valmistettuja, synteettisiä ja epäluonnollisia
ainesosia (USP)*.
Yhteenveto
Kemikaalisekoitus, jota kehosi
suurimmaksi osaksi hylkii.
Tulos
Tehoton jopa isoina annoksina.
*USP=U.S. Pharmacopeial Convention. USP ravintoaineet
valmistetaan synteettisesti.

Food-Grown® ainesosat saattavat imeytyä paremmin ja ovat
siten paremmin kehon varastoitavissa ja hyödynnettävissä
verrattuna USP-ravintoaineisiin.
Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden päätös 1993

Ravintoon sekoitetut

Food-Grown®

Monet whole food- tai food-state- ravintolisät
yhdistelevät ravintoaineita oikeaan ravintoon,
mutta ravintoaineet SÄILYVÄT erillään ja epäluonnollisina osasina lopullisessa kapselissa.

Ainutlaatuisessa valmistusmenetelmässä
ravintoaineet lisätään oikeaan ravintoon ja
niiden annetaan kasvaa ja kehittyä 48 h ajan.
Prosessin aikana ravintoaineet MUUNTUVAT
ravinnoksi, jolloin niiden teho voimistuu.

Yhteenveto
Lopputuote on ravinto- ja kemikaalisekoitus.
Sitä keho ei tunnista täydellisesti, jolloin myös
ravinteiden imeytyminen ja hyödyntäminen
jää puutteelliseksi.
Tulos
Vain kohtalaisen tehokas suurinakin
annoksina.

Yhteenveto
Lopputuote on ravinnerikas, ainoastaan
ravintoa sisältävä kapseli, jonka kehosi
ottaa vastaan - ohjaten ja hyödyntäen
ravinteet sinne, missä niitä eniten tarvitaan.
Tulos
Erittäin tehokas jopa pieninä annoksina.

Vertaile keskenään

Kun vertailet tuotteita keskenään, huomaat,
että Food-Grown® ravintolisät ovat monessa
merkityksessä parempia, ja ne tarjoavat
enemmän vastinetta kehollesi ja myös
rahoillesi.

Aktiivisten ainesosien MÄÄRÄN vertailu:
Tuotemerkki “X”
Synteettinen valmiste
C-vitamiini

Wild Nutrition
Food-Grown®
C-vitamiini

Ainesosat

Ainesosat

Askorbiinihappo

Hiilihydraatit
Proteiinit
Lipidit
Entsyymit
Glykoproteiinit
Lipoproteiinit
Bioflavonoidit
Fosfolipidit
Rasvahapot
Aminohapot
Luonnollinen askorbiinihappo

IMEYTYMISEN ja TEHOKKUUDEN vertailu:
Synteettiset
ravintolisät

Food-Grown®
ravintolisät

Tutkimus C-vitamiinin
imeytymisestä ihmiselle

=

1 kapseli 100mg Food Grown® C-vitamiinia
= 12 x 100mg askorbiinihappotablettia synteettisenä valmisteena

Aktiivisten ainesosien LAADUN vertailu:
Tuotemerkki “X”
Synteettinen valmiste
Päivittäinen monivitamiini

Wild Nutrition
Food-Grown®
Daily Multi Nutrient

Ainesosat

Ainesosat

Kalsiumaskorbaatti

Betakaroteeni porkkanauutteesta

D3 (kolekalsiferoli)

C-vitamiini sitrushedelmälihasta

E-vitamiini (d-alfa tokoferoli)

D-vitamiini hiivasta

Tiamiinimononitraatti

E-vitamiini kasvisöljystä

Pyridoksiinihydrokloridi

B1-vitamiini hiivasta

Metyylikobalamiini

B5-vitamiini hiivasta

Kalsiumkarbonaatti/sitraatti/askorbaatti

Kalsium merilevästä

Rauta (bisglynaatti)

Rauta Lactobacillus bulgaricuksesta

Magnesiumoksidi/sitraatti/askorbaatti

Magnesium puhdistetusta merivedestä

Sinkkiaskorbaatti

Sinkki Lactobacillus bulgaruksesta

Kromipikolinaatti

Kromi hiivasta

Kuinka Food-Grown® ravintolisät valmistetaan?
Vastaus tähän on, että niitä ei valmisteta. Ne kasvatetaan.
Tärkeät ravintoaineet on huolellisesti kasvatettu ravinnossa, jolloin ne metabolisoituvat
ravinnoksi ja niiden vaikutus tehostuu. Tässä on Food-Grown® ravintolisissä piilevä voima.
1. Kaikki alkaa tuoreesta, aidosta
ravinnosta

4. Massa rikastetaan
säiliöissä ravintoaineilla

2. Valittu ruoka-aine käytetään
kokonaisuudessaan

3. Ruoka-aineesta
valmistetaan hienojakoinen massa

5. Jokaisen ravintoaineen
ravintoarvo on korkea

6. Massassa ravintoaine yhdistyy
glykoproteiiniin

=
7. Tämä tarkoittaa sitä, että
ruokamassa tunnistaa lisätyt
ravintoaineet ja päästää ne osaksi
rakennettaan

8. Lisätyt ravintoaineet kiinnittyvät, kasvavat ja metabolisoituvat osaksi massaa

9. Lopputuloksena on
superravinteikas ruokamassa, jolla
on hyvä imeytyvyys ja biologinen
hyödynnettävyys (kehosi tunnistaa
ravintoaineet ja
hyödyntää ne)

10. Superravinteikas massa pestään ja
puhdasilmakuivataan jauheeksi

11. Tämän jälkeen jauhe
kapseloidaan ja pakataan
suojaaviin purkkeihin

Sarjan johtava asiantuntija, tuotekehittäjä ja
perustaja.
Wild Nutritionin johtava asiantuntijamme on myös yrityksen
perustaja. Henrietta Norton (BSc Dip NT) kehittää jokaisen
tuotteen ja valvoo niiden tuotantoprosessin itse. Hänen
tavoitteenaan on kehittää räätälöityjä valmisteita terveyden
ja hyvinvoinnin tueksi molemmille sukupuolille ja jokaiseen
elämänvaiheeseen.

Valikoima
General Living

Bespoke Woman

Bespoke Man

Bespoke Teen

Bespoke Child

5 tärkeää kysymystä ennen kuin valitset ravintolisän...
Ovatko kaikki ravinteet tässä
tuotteessa oikeaa ravintoa?
Lue purkin kylki, tarkista termit
kuten tiamiinimononitraatti,
pyridoksiinihydrokloridi
sinkkiaskorbaatti, magnesiumsitraatti,
rauta (bisglysinaatti). Nämä kaikki
ovat USP-laatuisia synteettisiä
ravintoainemuotoja.
Sisältävätkö ne täyteaineita,
sidosaineita tai muita lisäaineita
kuten magnesiumstearaattia,
maltodekstriinia, montmorilloniittia,
arabikumisilikonioksidia?
Wild Nutrition käyttää ainoastaan
kasviskapseleita sekä puhtaita raakaaineita. Lisäksi tuotteet suljetaan
tummiin purkkeihin, jotta jokaisen
tuotteen puhtaus ja teho säilyy.
Ovatko tämän tuotteen ainesosat

kliinisesti testattu?
Wild Nutritionilla on yli 50
riippumatonta kliinistä tutkimusta
ainesosilleen.
Miten niiden laatua tarkkaillaan?
Wild Nutrition mittauttaa ainesosansa
ennen jokaisen erän valmistamista,
valmistuksen aikana sekä sen jälkeen
- siis huomattavasti tarkemmin kuin
valmistusstandardit vaativat. FoodGrown® ainesosamme valmistetaan
Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston
hyväksymissä huippulaitoksissa GMPstandardien mukaan.
Onko tämä asiantuntijan luoma
räätälöyty koostumus?
Kyllä, kaikki Wild Nutrition
koostumukset on luonut yrityksen
perustaja Henrietta Norton (BSc Dip
NT).

Katso lisää
wildnutrition.com

@wildnutrition

@wildnutritionltd

Valmistaja
Wild Nutrition, Iso-Britannia
www.wildnutrition.com
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