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Ligi 60 aastat on põlvkondade kaupa pered lootnud NeoLife toodetele, mis põhinevad loodusel ja on tagatud teadusega, tõhusad ning ohutud tarbida. Oleme
uhked oma vankumatute kvaliteedi- ja
ohutusstandardite üle, mis tagavad meie
toodete tõhususe. NeoLife’l on miljoneid
rahulolevaid kliente rohkem kui 50-s riigis
üle kogu maailma ja juba pea 60 aastat on
NeoLife hoolikalt kaardistanud kogu teekonda
põllult lauale, mis garanteerib sulle ja su perele kõrgeima kvaliteediga tooted.
Kvaliteet on NeoLife’i kõrgeim prioriteet ning
just Teaduslik konsultatiivnõukogu (SAB)
paneb paika kvaliteedistandardid ning
ootused kõikidele NeoLife toodetele, igale
tarnijale ja toorainele, mis tootesse jõuab.
Kõik toorained peavad olema kvalifitseerunud vastavalt meie rangetele nõudmistele
puhtuse, tõhususe, järjepidevuse, päritolu
ja muude oluliste kvaliteedi tegurite osas,
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enne kui neid saab meie toodetes
kasutada. Seda kõike jälgib ja haldab
ülemaailmse tarnestruktuuri kaudu kõrgelt
kvalifitseeritud meeskond, kes kasutab
oma töös moodsaimaid kvaliteedikontrolli
programme.
Meie professionaalsed süsteemid ja
kvaliteedikontrolli protsessid jälgivad
järgmist:
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ÄÄRMISELT TÄPNE SEEMNETE VALIK:

Kus miski kasvab, kuidas kasvab, isegi
seemned, millest kasvatatakse, võivad määrata toote kvaliteeti.
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RIKKUMATA PINNAS JA
KESKKOND:		
Meie standardid nõuavad,
et tooraineks valitakse vaid
seda, mis on kasvatatud
põldudel, mis vastavad meie
kõrgetele kvaliteedinõuetele,
nagu põllud, mis on puutumata ning asuvad
kõige puhtama keskkonnaga piirkondades.
Need spetsifikatsioonid võimaldavad
meil ka tagada, et kõik meie täistoidu
kontsentraadid ja ekstraktid on enam kui
orgaanilised ning GMO-vabad.
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PÕLDUDE SEIRE:		
Põllukultuure jälgitakse ja hinnatakse isegi
enne nende koristamist. See tagab kõige kõrgema kvaliteedi algusest peale ja võimaldab
meil täpselt põllukultuuride partiisid jälgida.
Varajane jälgimine toimub puu-, köögi-, ning
teraviljade puhul, aga ka kõikide teiste toorainete puhul, mida NeoLife oma toodete jaoks
kasutab.
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TOITAINEID OPTIMEERIV SAAGIKORISTUS:

Meie kvalifitseeritud põllukultuuride tarnijad
valivad ka saagi koristamiseks kõige parema
aja, et tagada kõrgeim toitainete sisaldus
ning kvaliteet.
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TOORAINE KVALITEEDIKONTROLL:

Kuna nõudmised standardile on alati sama
kõrged, analüüsitakse pidevalt toorainete
toitainetesisaldust ja kvaliteeti kuni töötlemiseni välja.
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TOITAINETE ERALDAMINE
JA KONTSENTRATSIOON:
See, kuidas saaki on töödeldud, on teine oluline
aspekt, mis määrab ära kvaliteedi. Sellepärast
kasutatakse ainult nüüdisaegseid seadmeid,
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TÕESTATUD
PUHTUS JA
TÕHUSUS

mis tagavad puhtaimad ekstrahheerimised ja
kontsentratsioonid absoluutselt minimaalse
algmaterjali muutmisega töötlemise käigus.
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PUHTUSE JA TÕHUSUSE TAGAMINE:

Puhtus ja tõhusus on kvaliteedi säilitamise
juures üliolulised. Kõiki koostisosi hoitakse
ranges karantiinis ja neid ei anta enne tootmisesse kui nad on läbinud laboritestid ning
nende puhtus ja tõhusus on kontrollitud.
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VASTUTUSTUNDLIK TOOTMINE:

Kui tooraine on vastavalt meie spetsifikatsioonidele töödeldud toimetatakse see tehastesse. Ka tehaseid kontrollitakse rutiinselt, et
tagada nende töötamine viisil, mis garanteerib
kõrgeima kvaliteediga tootmise, koormates sealjuures võimalikult vähe keskkonda.
Moodsate seadmete abil ühendatakse erinevad
toormaterjalid maksimaalse tõhususe saavutamiseks erinevatesse vormidesse, tagades
nii ühtlase kvaliteedi erivate partiide lõikes.
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KVALITEEDIKONTROLL JA
LABORIANALÜÜSID:		
Kaasaegne tippteadus määratleb jätkuvalt
NeoLife kvaliteedikontrolli süsteemi. Kõik valmistooted on ohutuse, kvaliteedi ja tõhususe

tagamiseks testitud ja sertifitseeritud kõige
usaldusväärsemate ja kinnitatud teaduslike
meetoditega. Need meetodid on väga olulised, kuid veelgi olulisemad on väljaõppinud
ja kogenud teadlased, kes neid ellu viivad,
tagamaks, et kõik meie puhtuse ja tõhususe
kvaliteedistandardid on täidetud.
Iga NeoLife toote taga on juhtivate teadlaste,
teadusuurijate ning toitumisalaste spetsialistide
tipptasemel töö, mis põhineb kaasaegsel tehnoloogial, tootmisel ning uusimal teadusel.
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TOODETE TARNIMINE JA
PARTIINUMBRI JÄLGIMINE: 		
Kui koostisosad ühendatakse lõpptooteks,
antakse sellele toote partiile ainulaadne partii number. See on tähtis kood, mis võimaldab NeoLife’il tuvastada toote kõiki koostisosi, samuti toote valmistamise viisi ja igat
kvaliteedikontrolli testi, mille on läbinud see
konkreetne partii. Lõpuks, kui toote partii
pakendatakse, antakse sellele pakendi partii
number, mida kuvatakse toote etiketil. See on
väga tähtis number, mis võimaldab NeoLife’il
jälgida igat toodet, mis jõuab sinu koju,
igat koostisosa kogu tootmisahela vältel,
alates tooraine päritolust – põllult lauale.
NeoLife’i keerukalt välja töötatud partiide
nummerdamise süsteem talletab kogu info
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andmebaasi ning ja tagab sulle ja su perele
puhtaimad, tõhusaimad ning kõrgeima kvaliteediga turul saadaolevad tooted.
NeoLife’i tootefilosoofia on väga lihtne:
absoluutne ja kompromissitu pühendumine kvaliteedile.

Meie usume, et kõik otsused, mida oma
kehale ja ka kodudele anda ja mida
mitte, on elu kõige olulisemad otsused.
Meie, meie laste ja perede tervise osas
kompromissidele ruumi lihtsalt ei ole.
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