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OLEMME SITOUTUNEITA TEKEMÄÄN MAAILMASTA 
ONNELLISEMMAN JA TERVEEMMÄN PAIKAN

Jerry Brassfield joutui nuorena poikana kokemaan terveyshaasteita. 
Hänen äitinsä oli päättänyt löytää keinon helpottaa poikansa oloa ja alkoi 
lisätä Jerryn päivittäiseen ruokavalioon ravintolisiä. Näin Jerry huomasi, 
kuinka suuri vaikutus laadukkailla ravintolisillä oli hänen hyvinvointinsa 
ylläpitämisessä.

Koska Jerry suhtautuu intohimoisesti toisten auttamiseen, hän alkoi jakaa 
vaikuttavaa tarinaansa ympärillään olevien ihmisten kanssa ja huomasi, 
että monet ihmiset tarvitsivat ratkaisua heikkoon ravitsemukseen. 
Tuotteiden jakamisesta ja taloudellisten ja hyvinvointitavoitteiden 
asettamisesta ja saavuttamisesta yhteistyössä toisten kanssa muodostui 
taloudellisesti palkitsevaa kotoa käsin tehtävää liiketoimintaa.

Jerryn usko tuotteisiin sekä halu muuttaa ihmisten elämää tasoittivat 
tietä pienestä verkostomarkkinointiyrityksestä maailmanlaajuiseksi 
miljoonien dollareiden arvoiseksi yritykseksi. 
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 PAINONHALLINTA

 LIIKUNTA

Ruokavalio, joka sisältää runsaasti ravintoaineita, joita löytyy: 

 TÄYSJYVISTÄ 

 HEDELMISTÄ JA VIHANNEKSISTA

 KALASTA

Ratkaisuja välttämättömiin tarpeisiin

ONNELLINENONNELLINEN

JOHTAVAT TERVEYSVIRANOMAISET 
OVAT SAMAA MIELTÄ SIITÄ, ETTÄ AVAIN 
ENERGIAAN, ELINVOIMAISUUTEEN JA 
HYVINVOINTIIN ON:



PUHTAUS, PITOISUUS JA TODISTEET

Perheiden sukupolvet ympäri maailmaa 
ovat jo yli 60 vuoden ajan luottaneet 
siihen, että NeoLife pystyy mihin muut 
yritykset eivät: tuottamaan tuotteita, 
jotka perustuvat parhaimpiin 
kokonaisiin ruoka-aineisiin ja joiden 

tehon ovat todistaneet miljoonat 
tyytyväiset asiakkaat.

•  TUTKITTUA: Maailman johtavat tiedemiehet, tutkijat ja ravinto-
tieteilijät etsivät tehokkaita ratkaisuja pitkäaikaisen hyvinvointisi 
edistämiseen.

•  PUHDASTA: Taitavat teknologit valitsevat vain parhaimpia 
raaka-aineita, jotta voimme varmistaa mahdollisimman 
täydellisen puhtauden.

• TURVALLISTA: NeoLifen ravintolisät ovat bioyhteensopivia. 
Se tarkoittaa, että niiden sisältö sopii suoraan ihmisen kehoon 
ja niitä on turvallista nauttia. Käytämme vain ainesosia, jotka 
ovat olleet osa ihmisen ruokavaliota jo vuosisatojen ajan. 

•  KORKEAPITOISTA: NeoLife-tuotteet kehitetään viimeisimmän 
tieteellisen tutkimuksen pohjalta ja huipputeknologian avulla 
aktiivisten raaka-aineiden tiivistämiseksi ja standardisoimiseksi.

• TESTATTUA: NeoLife-tuotteet käyvät läpi ankarat testit, joissa 
käytetään viimeisimpiä tieteellisiä metodeja, jotta voimme 
varmistaa tuotteiden turvallisuuden, laadun ja tehon. 
Testaamme rutiininomaisesti myös haitallisten aineiden 
mahdollista esiintymistä. 

• TODISTETTUA: Kliinisiä tutkimuksia, jotka todistavat NeoLifen 
tuotteiden tehokkuuden, on julkaistu maailman arvostetuim-
missa tieteellisissä lehdissä. Ainutlaatuinen ja jatkuva sitoutumi-
semme tieteelliseen erinomaisuuteen on kiinnittänyt tutkijoiden 
huomion Yhdysvaltain maatalousministeriössä, Centers for 
Disease & Prevention -keskuksessa, suurissa yliopistoissa ja 
kunnioitetuissa tieteellisissä instituutioissa ympäri maailmaa.

Perustana luonto, tukena tiede  
NeoLifen tuotefi losofi a on varsin yksinkertainen: ehdoton, 

horjumaton laadun tavoittelu ilman kompromisseja.

Uskomme, että oikeat päätökset kehoomme ja kotiimme 
liittyen – päätökset siitä mitä niihin laitamme ja mitä pidämme 

niistä poissa – ovat joitakin elämämme tärkeimmistä 
päätöksistä. Omaan sekä lastemme ja perheemme hyvinvointiin 

liittyvissä päätöksissä ei ole tilaa kompromisseille.

Filosofi amme
PERUSTANA LUONTO
NeoLifen tuotteet tarjoavat luonnollisia 
raaka-aineita, jotka auttavat sinua 
saavuttamaan optimaalista hyvinvointia.

TUKENA TIEDE
Nämä ravintoaineet ovat erittäin 
biotehokkaita. Ne ovat ainutlaatuisissa 
muodoissa, joissa maksimoidaan ravinto-
aineiden imeytyminen, hyödyntäminen 
ja edut käyttämällä kaikkein edistyk-
sellisimpiä metodeja ja yksinoikeudella 
käytettäviä prosesseja.

TAATTU LAATU
Olemme ylpeitä horjumattomista laatu- ja 
turvallisuusstandardeistamme, jotka ovat 
varmistaneet tuotteidemme tehokkuuden 
jo yli 60 vuotta.

TEEMME SEN MIKÄ ON OIKEIN
Filosofi amme mukaan kaikki tekemämme 
päätökset ovat sinun, perheesi, kotisi ja 
ympäristön parhaaksi. Pitkä historiamme 
kestävässä liiketoiminnassa, kierrätet-
tävissä pakkauksissa sekä mahdolli-
simman vähän ympäristöä rasittavien 
päätösten teossa ei ole koskaan horjunut.

NeoLifen ero 

perustana 
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NeoLifen ero 

perustana 

Arthur Furst
1914–2005

Perustajajäsen 
Emeritus, SAB

Ph.D., Sc.D., D-A.T.S., 
Toksikologi, farmakologi

Arianna Carughi
Ph.D., C.N.S., 

ravitsemustiede

Diane Clayton 
Ph.D., biokemia, ravitsemustiede, 

terveysalan harjoittaja

Fred G. Hooper 
Ph.D., biokemia, 
ravitsemustiede

Laszlo P. Somogyi 
Ph.D., ravintotiede, 

ravitsemustiede

David Shepherd
Ph.D., mikrobiaalinen 

biokemia

John R. Miller
SAB:n johtaja

Tuoteteknologi, 
tutkija
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Mark Lowman 
biologi, tuotekehittäjä, 

laatuasiantuntija

Liz Applegate
Ph.D. ravitsemustiede, 

urheiluravitsemus

Susan Beck
Ph.D, L.Ac., Dipl. O.M., CNS,

ravitsemustiede

Tieteellisen 
erinomaisuuden historiaa
NeoLifen Tieteellisen 
neuvonantajaryhmän, SAB:n 
emeritus perustajajäsentä, tri Athur 
Furstia pidetään kansainvälisesti 
toksikologian ja syöpätutkimuksen 
uranuurtajana. Tri Furst perusti 
Stanfordin syöpäkemoterapian 
laboratorion ja oli sairauksia 
ehkäisevän tieteen edelläkävijä yli 
50 vuotta. Monet hänen löydöistään 
johtivat uraauurtavien NeoLife-
tuotteiden syntyyn ja hänen 
valtava lahjakkuutensa, energiansa, 
omistautumisensa ja visionsa ovat 
suuria syitä siihen, miksi NeoLife 
on voinut tarjota vuodesta toiseen 
johtavia tuotteita, jotka vastaavat 
aitoihin inhimillisiin tarpeisiin.

Tri Furstin vuonna 1976 perustamalla 
Tieteellisellä neuvonantajaryhmällä 
(SAB) on vankka asema 
maailmanlaajuisessa, johtavien 
tiedemiesten ja tutkimustilojen 
muodostamassa verkostossa, jonka 
kaikki jäsenet ovat omistautuneet 
tuottamaan luonnon suunnitelman 
mukaisia tuotteita. Todd Miller 

Ph.D. liikuntatiede, tutkija
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HAASTA ITSESI ELÄMÄÄN PAREMMIN

•  Täysjyvien saanti on alle 1 annos päivässä.

•  Lipidit ja sterolit on poistettu täysjyvistä myyntiajan pidentämiseksi.

• Monet eivät syö kalaa raskasmetallien ja myrkyllisten aineiden pelossa.

•  Suurin osa ihmisistä saa joitakin perus vitamiineja ja kivennäisaineita 
alle arvioidun keskiarvoedellytyksen.

Muuta 
elämääsi 

solu 
kerrallaan

NeoLifen hyvinvointipyramidi
LÖYDÄ HYVINVOINNIN HUIPPU

Pro Vitality+ voi yhdessä terveellisten elämäntapojen 
ja ruokavalion kanssa auttaa sinua saavuttamaan 
ihanteellisen hyvinvointipyramidin täyttämällä tyypillisen 
länsimaisen ruokavalion puutteet.

Pro Vitality+ – Keskeistä soluravintoa

RAVITSERAVITSE
SOKERIT & RASVAT

PROTEIINI

HEDELMÄT & VIHANNEKSET

KOKOJYVÄT

LIIKUNTA & PAINONHALLINTA
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Pro Vitality+ – Keskeistä soluravintoa

Tehokkaita 
ravintoaineita:

Terveellinen elämäntyyli 
ja monipuolinen 

sekä tasapainoinen 
ruokavalio auttavat 

ylläpitämään  
jokapäiväistä 

elinvoimaisuutta.

NELJÄ KESKEISTÄ RAVINTOLISÄÄ

Tre-en-en jyvätiiviste
Sisältää lipidejä ja steroleja.

 Carotenoid Complex
Karotenoidien voimaa hedelmistä ja vihanneksista. 

Korkeapitoinen koostumus, jossa on laaja kirjo karotenoi-
deja – niin ainutlaatuinen, että patentoimme sen!

 Omega-3 Salmon Oil Plus
Tämä puhdas ja korkeapitoinen kalaöljy on kattava 

ja se sisältää standardisoidut määrät omega-3
-rasvahappoja. Kalaöljy seulotaan yli 200 haitallisen 
aineen varalta, joiden sallittu esiintymismäärä on NOLLA.

 Essential Vitamin & Mineral Complex
Tämä ainutlaatuinen 18 välttämättömän 

vitamiinin ja kivennäisaineen sekoitus, joka 
perustuu yli 60 vuoden ravintoasiantuntemukseen, 
auttaa täyttämään mahdolliset puutteet, jotka ovat 
yleisiä monissa nykypäivän ruokavalioissa.

SUURIN OSA MEISTÄ 
EI SYÖ SUOSITELTUA  
400 G HEDELMIÄ JA 
VIHANNEKSIA

suosituimmat 
tuotteet

PÄIVITTÄINEN PAKKAUS MAHDOLLISUUKSIA

Jokainen kätevä Pro Vitality+-annospussi sisältää päivittäistä 
ravintoa kokonaisista ruoka-aineista, kuten täysjyvistä, hedelmistä 
ja vihanneksista, kalasta sekä vitamiineista ja kivennäisaineista.

Pro Vitality+
Til. nro 942 – 
1 x 30 annospussia
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SOLUSI OVAT NÄLKÄISIÄ, RUOKI NIITÄ!  

Lipidit ja sterolit ovat täysjyvien luonnollisia osia ja kriittisen 
tärkeitä solukalvojemme komponentteja. Jokainen 
kehomme solu tarvitsee niitä pysyäkseen tehokkaana 
ja varmistaakseen ravintoanieden pääsyn soluun sekä 
kuona-aineiden pääsyn niistä ulos. Valitettavasti jyvien 
käsittely poistaa niistä ravintotiheät ulkokerrokset, jotka 
sisältävät lipidejä, steroleja ja muita tärkeitä ravintoaineita. 
Tämä johtaa tehottomuuteen solutasolla, mikä puolestaan 
saa sinut tuntemaan olosi väsyneeksi.

Tre-en-en 
jyvätiiviste
Til. nro 927 – 120 kuoriloa

TRE-EN-EN 
TARJOAA 
RAVINTOAINEITA,
JOITA PUUTTUU 
RUOKAVALIOSTAMME

Tre-en-en jyvätiiviste

Carotenoid Complex

Omega-3 Salmon Oil Plus

Essential Vitamin & Mineral Complex

Katso mitä Pro Vitality+ sisältää

RAVINTOA SOLUILLESI  

Sisältää koko kirjon karotenoideja porkkanoista, tomaa-
teista, pinaatista, punaisesta paprikasta, persikoista, 
mansikoista ja aprikooseista solujesi tukemiseksi.

KLIINISESTI TESTATTU JA TODISTETTU

Ensimmäinen ja ainoa kokonaisiin ruoka-aineisiin 
perustuva karotenoidiravintolisä, joka on Yhdysvaltain 
maatalousministeriön (USDA) tutkima.

Carotenoid Complex
Til. nro 566 – 90 kuoriloa

KAROTENOIDIEN VOIMAA 
NOIN 110 KILOSTA 
TUOREITA HEDELMIÄ 
JA VIHANNEKSIA  
JOKAISESSA PURKISSA!

TU
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Katso mitä Pro Vitality+ sisältää

Carotenoid Complex
Til. nro 566 – 90 kuoriloa

SYDÄN, AIVOT JA NÄKÖ

EPA ja DHA edistävät sydämen normaalia 
toimintaa.

DHA edistää aivotoiminnan pysymistä 
normaalina.

DHA edistää näön pysymistä normaalina.
(Edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla 
päivittäin 250 mg EPA:ta ja DHA:ta)

Omega-3 
Salmon Oil Plus

Katso lisätietoja sivuilta 16–17.
Til. nro 929 – 90 kuoriloa

PAIKKAA RUOKAVALION PUUTTEET

Tämä ainutlaatuinen 18 välttämättömän 
vitamiinin ja kivennäisaineen sekoitus, 
joka perustuu yli 60 vuoden ravinto-
asiantuntemukseen, auttaa paikkaamaan
mahdolliset puutteet, jotka ovat yleisiä 
monissa nykypäivän ruokavalioissa. 
Se tarjoaa tasapainoisen valikoiman 
solujen toiminnalle välttämättömiä 
mikroravintoaineita.

Valikoima sisältää rautaa sellaisen 
määrän, että se edistää sekä miehillä 
että naisilla normaalia hapen kuljetusta 
kehossa ja auttaa vähentämään 
väsymystä ja uupumusta.

ESSENTIAL VITAMIN & 
MINERAL COMPLEX:
RAVITSE SOLUJASI

VITAMIINIT JA KIVENNÄISAINEET 
PAIKKAAVAT RUOKAVALION PUUTTEITA.

Ruokavalio Ravinto

M
ikr

oravintoainetta

suosituimmat 
tuotteet
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Edistykselliset ominaisuudet:
AINUTLAATUINEN 
PROTEIINISEKOITUS

•  Biologisesti kattava, sisältää kaikki 
22 aminohappoa, mukaan lukien 9 
välttämätöntä.

•  Tieteellisesti edistyksellinen 
sekoitus muodostaa 
korkealaatuisen 
aminohappoprofi ilin.

•  Soija

•  Maito

•  Kaseinaatit 

•  Hera (sisältää runsaasti haaraketjuista 
aminohappoa – leusiinia)

•  Runsas proteiinin lähde, 18g per annos.

AINUTLAATUINEN KUITUSEKOITUS

•  Runsas kuitujen lähde, 5g per annos 

•  Peräisin kokonaisista ruoka-aineista – 
soijasta, kaurasta ja guar-pavusta

•  Edistää kylläisyyden tunnetta.

PROTEIINI – JUO HYÖDYT

NeoLifeShake on herkullinen tapa 
saada terveellistä päivittäistä 
ravintoa ja antaa kehollesi voimaa 
laadukkaista lähteistä peräisin 
olevilla proteiineilla, kuiduilla, 
vitamiineilla ja kivennäisaineilla. 
Hyvää koko perheelle!

Proteiini edistää lihasmassan 
kasvua ja säilymistä sekä luuston 
pysymistä normaalina.

NEOLIFEN AINUTLAATUISET 
OMINAISUUDET

•  Protogard-prosessi – alhaisessa 
lämpötilassa sekoittaminen 
suojaa aminohappoja ja maksimoi 
ravintoarvon.

•  Tasapainoista – ihanteellisessa 
suhteessa proteiinia, hiilihydraatteja 
ja rasvaa.

•  Laaja kirjo välttämättömiä vitamiineja 
ja kivennäisaineita.

Herkullista ravintoa joka päivä

NeoLifeShake
Til. nro 915 – Creamy Vanilla 15 x 42g
Til. nro 916 – Rich Chocolate 15 x 42g
Til. nro 917 – Berries n’ Cream 15 x 42g

TU
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Perustuu glykeemistä 
reaktiota hallitsevaan 
teknologiaan

Sisältää haaraketjuisia 
aminohappoja
(Branched Chain Amino Acids)

NeoLife -sekoitin 
Til. nro 608

VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ 
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Herkullista ravintoa joka päivä

Hyvän olon 
faktoja:

Ei keinotekoisia 
makeutusaineita

•

Ei keinotekoisia 
väriaineita

•

Ei keinotekoisia 
makuaineita

•

Ei säilöntäaineita

KLIINISESTI TODISTETTU 
SOPIVAN PAINONHALLINTAAN

Lisätietoa löytyy sivulta 12.

Kasvaville lapsille, teini-ikäisille, 
raskaana oleville ja imettäville 
naisille sekä painoa pudottaville 
suositellaan suurempaa määrää.

Helpot 
annospussit

PÄIVITTÄINEN 
PROTEIININ TARVE
0.8g/kg kehon painosta

Paino: 63 kg
Pituus: 165 cm 

50,4 g 

Paino: 75 kg
Pituus: 178 cm  

60 g 
Annospussit, 15 per pakkaus

suosituimmat 
tuotteet

VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ 
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AAMIAINEN

•  NeoLifeShake 

•  Pro Vitality+

AAMUPÄIVÄN 
VÄLIPALA

•  NeoLifeBar tai 
terveellinen 
välipala

LOUNAS

•  NeoLifeShake
ILTAPÄIVÄN 
VÄLIPALA

•   NeoLifeBar tai 
terveellinen 
välipala

•  NeoLifeTea

PÄIVÄLLINEN

•  Tasapainoinen 
ateria

TERVEELLINEN 
ATERIASUUNNI-

TELMA: SYÖ 
VIISI KERTAA 

PÄIVÄSSÄ, 
JOTTA PYSYT 

ENERGISENÄ JA 
KYLLÄISENÄ

Rakasta kehoasi

PAINONHALLINTAOHJELMA KOKO 
ELÄMÄN AJAKSI

Yli 50% Euroopan väestöstä on ylipainoisia tai 
liikalihavia, mutta me haluamme muuttaa sen! 
NeoLife Painonhallintaohjelma perustuu 
soluravitsemuksen tieteeseen ja läpimurron 
tehneisiin tieteellisiin konsepteihin, jotka 
edistävät turvallista, kestävää ja terveellistä 
painonhallintaa.

KOE ERO NEOLIFESHAKELLA

Tutkimukset osoittavat, että paljon proteiinia 
sisältävät ruokavaliot auttavat hillitsemään 
ruokahalua ja lisäävät kylläisyyden tunnetta, 
jolloin painonhallintaohjelmaa 
on helpompi noudattaa.

MENESTYSMENESTYSMENESTYSMENESTYS
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Rakasta kehoasi painon-
hallinta

NeoLifeShake
•  Ainutlaatuinen sekoitus: 

18g korkealaatuista 
proteiinia

•  Biologisesti kattava, 
sisältää kaikki 22 
aminohappoa

•  Laaja kirjo välttä-
mättömiä vitamiineja 
ja kivennäisaineita

•  5g täyttävää kuitua.

•  Ei lisättyjä keinotekoisia 
väriaineita, aromeja, 
makeutus- tai 
säilöntäaineita

•  Sekoittuu helposti 
veteen

• Vain 150 kcal

Til. nro 915 – Creamy Vanilla  
 15 x 42g
Til. nro 916 – Rich Chocolate  
 15 x 42g
Til. nro 917 – Berries n’ Cream  
 15 x 42g

NeoLifeShaken kliinisesti todistetut edut:

Painonpudotus  Kehon rasvan ja kehon 
koon pieneneminen

  Matalampi 
painoindeksi (BMI)



GLYKEEMISTÄ REAKTIOTA 
HALLITSEVA TEKNOLOGIA

Kun syöt päivän mittaan aterioita, 
jotka aiheuttavat sokeripiikkejä, 
kehosi joutuu glykeemiselle vuoris-
toradalle. Hallittu glykeeminen 
reaktio edistää vakaita energia-
tasoja.

RAKENNA JA YLLÄPIDÄ 
LIHASTA

Heraproteiini sisältää runsaasti 
haaraketjuisia aminohappoja, 
erityisesti leusiinia. Proteiini 
on avainkomponentti kehosi 
jokaisessa solussa ja se on 
välttämätön osa soluravitsemusta. 
Kehomme käyttää proteiinia 
kudosten rakentamiseen ja 
korjaukseen sekä muihin elin-
tärkeisiin toimintoihin. Proteiini itse 
asiassa edistää luuston pysymistä 
normaalina sekä lihasmassan 
säilymistä ja kasvua.

PYSY KYLLÄISENÄ JA 
ENERGISENÄ

Korkealaatuiset kuitu- ja proteiini-
sekoitukset auttavat sinua tuntemaan 
olosi kylläiseksi nopeammin ja 
pitempään – mikä puolestaan auttaa 
saavuttamaan terveellisen painon!

Miksi se toimii

MUUT 
TUKITUOTTEET:

•  NeoLife -sekoitin

•  Opas NeoLife-
painonhallin-
taohjelmaan.

G
LU

KO
O

SI
TA

SO GLYKEEMINEN
KONTROLLI-
VYÖHYKE

Korkean glykeemisen reaktion aiheuttava ateria
Hallittu glykeeminen reaktio

08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

Botanical Balance
Tasapainota kehosi 
tehokkaalla holistisella tuella.

•  Tehokasta holistista tukea 
kromilla, joka edistää 
veren glukoositasojen 
pysymistä normaalina.

• Ei keinotekoisia väri-, maku-, 
makeutus- tai säilöntäaineita.

Code 800 – 120 tablets

YHDISTÄÄ MUINAISEN VIISAUDEN 
MODERNIIN TIETEESEEN

NeoLifen ainutlaatuinen koostumus yhdistää muinaista viisautta 
ayurvedasta ja perinteisestä kiinalaisesta lääketieteestä, joiden 
tukena on johtava moderni kliininen tiede. Näihin tehokkaisiin 
kokonaisiin ruoka-aineisiin perustuviin ainesosiin sisältyy ainutlaa-
tuinen ayurvedinen ja kasviperäinen sekoitus, jossa on alfalipoiini-
happoa ja kromia GTF-hiivasta, kaikkein bioaktiivisimmasta 
muodosta. Kromi edistää normaalia makroravintoaineiden aineen-
vaihduntaa ja veren glukoositasojen pysymistä normaalina.

AINUTLAATUINEN AYURVEDINEN, KASVIPERÄINEN 
SEKOITUS

Luonnollisia kokonaisista ruoka-aineista peräisin olevia kasviperäisiä 
ainesosia. Kaneli, kurkumiini ja kurkuma tarjoavat kattavaa tukea.

KANELI (Cassia)
Käytetty muinaisista ajoista lähtien 
ruoanlaitossa ja luonnollisena rohtona.

KURKUMIINI (Curcuma longa L.)
Kaikkein bioaktiivisin kurkuman 
fytoravintoainekomponentti.

KURKUMA (Curcuma longa L.)
Tarjoaa laajan kirjon 
kurkuminoideja.



91% 78%

15

Miksi se toimii

NeoLifeTea
NAUTI KUPILLINEN 
ELINVOIMAA

NeoLifeTea on turvallinen, 
terveellinen ja vähäkalorinen 
ratkaisu elinvoimaisuuden 
nostamiseen.

•  NeoLifeTea on herkullinen 
ja virkistävä, luonnollinen 
elinvoimaisuuden kohottaja. 

•  Ainutlaatuisen energiasekoituksen 
ainesosat edistävät välitöntä energiaa.

• Yrttisekoitus edistää hyvinvointia.

•  Standardoitu vihreä tee 
sisältää aktiivista EGCG:tä 
(epigallokatekiinigallaatti).

•  Vain viisi kaloria per annos.

•  Sekoittuu heti veteen. Nauti 
kuumana tai kylmänä.

•  Helppokäyttöisiä mukana 
kuljetettavia tikkuja.

•  Ei lisättyjä keinotekoisia 
väriaineita, aromeja, 
makeutus- tai säilöntäaineita

Til. nro 920 – 15 tikkua (30 annosta) 

NeoLifeBar
HERKKUA, JOKA TEKEE 
SINULLE HYVÄÄ

NeoLifeBar tarjoaa 
luonnollisia täysjyviä, 
pähkinöitä ja siemeniä sekä 
ravintoaineita eri marjoista 
pitkäaikaisen elinvoimai-
suuden saavuttamiseksi.

•  Perustuu glykeemistä reaktiota 
hallitsevaan teknologiaan.

•  Sopii täydellisesti aamu- tai 
iltapäivän välipalaksi osana 
NeoLife Painonhallintaohjelmaa.

•  10g proteiinia, 5g kuitua ja 
320mg omega-3-rasvahappoja 
pellavansiemenistä.

• 173 kcal.

•  Laaja kirjo vitamiineja 
ja kivennäisaineita.

•  Täysin luonnollinen – ei 
mitään keinotekoista!

Til. nro 950 – Hedelmät ja pähkinät 
15 yksittäispakattua patukkaa

TÄYSJYVIÄ

PELLAVAN-
SIEMENIÄ

MARJOJA

PÄHKI-
NÖITÄ

TEESE-
KOITUS

HUOLELLA 
VALITUT 

YRTIT

LUONNOLLISESTI 
MAUSTETTU JA 

MAKEUTETTU

Pysy energisenä painon-
hallinta

YLIOPISTO-OPISKELIJOILLA 
TEHDYSSÄ TUTKIMUKSESSA 
NEOLIFETEAN KÄYTTÄJISTÄ:

tunsi 
olonsa 
energi-

semmäksi

pystyi 
keskit-
tymään 

paremmin

GLUTEENITON
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Sydän, 
aivot ja 

näkö

Omega-3
Salmon Oil Plus

Omega-3-rasvahappoja per annos 1070mg

  EPA 460mg

  DHA 480mg

  DPA 50mg

Muut viisi terveellistä 
omega-3-rasvahappoa.

80mg

Til. nro 929 – 90 kuoriloa

Vaikka monet ihmiset yrittävät lisätä kalansyöntiään, 
emme silti saa tarpeeksi. Haitalliset aineet, kuten 
elohopea, lyijy ja PCB-yhdisteet ovat myös 
huolenaiheita.

LUONNOLLISTA

Omega-3 Salmon Oil Plus on erittäin korkeapitoinen 
kalaöljy, joka sisältää standardisoidut määrät 
kahdeksaa omega-3-rasvahappoa ja sen puhtaus 
on taattu.

Mene hyvinvointisi ytimeen

TASAPAINOTASAPAINOTASAPAINOTASAPAINO
Sydän, aivot ja näkö
EPA ja DHA edistävät sydämen 
normaalia toimintaa.

DHA edistää aivotoiminnan 
pysymistä normaalina.

DHA edistää näön pysymistä 
normaalina.

(Edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla 
päivittäin 250 mg EPA:ta ja DHA:ta
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Mene hyvinvointisi ytimeen

Korkeapitoista ja kattava kirjo 
Jokainen kolmen kuorilon annos ainutlaatuista UHPO3-
koostumustamme (erittäin korkeapitoista omega-3:a) 
tarjoaa yhteensä 1070 mg omega-3-rasvahappoja sekä 
standardisoidut määrät kahdeksaa luonnossa esiintyvää 
omega-3-rasvahappoa. Näin omega-3-perheen jäsenet 
voivat tehdä yhteistyötä ja optimoida hyödyt.

Kliinisesti todistetut hyödyt
• Biosaatava

TU
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E 

sydämen 
hyvinvointi

Ultrapuhdasta 
Ainutlaatuinen molekyylien erottamisprosessi 

tiivistää hyödylliset omega-3-rasvahapot 
kylmäprosessointia käyttämällä.

Salmon Oil Plus tarkistetaan yli 200 mahdollisen 
saasteaineen, kuten elohopean ja lyijyn varalta, 

ja hyväksyttävä havaintomäärä on NOLLA.

AINUTLAATUINEN MOLEKYYLIEN EROTTAMISPROSESSI

TIIVISTÄÄ 8 HYÖDYLLISTÄ OMEGA-3
-RASVAHAPPOA KORKEAPITOISESTI

OMEGA-3-
RASVAHAPOT

ALA – alfalinoleenihappo

   SDA – stearidonihappo

     ETA(3) – eikosatrieenihappo

    ETA – eikosatetraeenihappo

  EPA – eikosapentaeenihappo

HPA – heneikosapentaeenihappo

 DPA – dokosapentaeenihappo

    DHA – dokosaheksaeenihappo

TASAPAINOTASAPAINOTASAPAINOTASAPAINO
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TRE – VAHVA KULAUS HYVINVOINTIA

Tre on ravitseva juoma, joka valjastaa luonnon runsaat, 
uudistavat antimet. Tre -juoma on peräisin valikoidusta
ryhmästä luonnon tehokkaimpia ja ainutlaatuisimpia 
hedelmiä, jotka sisältävät runsaasti polyfenoleiksi 
kutsuttuja bioaktiivisia yhdisteitä, joilla on huomattava 
kyky edistää hyvinvointia.

Tre -juoman standardisoitu ja keskitetty ravintoaine-
valikoima on puhdas ilmaisu luonnon suunnitelmasta 
ihmisen ravinnoksi.

Luonnon antimia

Tre 
Til. nro 735 – 750 ml.

Mehua 
luon-
nosta

PUHTAUS
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Luonnon antimia luonnon 
antimia

PUHTAUS

Tre -juoma on
TEHOKAS JA AINUTLAATUINEN
Yhdistelmä puhtaimpia uutteita granaattiomenasta, acai-marjasta ja vihreästä teestä sekä ainutlaatuista 
Infl ox-marjasekoitusta vahvistettuna resveratrolilla ja alfalipoiinihapolla. Makeutettu luonnollisesti agave-
kaktuksen mehulla.

VOIMAKASTA
Sisältää standardisoidut määrät aktiivisia ainesosia kuten punikalagiineja granaattiomenasta ja polyfenoleja 
vihreästä teestä.

HERKULLISTA JA TIIVISTETTYÄ
Koet raikkaan maun ja virkistävän tehokkuuden ensi siemauksesta alkaen.

RAIKASTA JA ÄLYKÄSTÄ
Tre on virkistävä juoma, jonka glykeeminen vaste on alhainen.



20

Proteiinia säästävät 
hiilihydraatit

NeoLifen proteiinituotteissa 
käytetään energian polttoaineena 

pitkäkestoisia hiilihydraatteja, 
joten proteiinit säästyvät 

omiin erikoistoimintoihinsa.

VOIMAN JA KESTÄVYYDEN 
RAKENNUSPALIKOITA

Proteiini edistää lihasmassan 
kasvua ja luuston pysymistä 
normaalina. Tarjoamme erilaisia 
proteiinivaihtoehtoja, jotka sisältävät 
kaikki ihmisen ravitsemuksessa 
mukana olevat 22 aminohappoa ja 
vastaavat siten kaikkiin tarpeisiisi.

NeoLife-urheilijat ympäri maailmaa 
yltävät huippusuorituksiin, rikkovat 
ennätyksiä ja näyttävät meille, millaista 
on saada voimansa NeoLifesta! 
Jos haluat parantaa urheilusuoritustasi 
tai yleistä ravintoasi, olet oikeassa 
paikassa!

NeoLife-ravintolisät voivat auttaa 
monien tuotteiden kautta niin 
huippu-urheilijoita kuin harrastajiakin 
pääsemään tavoitteeseensa.

Proteiineja suoritukseen

  Sami 
Jauhojärvi

SUOMI

HIIHTÄJÄ: Kultamitali 
Sotshin olympialaisista 2014.

Lempituotteet: NeoLifeShake, NutriShake, Kal-Mag 
Plus D, Pro Vitality+ ja Wheat Germ Oil with Vitamin E.

  Marko 
 Albert

VIRO

TRIATLONISTI: 
Ensimmäinen sija Kellogg’s Nutri-Grain 
Ironman-kisassa Uudessa Seelannissa, 
sijoittui 12. ja 14. Ironman maailman-
mestaruuskisoissa Havaijilla  

Lempituotteet: Garlic Allium Complex, Multi, 
Omega-3 Salmon Oil Plus ja NeoLifeBar.

ENERGIA

NutriShake
•  10g proteiinia ja vain 70 kcal per 

annos (veteen sekoitettuna).

•  Tarjoaa nopeaa mutta 
kestävää energiaa erityisestä 
sekoituksesta yksinkertaisia ja 
monimutkaisia hiilihydraatteja.

•  Sekoittuu helposti maidon, 
mehun tai veden kanssa.

•  Eri makuja. 
Til. nro 610 – Vanilja, 20 x 20 g.
Til. nro 611 – Mansikka, 20 x 20 g.
Til. nro 612 – Suklaa, 20 x 20 g.

NeoLifeShake
Päivittäistä ravintoa ja painonhallintaa.

•  Ainutlaatuinen sekoitus: 
18g korkealaatuista proteiinia.

•  Biologisesti kattava, sisältää 
kaikki 22 aminohappoa.

•  Laaja kirjo välttämättömiä 
vitamiineja ja kivennäisaineita.

•  5g täyttävää kuitua.

•  Ei lisättyjä keinotekoisia 
väriaineita, aromeja, makeutus- 
tai säilöntäaineita.

•  Sekoittuu helposti veteen.

•  Vain 150 kcal.
Katso lisätietoja sivuilta 10–11.
Til. nro 915 – Creamy Vanilla 15 x 42g
Til. nro 916 – Rich Chocolate 15 x 42g
Til. nro 917 – Berries n’ Cream 15 x 42g

FITNESS
NeoLife -urheilijat
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Proteiineja suoritukseen Ravintoa suoritukseen

POLTTOAINETTA 
SUORITUKSELLESI

Oikealla ravinnolla voi olla valtava 
vaikutus päivittäisiin energiatasoihisi. 
NeoLifella on monta tuotetta, jotka 
tukevat terveellistä, energistä ja 
aktiivista elämäntyyliä, jonka voi 
rakentaa Pro Vitality+ luomalle 
perustalle.

FITNESS

ELINVOIMA

PALAUTUMINEN
NeoLifeBar
Herkullinen ja ravitseva proteiini-
pommi liikunnan jälkeen.
Katso lisätietoja sivulta 12–13.
Til. nro 950 – Hedelmät ja pähkinät

NeoLifeTea
Energisoiva 
yrttiteesekoitus, joka 
edistää 
välitöntä 
elinvoimaisuutta, 
NeoLifeTea 
on luonnollinen ja turvallinen vaihtoehto 
energiajuomille.

•  Herkullista ja virkistävää

•  Makeutettu luonnollisesti hunajalla, 
vain 5 kaloria per annos

•  Sekoittuu heti veteen. Nauti 
kuumana tai kylmänä.

•  Helppokäyttöisiä mukana 
kuljetettavia tikkuja

•  Ei lisättyjä keinotekoisia väriaineita, 
aromeja, makeutus- tai säilöntäaineita.

Til. nro 920 – 15 tikkua (30 annosta)

  Nikolina 
 Šustić 

KROATIA
 ULTRAJUOKSU:

2019: 1. sija 100km Passatore Firenze-Faenza, 
2. sija Trevison maraton 
2018: 1. sija MM 100km, Kroatia, 1. sija 
Veronan maraton

Lempituotteet: NeoLifeShake, Kal-Mag Plus D, 
Omega-3 Salmon Oil Plus

energia 
fi tness

NeoLife SPORT Bio-Tone
Oli tavoitteena sitten kiinteytyminen, lisä-
energia tai fyysinen vahvuus, hyvin toimiva 
aineenvaihdunta on avainasemassa lihaksen 
rakentamisessa ja urheilusuorituksesta tai 
kiireisistä arkirutiineista palautumisessa.

Ainutlaatuinen NeoLife SPORT Bio-Tone 
tarjoaa aminohapot:

•  L-Arginiini •  L-Ornitiini •  L-Tyrosiini

–  lisäksi välttämätöntä ravintoainetta 
koliinia, sekä inositolia.

•  Käytä sitä urheilussa ja 
kunnon ylläpitämisessä.

•  Ei mahdollisesti 
vaarallisia piristeitä.

•  Ei keinotekoisia 
väriaineita, makuja, 
makeutusaineita 
tai säilöntäaineita! 

Til. nro 935 – 120 tablettia
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HUOMISEN VAHVAT LUUT TARVITSEVAT KOHDISTETTUA RAVINTOA TÄNÄÄN

Kal-Mag Plus D
Kolme Kal-Mag Plus D 
– tablettia sisältää 
450 mg kalsiumia ja 
225 mg magnesiumia 
– optimaalinen 2:1 
annostus sekä 5 µg 
D3-vitamiinia, joka on 
100 % päivittäisestä 
saantisuosituksesta 
(NRV).
Til. nro 724 – 180 tablettia

Vahvat luut

Normaalien luiden ylläpitämiseen tarvitaan muutakin kuin kalsiumia. Monet ihmiset 
eivät saa riittävästi magnesiumia tai D-vitamiinia, jotka ovat kriittisen tärkeitä kalsiumin 
imeytymisen ja hyödyntämisen tukemisessa. NeoLifen ainutlaatuiset koostumukset 
yhdistävät kalsiumin tehon magnesiumin ja D3-vitamiinin kanssa.

Kalsium ja magnesium ovat tarpeellisia luuston ja hampaiden pysymiselle normaalina sekä 
edistävät lihasten normaalia toimintaa. Lisäksi magnesium edistää normaalia energia-
aineenvaihduntaa. Sekä kalsium että magnesium edistävät useaa kehomme toimintoa. 
Kaksi esimerkkiä: Magnesium edistää normaalia proteiinisynteesiä, kun taas kalsium edistää 
ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. D-vitamiini edistää luiden ja lihastoiminnan 
pysymistä normaaleina sekä immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.

Oletko 
riskiryhmässä?

Kalsiumin imeytymisen 
tehokkuus muuttuu iän 
myötä. Mitä vanhempia 

meistä tulee, sitä tehotto-
mampaa imeytyminen on. 

Vauvat ja pienet lapset 
tarvitsevat tätä kivennäisai-

netta kasvattaakseen 
luustoaan ja heillä imey-

tyminen on niinkin korkeaa 
kuin 60 %. Imeytyminen heik-
kenee aikuisena 15–20 %:iin 

ja heikkenee edelleen 
ihmisten ikääntyessä; 

tämä selittää korkeamman 
saantisuosituksen 
yli 51-vuotiaille.

Vegan D
Vegan D on ainutlaatuinen sekoitus luonnollisista lähteistä 
peräisin olevia ja kokonaisiin ruoka-aineisiin perustuvia 
D-vitamiiniainesosia korkean pitoisuuden ja biosaatavuuden 
varmistamiseksi.
•  Se yhdistää D3-vitamiinin ja D2-vitamiinin (kolekalsiferoli/ 

ergokalsiferoli).

•  Sisältää:

– D3-vitamiinia jäkälästä (Cladonia rangiferina), joka tunne-
taan harmaaporonjäkälänä. Se on itse asiassa yhdistelmä 
levää ja sientä. Tämä D3-ainesosa luonnollisesta jäkälästä 
kerätään kestävää kehitystä noudattaen hellävaraisilla 
tekniikoilla, ja arktisten maiden ihmiset ovat käyttäneet 
sitä historiallisesti ruoka-aineena. 

– D2-vitamiinia hiivasta ja huippulaadukkasta herkkusienestä 
(Agaricus bisporus). Nämä sienet tarjoavat myös pieniä 
määriä luonnollisesti esiintyviä kokonaisia ruoka-aineita.

• Vegaaninen
Til. nro 865 – 120 tablettia
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Vahvat luut

Magnesium Complex
300 mg per kahden 
tabletin annos
Til.nro 805 – 60 tablettia

Magnesium on tärkeä kivennäisaine, jota tarvitaan yli 
700 kehon biokemiallisessa reaktiossa. Se edistää 
myös luuston pysymistä normaalina sekä normaaleja 
kalsium- ja D-vitamiinitasoja. 

Ruoassamme esiintyvän magnesiumin määrä 
on laskenut viimeksi kuluneina vuosikymmeninä 
ja yhdistettynä elämäntyyliimme ja huonoihin 
ruokavalintoihin, emme yksinkertaisesti saa tarpeeksi 
tätä välttämätöntä kivennäisainetta! 

Hyvä uutinen on se, että magnesiumia sisältävällä 
ravintolisällä voi olla suuri rooli magnesiumin saannin 
puutteiden paikkaamisessa.

MAHTAVA MAGNESIUM

TUNNE MAGNESIUMIN HYÖDYT PÄÄSTÄ 
VARPAISIIN

PERÄISIN LUONNOLLISISTA LÄHTEISTÄ 
ja erittäin biosaatavassa muodossa olevaa 
magnesiumia.

AINUTLAATUINEN TRI-MAG -SEKOITUS
peräisin korkeapitoisista lähteistä, mukaan luettuna 
kahteen aminohappoon kelatoitu magnesium ja 
luonnonmukaisesti sidotut muodot.

100% VEGAANINEN   
Valmistettu täysin ilman minkäänlaisia eläinperäisiä ainesosia. 
Magnesium Complex täyttää kasvissyöjien ja vegaanisten 
ravintolisien käyttäjien tiukat vaatimukset.

AINUTLAATUINEN PHYTOMAG -SEKOITUS
Ensimmäinen kaltaisensa magnesiumravintolisä, joka sisältää 
fytoravintoaineita ja runsaasti magnesiumia sisältäviä kokonaisia 
ruoka-aineita:

Punajuuri       
(Beta 

vulgaris)

Parsakaali
(Brassica 

oleracea italica) 

Lehtikaali
(Brassica oleracea 

acephala)

Retiisi
(Raphanus 

sativus) 

Kahteen 
aminohappoon 

kelatoitu 
magnesium

Luonnollista 
“maaperä” 

magnesium-
oksidia

Luonnon-
mukaisesti sidottua 

magnesium-
sitraattia

HERMOSTO 
Hermoston normaali toiminta. 
Normaalit psykologiset toiminnot. 

LIHAKSET
Lihasten normaali toiminta. 
Normaali proteiinisynteesi. 

ENERGIA 
Normaali energia-aineenvaihdunta. 
Väsymyksen ja uupumuksen väheneminen. 

FYSIOLOGIA  
Elektrolyyttitasapaino

LUUT JA HAMPAAT 
Luuston ja hampaiden pysyminen normaalina.

SOLUT 
Solujen jakautuminen

kivennäisaineHyötyjä päästä varpaisiin

NeoLifen Ero
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Acidophilus Plus
Hyvät mikro-organismit tukevat suolistofl ooran 
hyvää tasapainoa.

• Suolistoon kohdistettu

• Viisi miljardia “elävää” mikro-organismia jokaisessa 
kuorilossa – helposti kerran päivässä nautittavassa 
annoksessa.

•  Eristetty viljellyistä maitotuotteista, jotta saat kaikki 
edut ilman lisäkaloreita näiden ruokien syömisestä

•  Ainutlaatuinen sekoitus viittä kliinisesti todistettua 
probioottia: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
delbrueckii bulgaricus, Lactobacillus paracasei, 
Bifi dobacterium animalis ja Streptococcus thermophilus.

•  Ainutlaatuinen ‘Gel-Gard’ -suojajärjestelmä takaa, että 
mahdollisimman paljon eläviä bakteereja pääsee suolistoon 
suojaamalla niitä vahvoja vatsahappoja vastaan.

Til. nro 560 – 60 kuoriloa

Suolistofl oora

TASAPAINOTA SUOLISTOFLOORASI.

Maksa vähemmän päivittäisestä 
annoksestasi maitohappobakteereita

Viisi miljardia elävää mikro-organismia yhdessä Acidophilus 
Plus -kuorilossa – sama määrä kuin 10 annoksessa jogurttia!

AINUTLAATUINEN GEL-GARD
– SUOJAJÄRJESTELMÄ

Takaa aktiivisten mikro-organismien 
pääsyn suolistoon

Gelatiinikuorilo

Gel-Gard suojaa 
bakteereja kunnes ne 
pääsevät suolistoon.

5 miljardia elävää
mikro-organismia.

Suojaa elävää mikrofl ooraa
mahahapoilta.

Vapauttaa suolistoon 
hellävaraisesti korkeapitoisia 
aktiivisia kulttuureja.
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Suolistofl oora

Aloe Vera Plus
Luonnollista hyvää puhtaasta 
aaloe verasta ainutlaatuisena 
sekoituksena.  

•  Virkistää ja antaa nopeaa 
ja kestävää energiaa. 

•  Puhdasta aaloe vera-mehua, 
joka on uutettu aaloe vera-
lehden sisäosista optimaalisen 
maun ja tehon saavuttamiseksi

•  Erityinen sekoitus 
yrttiuutteita.

Til. nro 731 – 1 litra

sisäinen 
hyvinvointi

Resp-X  
Maailman johtavien yrttiasiantuntijoiden kehittämä tuote 
NeoLifen Tieteellisen neuvonantajaryhmän ohjauksessa. 
Yrttiperäiset ainesosamme kerätään vanhoilta pelloilta, 
joita moderni kyntäminen ja viljelystekniikat eivät ole 
häirinneet. Niiden puhtaus varmistetaan ilman myrkyllisiä 
kaasuja, gammasäteilyä tai säilöntäaineita mikrobiaalisen 
kontaminaation välttämiseksi, yhdistämällä moderni 
tiede eri puolilta maailmaa peräisin oleviin 6000 vuotta 
vanhoihin yrttiperinteisiin.

•  Kattava koostumus sisältää ainutlaatuisen valikoiman ainesosia. 

•  Sisältää piparjuurta, timjamia, rohtosarviapilan siementä, paprikaa, iisoppia, 
punajalavaa ja yerba santaa. Sisältää myös mehiläisten keräämää siitepölyä 
ja sinimailasta, jotka tarjoavat fytoravintoaineita, sekä melassia, joka sisältää 
paljon fytomineraaleja.

•  Taattu puhtaus, pitoisuus ja koostumus.
Til. nro 820 – 90 tablettia
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Ravintoa hedelmistä ja vihanneksista

FYTORAVINTOAINEETFYTORAVINTOAINEET

YHDISTÄ KOLME TEHOKASTA RAVINTOLISÄÄ

• 3 Carotenoid Complex -kuoriloa

• 2 Flavonoid Complex -tablettia

• 1 Cruciferous Plus -tabletti
Paikkaa 
puutteet 

ravin-
nossasi
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Ravintoa hedelmistä ja vihanneksista
hedelmien ja 
vihannesten 
antia

Cruciferous Plus
Fytoravintoaineiden voimaa ristikukkaisista 
vihanneksista – parsakaalia, retiisiä, 
lehtikaalia, mustaa ja ruskeaa sinappia sekä 
vesikrassia helposti nautittavan tabletin 
muodossa.
Til. nro 892 – 60 tablettia

Carotenoid Complex
Ainoa Yhdysvaltain maatalous-
ministeriön (USDA) testaama 
kokonaisiin ruoka-aineisiin 
perustuva karotenoidiravintolisä. 
Karotenoideja porkkanoista, tomaateista, 
pinaatista, punaisista paprikoista mansi-
koista, aprikooseista ja persikoista.
Katso lisätietoja sivulta 7–8.
Til. nro 566 – 90 kuoriloa

Flavonoid Complex
Flavonoideja vihreästä teestä, lehtikaalista,
karpaloista, seljanmarjoista, punaisista 
ja mustista rypäleistä, punajuuresta, 
sitruunoista ja appelsiineista 
ainutlaatuisessa, tiivistetyssä muodossa. 
Sisältää myös C-vitamiinia.
Til. nro 790 – 60 tablettia

Garlic Allium Complex
NeoLifen tutkimus- ja kehitystyö on 
luonut tuotteen, joka antaa sinulle 
kaikki valkosipulin edut.

•  Sisältää luonnollisia ainesosia 
allium-kasviksista.

•  Jokainen annos sisältää 4,2 mg 
puhdasta, aktiivista allisiinia.

•  NeoLifen ainutlaatuisen kohdistetun 
teknologian avulla aktiivinen 
allisiini pääsee suoraan suolistoon 
poistaen samalla jälkimaun ja 
maksimoiden imeytymisen

•  Voit keskustella toisten kanssa 
lähietäisyydellä ilman huolta 
pahanhajuisesta hengityksestä.

Til. nro 555 – 60 tablettia

FYTORAVINTOAINEETFYTORAVINTOAINEETFYTORAVINTOAINEET27FYTORAVINTOAINEET27
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Sustained Release Vitamin C
•  Vapauttaa vesiliukoista C-vitamiinia 

elimistöön 6–8 tunnin ajan sitä mukaa kun 
sitä tarvitaan. Sisältää 200 mg C-vitamiinia.

Til. nro 551 – 120 tablettia

All-C
•  Herkullinen appelsiininmakuinen 

purutabletti, josta nauttivat kaikki. 
Sisältää 50 mg C-vitamiinia.

Katso lisätietoja sivulta 33.
Til. nro 552 – 120 purutablettia

Valikoima ravintoaineita, 
jotka tukevat kehosi 
toimintoja.
•  Ainutlaatuinen koostumus 

muodostuu tarkoin valituista 
vitamiineista, kivennäisaineista 
ja karotenoideista.   

Betaguard
•  Valikoima ravintoaineita, jotka 

tukevat useita kehosi toimintoja.

• C-vitamiini, B6-vitamiini, sinkki 
ja seleeni edistävät immuunijär-
jestelmän normaalia toimintaa.

• C- ja E-vitamiini, sinkki ja seleeni 
edistävät solujen suojaamista 
hapettumisstressiltä.

Til. nro 789 – 90 tablettia

Betaguard 
Maailmankuulun toksikologin, 

syöpätutkijan ja SAB:n perustajajäsenen, 
Tri Arthur Furstin kehittämä tuote.

Päivittäinen puolustuksesi

C-VITAMIINI 
• Edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.

• Edistää solujen suojaamista hapettumisstressiltä.

• Auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta.

• Edistää normaalia kollageenin muodostusta ikenien, 
hampaiden, ihon ja verisuonten normaalia toimintaa varten.

• Edistää immuunijärjestelmän toiminnan pysymistä 
normaalina raskaan liikunnan aikana ja sen jälkeen.  
(Edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla C-vitamiinia 
päivittäin 200 mg suositeltavan päiväsaannin lisäksi.)

OMA HENKILÖKOHTAINEN KILPESI

Chelated Zinc
Immuunijärjestelmän tueksi ja solujen 
suojaamiseksi hapettumisstressiltä.
•  Sinkki edistää luuston, ihon, hiusten ja kynsien 

pysymistä normaaleina

• Sinkki edistää näön pysymistä normaalina ja 
normaalia kognitiivista toimintaa

• Sinkki edistää normaalia hedelmällisyyttä 
ja lisääntymistä

• Kelatoitu erinomaisen imeytymisen saavuttamiseksi. 
Hellävarainen ruoansulatusjärjestelmälle.

Til. nro 830 – 90 tablettia
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Päivittäinen puolustuksesi energiaaPäivittäistä energiaa 

LATAA SOLUSI UUDELLEEN

Koentsyymi Q-10 (CoQ10, tunnetaan myös nimellä 
ubikinoni) on tärkeä aine, jota löytyy kaikkien elävien 
olentojen lähes kaikista soluista. CoQ10 tasojen 
tiedetään pienenevän luonnollisesti ikääntymisen 
myötä. Lisäksi myös epäterveellinen ruokavalio ja 
elämäntavat sekä joidenkin reseptilääkkeiden käyttö 
voivat edistää CoQ10:n ehtymistä.

CoQ10
• 100mg luonnollista, erittäin biosaatavaa 

CoQ10:tä.

• Eksklusiivinen NeoLifen fytolipidien ja 
sterolien sekoitus. Peräisin täysjyvien 
lipideistä ja steroleista.

• L-kysteiini, tärkeä aminohappo, jota 
tarvitaan solujen glutationin 
biosynteesissä.

• NeoLifen ainutlaatuinen polyfenolisekoi-
tus tarjoaa luonnollisia, kokonaisista 
ruoka-aineista peräisin olevia poly-
fenoleja sekä resveratrolia punaisista 
rypäleistä.

• Ainutlaatuinen kapselointiteknologia.  
Sulaminen alkaa jo kahdessa minuutissa, 
edistäen nopeaa imeytymistä.

• Ei mitään keinotekoista! Ei lisätty 
keinotekoisia väriaineita, makuaineita, 
makeutusaineita tai säilöntäaineita.

Til. nro 930 – 60 kuoriloa

HENKILÖ, JOKA 
KÄYTTÄÄ CoQ10 
RAVINTOLISÄÄ 

LUONNOLLINEN 
UBIKINONI VÄHENEE 
ILMAN RAVINTOLISÄN 
KÄYTTÖÄ

100% 
UBIKINONI-

TASO

NeoLife käyttää kaikkein edistyksellisimpiä biogeenisiä 
teknologioita, jotka tuottavat luonnollista, farmaseuttisen
tason CoQ10:tä erittäin biosaatavassa muodossa, 
yhdistettynä ainutlaatuiseen profiiliin kumppani-
ravintoaineita.

VUOTTA VUOTTA VUOTTA VUOTTA

Luon-
nollisista 
lähteistä! 
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Vita-Squares 
Pureskeltava monivitamiini
Ladattu 18 vitamiinilla ja kivennäis-
aineella, jotka ovat välttämättömiä 
vahvan ravitsemuksellisen perustan 
rakentamisessa.

•  Tre-en-en jyvätiivisteellä 
elinvoimaa soluihin.

•  Hyvänmakuiset marjojen ja 
sitruksen makuiset purutabletit, 
joista nauttii koko perhe.

•  Ei lisätty keinotekoisia väriaineita, 
makuja, makeutusaineita 
tai säilöntäaineita.

Til. nro 740 – 180 purutablettia

NutriShake
Korkealaatuista proteiinia 
ja lisättyä kalsiumia.

• Kalsium edistää normaalia 
energia-aineenvaihduntaa ja 
lihasten normaalia toimintaa.

• Kalsium on tarpeellinen luuston 
pysymiselle normaalina.

• Kolme herkullista makua.

Annospussit, 20 per pakkaus:
Til. nro 610 – Vanilja, 20 x 20 g
Til. nro 611 – Mansikka, 20 x 20 g
Til. nro 612 – Suklaa, 20 x 20 g

PURESKELTAVA. RAVISTETTAVA. 
PYSÄYTTÄMÄTÖN.

Luota NeoLife ravintoon, joka on luotu huolella koko 
perheen ravitsemustarpeita varten.

Ravintoa joka tekee työtä, jotta me voimme nauttia elämästä joka päivä
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HYVÄT TAVAT ALKAVAT NYT

Haluamme antaa koko perheelle oikeaa ravintoa, 
jolla elämän matka sujuu aktiivisesti ja valoisasti.
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Ravintoa joka tekee työtä, jotta me voimme nauttia elämästä joka päivä

All-C 
C-vitamiini edistää immuunijärjestelmän 
normaalia toimintaa.

•  Herkullinen appelsiininmakuinen 
purutabletti, josta nauttivat kaikki. 

•  Sisältää 50 mg C-vitamiinia.
Katso lisätietoja sivulta 33.
Til. nro 552 – 120 purutablettia

AA

ravintoa koko 
perheelle 

Ravintoa 
hauskan-

pitoon
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•  Laaja kirjo vitamiineja ja 
kivennäisaineita, mukaan lukien A- 
ja D-vitamiinia, B-vitamiiniyhdistelmiä, 
C-vitamiinia ja koko E-vitamiiniperhe.

•  Tre-en-en jyvätiiviste.

KOOSTUMUSVAIHTOEHDOT

FORMULA IV
Alkuperäinen monivaikutteinen ravintolisä

FORMULA IV PLUS

Aikuisille Varttuneemmille aikuisille ja kaikille, jotka 
haluavat raudattoman koostumuksen

Sisältää rautaa persiljasta Raudaton koostumus

Sisältää Tre-en-en jyvätiivistettä 50% enemmän Tre-en-en 
jyvätiivistettä

FORMULA IV VAHVISTAA ELÄMÄN 
KETJUA

Koska ketju on vain niin vahva 
kuin sen heikoin lenkki, kuuden 
ravintoaineryhmän täytyy olla 
läsnä riittävän riittävän suurina 
määrinä ja oikeassa tasapainossa,
jotta solusi voivat toimia parhaalla 
tavalla.

FORMULA IV — EDELLÄKÄYVÄÄ KOKONAISVALTAISTA 
RAVINTOA, SOLU KERRALLAAN

Formula IV on enemmän kuin vain monivitamiini- ja kivennäisaine-
ravintolisä. Se on ensimmäinen monivaikutteinen ravintolisä, joka sisältää 
vitamiineja, kivennäisaineita sekä lipidejä ja steroleja. Formula IV kehitettiin
alun perin 1950-luvulla, ja yhdessä Tre-en-en jyvätiivisteen kanssa se on 
tarjonnut ihmisille ympäri maailmaa jo vuosikymmenien ajan ravitse-
muksellista tukea solutasolla.

Formula IV
Til. nro 576

100 kuoriloa

Monipuolisia hyötyjä

Lipidit 
ja sterolit

Hiilihydraatit Proteiini

Kivennäis-
aineet

Entsyymit

Vitamiinit

Formula IV Plus
Til. nro 691 – 60 kuoriloa/tablettia
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Monipuolisia hyötyjä

C-VITAMIINI
C-vitamiini edistää solujen 
suojaamista hapettumisstressiltä 
ja immuunijärjestelmän normaalia 
toimintaa. Se myös edistää 
hermoston normaalia 
toimintaa. Elimistö ei 
kuitenkaan voi valmistaa 
tai varastoida C-vitamiinia. 
Tätä suojaavaa ravintoai-
netta täytyy saada 
päivittäin. Valitse kahdesta 
loistavasta tuotteesta!

E-VITAMIINI
E-vitamiini edistää solujen suojaamista 
hapettumisstressiltä.

vitamiinit ja 
kivennäisaineetRavintoa kirjaimellisesti

Sustained Release Vitamin C 
•  Vapauttaa vesiliukoista C-vitamiinia elimistöön 6–8 tunnin 

ajan sitä mukaa kun sitä tarvitaan.

•  Sisältää 200 mg C-vitamiinia.
Til. nro 551 – 120 tablettia

All-C 
• Herkullinen appelsiininmakuinen purutabletti, josta nauttivat kaikki. 

•  Sisältää 50 mg C-vitamiinia.
Til. nro 552 – 120 purutablettia

Wheat Germ Oil with Vitamin E
Tehokasta, rasvaliukoista E-vitamiinia kokonaisista ruoka-aineista.

•  E-vitamiini edistää solujen suojaamista hapettumisstressiltä.

• Sisältää kaikkia kahdeksaa E-vitamiinin muotoa ja tarjoaa laajan suojan, 
4 tokoferolia ja 4 tokotrienolia.

Til. nro 562 – 100 kuoriloa

VAHVISTA SISÄISTÄ 
ENERGIAASI

Jotta keho pystyy hyödyntämään 
kivennäisaineita parhaalla 
mahdollisella tavalla, nämä koostu-
mukset sisältävät ravintoaineita, 
kuten D3-vitamiini Kal-Mag Plus D:ssä, 
jotka auttavat kivennäisaineita 
sulamaan tai imeytymään 
paremmin. 

Multi
• Tukea koko keholle vitamiineista ja 

kivennäisaineista, jotka auttavat sinua 
voimaan hyvin.

• Laaja kirjo makro- ja mikrokivennäisaineita.

• Ravintoaineet toimivat yhteistyössä 
keskenään.

• Ei sisällä rautaa.

Til. nro 590 – 60 tablettia

Kal-Mag Plus D
• Kalsium ja magnesium edistävät lihasten

normaalia toimintaa.

• Kalsium on tarpeellinen luuston ja 
hampaiden pysymiselle normaaleina.

• Magnesium ja D-vitamiini edistävät 
luiden ja hampaiden pysymistä 
normaaleina.

• D-vitamiini edistää kalsiumin ja fosforin 
normaalia imeytymistä/hyödyntämistä.

• Kolme Kal-Mag Plus D –tablettia 
sisältää 450 mg kalsiumia ja 225 
mg magnesiumia – optimaalinen 2:1 
annostus sekä 5 µg D3-vitamiinia, 
joka on 100 % päivittäisestä 
saantisuosituksesta (NRV).

Til. nro 724 – 180 tablettia



560 Acidophilus Plus √ 24

552 All C √ √ 28/31/33

731 Aloe Vera Plus √ 25

789 Betaguard √ √ 28

935 Bio-Tone √ √ 21

800 Botanical Balance √ √ 14

566 Carotenoid Complex √ √ 8/27

830 Chelated Zinc √ 28

930 CoQ10 √ √ √ 29

892 Cruciferous Plus √ √ 27

790 Flavonoid Complex √ √ 27

576 Formula IV √ √ √ √ 32

691 Formula IV Plus √ √ √ √ 32

555 Garlic Allium Complex √ √ 27

915–917 NeoLifeShake √ √ √ 10–13/20

805 Magnesium Complex √ 23

950 √ √ √ √ 12/15/21

920 NeoLifeTea √ 15/21

724 Kal-Mag plus D √ √ 22–23/33

590 Multi √ √ √ 33

610–612 NutriShake √ √ 20/30

929 Omega-3 Salmon Oil Plus √ 9/16–17

942 Pro Vitality+ √ √ √ √ √ √ 6–9

820 Resp-X √ 25

551 Sustained Release Vit C √ 28/33

735 Tre √ √ 18–19

927 Tre-en-en √ 8

865 Vegan D √ 22

740 Vita Squares √ √ √ √ √ 30

562 Wheat Germ Oil Vit E √ 33
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Elementit 

Kaikki NeoLifen tuotteet ja tuotekoot eivät ole myynnissä jokaisella markkina-alueella. Saadaksesi tarkempaa tietoa,
 pyydämme sinua ystävällisesti ottamaan yhteyttä distributoriisi tai katsomaan hinnastoa.
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Elementit 

ELÄ KAUNIISTI
Nutriance Organic -tuotteet 
perustuvat NeoLifen legendaariseen 
ravintoasiantuntemukseen.
Päästä todellinen säteilysi valloilleen 
ikääntymistä vastaan taistelevalla 
ihonhoidolla ja hemmottelulla.

Nuorenna ihoasi. Vahvista 
luonnollista puolustusta ja vähennä 
ennenaikaisen ikääntymisen 
merkkejä sekä uudista soluja, jotta 
ihon nuorekas ulkonäkö säilyy. 

NUTRIANCE ORGANIC
luonnon-
mukaista 
ihonhoitoa

NUTRIANCE ORGANIC -SETTI
Suunniteltu vastaamaan ihotyyppiäsi

Til.nro 3670
Normaalille/kuivalle iholle
Til.nro 3690 
Rasvaiselle/sekaiholle
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TAI

Meren salaisuudet

Puhdista ja 
hemmottele

Tasapainota 
ja virkistä

NUTRIANCEN LUONNOLLINEN KAUNEUS

Olemme etsineet ympäri maailmaa ja löytäneet ainutlaatuisen ainesosa-
lähteen bioyhteensopivia ja ihon kanssa täydellisessä harmoniassa olevia, 
meriperäisiä ravintoaineita suojatusta biosfääristä Molènen saaristosta, 
Ranskan Bretagnesta. Tämä alue tunnetaan poikkeuksellisesta merilevien 
runsaudesta, puhtaasta merivedestä ja talassoterapiakeskuksista.

Nutriance Organic on tieteellisesti muodostettu merikasviperäinen ja 
luonnonmukainen ihonhoitosarja. Meriperäisiä ainesosia täydentävät 
valikoidut kasviperäiset ainesosat ja luonnolliset öljyt.

Cleansing  
Milk

• Silkkisen pehmeä emulsio, 
joka sisältää rauhoittavia 
ja pehmentäviä ainesosia.

• Sisältää ihoa rauhoittavaa 
kamomillaa.

• Mukana suojaavaa 
ruskean merilevän uutetta 
ja vehnäpeptidejä, 
jotka vahvistavat ihon 
luonnollista puolustusta.

• Ravitsevat ja ihoa 
rauhoittavat luonnolliset 
öljyt kosteuttavat ihoa.

Til.nro 361 – 150 ml

Balancing   
Tonic

• Rauhoittaa, tasapainottaa 
ihon sävyä ja 
pehmentää ihoa.

• Poistaa tehokkaasti jäljellä 
olevat epäpuhtaudet 
kuivattamatta ihoa. 

• Sisältää Panax ginsengiä
ja Ginkgo bilobaa, joilla on 
kosteuttavia ja virkistäviä 
ominaisuuksia.

• Ruskean merilevän 
uute sisältää runsaasti 
jodia ja magnesiumia, 
jotka mineralisoivat ja 
tasapainottavat ihoa.

Til.nro 360 – 100 ml

Cleansing
Gel

• Puhdistaa ja hemmottelee 
ihoa, supistaa huokosia 
ja tekee ihosta sileän.

• Pistacia lentiscus
-lehtiuute tunnetaan 
ihoa puhdistavista 
ominaisuuksistaan.

• Puhdas merivesi tuo 
ihon pinnalle tärkeitä 
vitamiineja ja hivenaineita, 
jotka ravitsevat soluja.

• Hydrolysoidut 
vehnäproteiinit 
(vehnäpeptidit) sisältävät 
runsaasti välttämättömiä 
aminohappoja, jotka 
vahvistavat ihon 
luonnollista puolustusta ja 
ravitsevat, pehmentävät 
ja rauhoittavat ihoa.

• Punaisen merilevän 
uute vahvistaa ihon 
luonnollista puolustusta.

Til.nro 362 – 150 ml

Nutriance Organic kasvojen puhdistustuotteet 
sisältävät runsaasti meri- ja kasviperäisiä 
ainesosia, jotka poistavat hellävaraisesti 
epäpuhtaudet ihon pinnalta.

Nutriance Organic Balancing 
Tonic on alkoholiton, pH-tasa-
painotettu kasvovesi, johon on 
lisätty merikasviperäisiä ja muita 
valikoituja kasviperäisiä ainesosia.

KAIKILLE IHOTYYPEILLERASVAISELLE/SEKAIHOLLE

IKÄÄNTYMISTÄ
HIDASTAVA SOLUJEN
AKTIVOINTIJÄRJESTELMÄ
Kolme helppoa askelta vahvistavat 
luonnollista puolustusta ja vähentävät 
ennenaikaisen ikääntymisen merkkejä. 

NORMAALILLE/KUIVALLE IHOLLE
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TAITAI

Meren salaisuudet

AINUTLAATUISIIN KOOSTUMUKSIIN KUULUU

Aktivoi ja 
ravitse

Ultra
Hydrating Serum

• Luonnolliset öljyt 
avokadosta, mantelista, 
aprikoosista, 
tamanusta ja jojobasta 
tarjoavat vitamiineja 
ja välttämättömiä 
rasvahappoja ihon 
ravitsemiseksi.

• Hyaluronihappo, 
tehokas kosteuttaja, 
toimii yhteistyössä 
kasviperäisten uutteiden 
kanssa ja tekee ihosta 
täyteläisen ja sileän.

• Runsaasti polyfenoleja 
ja luonnollisia öljyjä 
sisältävä merifenkoliuute 
sekä beetaglukaani 
ruskeasta merilevästä 
rauhoittavat ja 
suojaavat ihoa. 

Til.nro 367 – 30 ml

Ultra
Moisturizing Cream

• Merikasvien luonnolliset 
aktiiviset ainesosat 
ruskeasta, vihreästä ja 
punaisesta merilevästä 
ravitsevat ja rauhoittavat 
ihoa sekä tehostavat ihon 
tärkeitä toimintoja ja
vahvistavat ihon puolustusta.

• Wrinkle-Fighting Complex 
(ryppyjä vastaan taisteleva 
kompleksi), joka koostuu 
ainutlaatuisista kasviperäisistä
polysakkarideista, jotka 
ovat peräisin vihreästä 
merilevästä ja tarasta, 
Andeilla kasvavasta puusta. 

• Luonnolliset öljyt karpalon ja 
auringonkukan siemenistä 
ravitsevat ihoa ja tarjoavat 
lisätukea ihoa suojaavalle 
lipidikerrokselle.

Til.nro 365 – 75 ml

Moisturizing   
Cream

• Ihanteellinen ihon kosteutta-
miseen, vahvistamiseen 
ja suojaamiseen.

• Sisältää luonnollisia öljyjä ja 
kukkauutteita ravitsevasta 
auringonkukan siemenestä 
ja karpalosta sekä 
rauhoittavaa arnikkiuutetta, 
kamomilla- ja englantilaista 
laventeliöljyä sekä hoitavaa 
mandariininkuoriöljyä, jotka 
auttavat tukemaan ihoa 
suojaavaa lipidikerrosta.

• Wrinkle-Fighting Complex
(ryppyjä vastaan 
taisteleva kompleksi) 
vihreästä merilevästä ja 
galaktomannaania tarasta, 
Andeilla kasvavasta puusta. 

Til.nro 364 – 75 ml

Hydrating
Serum

• Sisältää runsaasti 
merikasviperäisiä 
ainesosia, jotka 
auttavat lievittämään 
ja tasapainottamaan 
stressaantunutta ihoa.

• Sisältää merifen-
koliuutetta, jossa on 
paljon luonnollisia öljyjä. 
Se lievittää punaisuutta 
ja luo pitkäkestoisen 
raikkauden tunteen.

• Wrinkle-Fighting 
Complex (ryppyjä 
vastaan taisteleva 
kompleksi), meriperäisiä 
pentasakkarideja (MPS) 
vihreästä merilevästä 
ja galaktomannaania 
tarasta, Andeilla 
kasvavasta puusta.

Til.nro 366 – 30 ml

Kliinisesti testattu ja 
todettu turvalliseksi ja 
hyvin siedetyksi derma-
tologisessa kontrollissa 
johtavilla eurooppalaisilla 
ihonhoitoklinikoilla.
Muodostettu yhteis-
työssä johtavien 
ihonhoitoasiantuntijoiden 
ja meribiologien kanssa

OSA A: Seerumit, jotka tarjoavat iholle 
välttämättömiä suojaavia, ravitsevia ja 
kosteuttavia ravintoaineita ja valmistelevat 
ihoa lisäravitsemista varten.

OSA B: Kosteuttaa ja ravitsee ihoa. Sisältää runsaasti 
ravitsevia ja mineralisoivia elementtejä ruskeista, 
vihreistä ja punaisista merileväuutteista ja luonnollisista 
öljyistä.

Sertifi oidusti 
luonnonmukainen 
100% vegaaninen
Kliinisesti todistettu
pH-tasapainossa
Ei-komedogeeninen

NORMAALILLE/KUIVALLE IHOLLE NORMAALILLE/KUIVALLE IHOLLERASVAISELLE/SEKAIHOLLE RASVAISELLE/SEKAIHOLLE

luonnon-
mukaista 
ihonhoitoa

Sertifi oidusti 
luonnonmukaista
Nutriance Organic -ihonhoitosarjalle on myönnetty 

ECOCERT GREENLIFE -sertifi kaatti Cosmetics Organic Standardin 
(COSMOS) mukaan. Tämä varmistaa, että tuotteet sisältävät luonnon-
mukaisia ainesosia, joiden on taattu olevan korkeinta mahdollista laatua.

KLIINISESTI TODISTETUT TULOKSET*
PITIVÄT IHOAAN 
KIMMOI-
SAMPANA1100%

PITIVÄT IHOAAN 
NUOREK-
KAAMPANA290%

PITIVÄT IHOAAN 
SÄTEILE-
VÄMPÄMÄ395%

*Tulokset perustuvat seuraaviin tuotteisiin: 1) Ultra Moisturizing Cream, 2) Hydrating Serum, 3) Moisturing Cream

15 MERILEVÄ-
UUTETTA

PUHDASTA 
MERIVETTÄ

18 LUONNOLLISTA 
ÖLJYÄ JA LIPIDIÄ

12 KASVIUUTETTA
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Meren salaisuudet
luonnon-
mukaista 
ihonhoitoa

LUONNONMUKAISTA IHONHOITOA

“Virkistää väsyneitä silmiä, vähentää 
turvotusta ja häivyttää hiusjuonteita ja 
ryppyjä tehokkailla, yhteisvaikutteisilla 
fytoravintoaineilla maalta ja mereltä”     

Insta-Lift Eye Gel

Kolmivaikutteinen koostumus 
kirkastaa väsyneitä silmiä, häivyttää 
tummia silmänalusia ja turvotusta 
parantaen samalla kimmoisuutta ja 
sävyä sekä häivyttää hiusjuonteita 
ja ryppyjä. Sisältää merikasviperäisiä 
ainesosia ja fytoravintoaineita. 
Uutteita klorellasta, 
hevoskastanjasta ja Jania 
rubensista, punaisesta 
merilevästä:
• Piristää mikroverenkiertoa ja 

energisoi silmän aluetta auttaen 
häivyttämään tummia silmäna-
lusia

• Häivyttää turvotusta ja 
silmäpusseja 

Pyökinnuppu-uutteet sekä 
ainutlaatuinen polysakkaridi, 
Alteromonas-uute, yhdistyvät 
merikasviperäisten ainesosien 
kosteutustehooon:
• Ravitsee ja kosteuttaa silmien 

ympärillä olevaa herkkää 
ihoa ja taistelee hiusjuonteita 
ja ryppyjä vastaan. 

Kliinisesti todistettu tasoittavan 
ryppyjen syvyyttä jopa 40%* 
vain 30 minuutissa!
Testattu dermatologisesti ja 
oftalmologisesti ja todettu 
turvalliseksi silmille.

Til. nro 368 – 15 ml

Kliinisesti todistettu tasoittavan ryppyjen 
syvyyttä jopa 40%* vain 30 minuutissa!

* Näissä testeissä 80 %:lla osanottajista ilmeni jonkin verran ryppyjen syvyyden 
vähenemistä. Yksilölliset tulokset voivat vaihdella.

KAIKILLE IHOTYYPEILLE

Kliinisesti todistettu 
häivyttävän ryppyjä jopa  
38 % vain neljässä viikossa!**

Rejuvenating Rich Cream*

Rejuvenating Rich Cream on 
ylellinen, syväravitseva voide, joka 
kosteuttaa ihoasi ja häivyttää 
hiusjuonteita ja ryppyjä. 
Koostumuksessa hyödynnetään 
ikiviuhkoa, C-vitamiinia ja merikas-
viperäisiä ainesosia, jotka auttavat 
suojautumaan ennenaikaisilta 
ikääntymisen merkeiltä.

KAIKILLE IHOTYYPEILLE

VAIN NELJÄSSÄ VIIKOSSA
PITI IHOAAN 
KOSTEUTE-
TUMPANA100%
PITI 
IHOAAN 
SILEÄMPÄNÄ95%

Sisältää merikasviperäistä BAAM-kompleksia 
(Botanical Anti-Aging Marine Complex):
• Ikiviuhkon ominaisuudet vahvistavat ihon puolustusta 

ja tarjoavat ikääntymistä hidastavia ja kosteuttavia 
vaikutuksia.

• Lainevaskisiipi (Alaria esculenta), uute ruskeasta 
merilevästä, tarjoaa antioksidantteja samalla kun 
se energisoi ihoa ja edistää sen kimmoisuutta.

• Alteromonas-uute, meriperäinen polysakkaridi  Ranskan 
Bretagnen rannikon puhtaista vesistä auttaa taistelemaan
hiusjuonteita ja ryppyjä vastaan.

• Solmulevä (Ascophyllum nodosum), ja ruskolevä 
(Laminaria digitata) Molènen saariston syvyyksistä tarjoavat 
suojaavia ravintoaineita, jotka kiinteyttävät ja kosteuttavat.

Nämä meriperäiset fytoravintoaineet     
toimivat harmoniassa muiden tehokkaiden 
ikääntymistä hidastavien ja ravitsevien 
ainesosien kanssa:
• C-vitamiini tarjoaa tehoa antioksidantista.
• Hyaluronihappo kosteuttaa ja häivyttää 

silminnähden hiusjuonteita ja ryppyjä. 
Ainutlaatuinen yhdistelmä molekyyli-
painoltaan kevyitä ja painavia hyaluroni-
happoja varmistaa sekä pitkäkestoisen 
kosteutuksen että välittömän ihoa 
kiinteyttävän vaikutuksen.

• Ravitseva lipidiemulsio tarjoaa E-vitamiinia
ja välttämättömiä rasvahappoja arganista, 
avokadosta, apinanleipäpuusta, 
voipuusta ja oliivin skvalaanista. Niiden 
avulla emulsio tuo iholle lisäravintoa ja 
vahistaa ihoa ja ihon suojakalvoa, ehkäisten 
samalla kuivumista.

• Luonnolliset öljyt kamomillasta, lavente-
lista ja ylang ylangista rentouttavat ja 
rauhoittavat. 

Til. nro 369 – 50 ml

Rejuvenating Rich Creamin todistettiin lisäävän ihon 
kosteutta jopa yli 50 % jo yhden käyttökerran jälkeen.

*Iho näyttää nuorekkaammalta.
**Kliinisesti todistettu häivyttävän ryppyjen syvyyttä ja pituutta neljän 
viikon päivittäisen käytön jalkeen. Tulokset voivat vaihdella.
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Löydä Nutriancen kauneus

Aloe Vera Gel
• Rauhoittaa ja tukee ihoa aaloe veralla, pro-

vitamiini B5:llä (pantenoli) ja kasviperäisillä 
ainesosilla, kuten lehmuksella ja 
kamomillalla.

•  Estää auringon, tuulen ja pakkasen 
kuivattavia vaikutuksia.

•  Tukee solujen luonnollista uusiutumista.

•   Kliinisesti todistettu:
•  rauhoittavan ihon pintaa ja helpottavan 

lievää ärsytystä.
•  työskentelevän ihon luonnollisten lipidien 

kanssa optimaalisen kosteustason 
saavuttamiseksi.

Til. nro 316 – 100 ml

OMAKSU TIETEEN PEHMEÄMPI PUOLI
Sveitsiläisissä huippulaboratorioissa NeoLifen Tieteellisen neuvonanta-
jaryhmän tiukan tarkkailun alla kehitetyt Nutriance –tuotteet on
kliinisesti testattu arvostetuimmissa kosmetiikan testauslabora-
torioissa Ranskassa.

Rich Revitalizing 
Shampoo
•  Puhdistaa hellävaraisesti 

poistaen lian ja 
muotoilutuotteiden 
jäämät.

•   Tuo esiin hiustesi 
luonnollisen säteilyn, 
elävyyden ja kiillon.

•   Nauti silkkisen 
pehmeistä, helposti 
käsiteltävistä hiuksista.

Til. nro 310 – 250 ml

Enriching 
Conditioner
•  Kosteuttaa hiukset ja 

tekee niistä eläväiset 
ja pehmeät.

•  Tekee hiuksista sileät 
mutta kevyet.

•  Vahvistaa hiuksia 
luonnollisilla ainesosilla.

Til. nro 312 – 250 ml

Refreshing Bath 
& Shower Gel
•  Tee jokaisesta päivästä 

kylpyläpäivä hoitavilla 
aineilla ja ylellisillä 
kasviperäisillä ainesosilla, 
kuten aaloe veralla.

•  Kliinisesti todistettu 
kosteuttava vaikutus.

•  Rasvaton, huuhtoutuu 
pois helposti.

•   Virkistävän kevyt tuoksu.

•   Erittäin mieto, ei ärsytä.
Til. nro 314 – 250 ml

Moisturizing Hand 
& Body Lotion
•   Runsaat kosteuttavat 

ja pehmentävät 
aineet tekevät ihostasi 
silkkisen pehmeän.

•   Kliinisesti todistettu 
lisäävän ihon kosteutta.

•  Sisältää parantavaa 
aaloe veraa ja 
rauhoittavaa pro-
vitamiini B5:ttä.

Til. nro 315 – 250 ml

Mild Revitalizing
Shampoo
•  Puhdistaa hiukset 

kuivattamatta niitä 
vuorovaikutteisen, erittäin 
miedon monipuhdistus-
järjestelmän ansiosta.

•    Auttaa säilyttämään 
hiusten ja päänahan 
luonnollisen pH-
tasapainon.

•   Ainutlaatuinen 
koostumus, joka tekee 
kiuksista elävät ja 
helposti käsiteltävät.

Til. nro 311 – 250 ml

Meren salaisuudet
Nutriance 
ihon- ja 
hiustenhoito
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TEHOKASTA JA 
TALOUDELLISTA

Golden –puhdistustuotteet ovat olleet 
“VIHREITÄ” aina 1960-luvulta alkaen – 
kauan ennen kuin se oli muodikasta.

Biohajoavat tuotteemme kuormittavat 
luontoa mahdollisimman vähän, sillä ne 
toimivat tehokkaasti pieninä annoksina

Super 10 
Yleispuhdistusaine

Super 10 on valintasi vaikeimpiin 
puhdistustehtäviin. Se tunkeutuu 
vaikeimpaankin likaan ja liuottaa ja 
emulgoi sen.

•  Kolmitehoinen koostumus, joka 
sisältää saippuoita, liuottimia ja 
pinta-aktiivisia aineita pyyhkii lian pois

•  Turvallinen sinulle ja kodillesi, mutta 
sopii myös ammattikayttöön.

Til. nro 016 – 1 litra
Til. nro 017 – 5 litraa
Til. nro 018 – 10 litraa
Til. nro 019 – 25 litraa

LDC 
Mieto puhdistusaine

LDC on miedoin ja monipuolisin tänä 
päivänä saatavana oleva puhdistusaine. 
Sitä voi käyttää tiskiaineena, käsin 
pestävän pyykin pesuun, keittiön tasoilla, 
liedellä, jääkaapin puhdistamisessa sekä 
monilla muilla likaantuneilla pinnoilla.

•  Kolmoisaktiivinen koostumus, joka tekee 
vedestä “märempää” ja puhdistaa 
tehokkaammin.

•  Tehokas, mutta hellävarainen käsillesi.
Til. nro 021 – 1 litra
Til. nro 025 – 5 litraa

Pidä kotisi puhtaana ja vihreänä

Til. nro 303 – Suihkepullo, 500ml
Til. nro 308 – Sekoituspullo, 500ml

PUHDASTA  PUHDASTA  
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Pidä kotisi puhtaana ja vihreänä

G1 
Pyykinpesuaine

G1 on tiivistetty pyykinpesujauhe, joka on 
biohajoava.

•  Poistaa hankalimmatkin tahrat ja tekee 
vaatteistasi jälleen kuin uudet.

•  Pehmentää ja raikastaa samalla kun pesee.

•  Supertiivistettyä – tarvitaan vain pieni 
määrä.

•  Huuhtoutuu pois kokonaan.

•  Turvallinen hienopyykille.
Til. nro 144 – 77 dl

Soft
Huuhteluaine 

Tekee tekstiileistä pehmeitä ja mukavan 
tuntuisia.

•  Miellyttävä, raikas tuoksu.

•  Helpottaa silittämistä.

•  Tiivistettyä ja taloudellista.
Til. nro 042 – 1 litra

Golden 
puhdistus-
tuotteet

Puhtaampi koti ja 
puhtaampi planeetta 

Golden -puhdistustuotteet 
ovat juuri niin tehokkaita ja 
monipuolisia kuin tarvitset, 

ilman kovia kemikaaleja, 
jotka vahingoittavat 

ympäristöä ja perhettäsi.

PUHDASTA  PUHDASTA  
Suojaa ekosysteemiämme
Pelkästään Super 10 on estänyt arviolta 700 miljoonan 
pullon päätymisen kaatopaikoille.

25 000 pingviiniä pelastettu LDC:llä
Historian suurimmassa villieläinten pelastusoperaa-tiossa 
luotettiin LDC:hen, jolla puhdistettiin 25 000 öljyn tahrimaa 
ping-viiniä Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa.

Puhdas koti perhosille
Bordanon perhostalossa Friulissa, Italiassa, Super 10:ä 
ja LDC:tä pidetään ainoina tarpeeksi hellävaraisina 
puhdistusai-neina, jotka eivät vahingoita herkkiä nuoria 
perhosia.
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Sydäntä auttamiseen

SINUN AVULLASI SAAMME AIKAN POSITIIVISTA 
MUUTOSTA YMPÄRI MAAILMAA

NeoLifellä on rikas historia niiden auttamisessa, jotka ovat vähemmän 
onnekkaita. Paikallisista ohjelmista kansainvälisiin sitoumuksiin, 
NeoLife Family Foundation valikoi huolellisesti ne järjestöt ja kohteet, 
joissa todella saadaan muutosta aikaan. Suuri prosentti jokaisen 
myytävän tuotteen voitosta kohdistetaan hyväntekeväisyyteen. 

Toivoa 
paremmasta 

tulevai-
suudesta

MYÖTÄTUNTOA  
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Sydäntä auttamiseen hyvänteke-
väisyys

Tukemiamme järjestöjä...
•  Voittoa tavoittelematon kouluruokaohjelma, 

joka tarjoaa joka päivä lämpimän 
aterian 15 000 lapselle Tansaniassa. 
He saavat kouluruokansa yhteydessä 
lippulaivatuotteemme, Formula IV:n, joka 
sisältää Tre-en-en jyvätiivistettä. Ohjelma 
on saanut kolminkertaistettua toimintansa 
meidän tuellamme.

•  Kristillinen järjestö San Josessa, 
Kaliforniassa, joka tarjoaa ruokaa, suojaa ja 
ohjausta lapsille, jotka ovat epätoivoisessa 
avun tarpeessa.

•  Limassa, Perussa sijaitseva lastenkoti, joka 
tarjoaa ruokaa, terveydenhoitoa ja suojaa 
lapsille, joilla ei ole resursseja auttaa itseään.

•  Las Vegasissa, Nevadassa sijaitseva järjestö, 
joka auttaa vaikeissa olosuhteissa, kuten 
väkivaltaisissa kodeissa eläviä köyhiä lapsia 
pääsemään kristilliselle kesäleirille.

•  Intiassa toimiva järjestö, joka pitää huolta 
hyljeksitystä sosiaalisesta luokasta, jota 
kutsutaan nimellä “koskemattomat”.

•  Meksikolainen lasten huolto-ohjelma, joka 
tarjoaa ruokaa, mentorointia ja virkistystä 
seuraavan sukupolven auttamiseksi.

Meidän kohteemme 
Me uskomme, että kannattaa 

antaa kohteeseen joka koskettaa 
sydäntäsi, ja meillä se on lapset. 
Valitsemme huolellisesti hyvänte-
keväisyysjärjestöjä, jotka auttavat 

kaikkein köyhimpiä lapsia. 
NeoLife Family Foundation on 
sitoutunut etsimään järjestöjä, 

jotka vastaavat tiukkoja 
standardejamme, joiden mukaan 
yli 90% jokaisesta lahjoitetusta 

dollarista menee suoraan 
lasten hyväksi.

MYÖTÄTUNTOA  MYÖTÄTUNTOA  MYÖTÄTUNTOA  



OTA YHTEYTTÄ ITSENÄISEEN NEOLIFE-DISTRIBUTORIISI tai 
tilaa NeoLife-tuotteita osoitteesta www.neolifeshop.com.

Lisätietoa saat osoitteesta www.neolife.com tai numerosta:
02 274 77 11
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