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Wellness by Oriflame
tiedeneuvonantajat
Wellness by Oriflame -tuotteet on valmistettu alan korkeimpien laatuja turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Tuotteet perustuvat ravitsemustieteeseen, ja niiden teho on tutkitusti osoitettu.
Wellness by Oriflame –linjan tiedeneuvonantajat ovat alojensa kansainvälisiä asiantuntijoita,
joilla on vuosien kokemus ihmisen terveydestä ja hyvinvoinnista. Wellness by Oriflame
-tiedeneuvonantajat ovat osallistuneet Wellness-tuotteiden kehitykseen, ja he ovat
hyväksyneet Wellness-tuotteista annetut tuotelupaukset.

Stig Steen
MD, PhD
lääketieteen tohtori, sydän- ja rintaelinkirurgia, Lundin yliopistollinen keskussairaala

Lue lisää sivulta 6.

Alain Mavon

MSc, PhD
Skin Research Director, Skin Research Institute, Oriflame, Ruotsi

Alain Mavon on ihon luonnollisen suojakerroksen ja valovanhenemisen
erikoisasiantuntija. Mavon kehittää kosmetiikkaa erityisesti vanhenevalle iholle,
ja osallistuu Wellness-tuotteiden kehitykseen ja tehokkuuden testaamiseen.

Burçak Ulmer
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Anke Klack
image to
shoot

MSc, PhD
Skin Care Quality and Wellness Technical Manager, Wellness by Oriflame

Anke Klack on Hampurin yliopistosta valmistunut farmaseuttisen kemian
tohtori sekä antioksidanttien ja luonnosta saatavien kosmetiikkaraaka-aineiden
asiantuntija. Ennen Wellnessiä Klack kehitti Oriflamen kosmetiikkatuotteiden
aktiiviaineita sekä menetelmiä, joilla mitataan ravintolisien ja ravinnon
vaikutusta ihoon.

Claude Marcus
MD, PhD

Claude Marcus on lasten endokrinologiaan erikoistunut Karoliinisen instituutin
lastenlääketieteen professori ja lasten ylipaino-ongelmaan perehtyvän Swedish
National Childhood Obesity Centren tieteellinen johtaja. Marcuksen mielestä
painonhallinta on avain sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn.

Elisabet Nordström
MSc, PhD
ravitsemusterapeutti, Wellness by Oriflame

Elisabet Nordström on Karoliinisesta instituutista valmistunut ravitsemusterapeutti, joka on erikoistunut endokrinologiaan ja aineenvaihduntaan.
Nordström on julkaissut tieteellisiä artikkeleita rasvasolujen fysiologiasta,
laihduttamisesta ja geenisääntelystä.

Åke Lignell

MSc
ravitsemusterapeutti, Wellness by Oriflame -tuotekehittäjä

BSc, PhD
astaksantiinitutkija

Burcak Ulmer on Tukholman yliopistosta ja Karoliinisesta instituutista
valmistunut ravitsemusterapeutti. Ulmer on perehtynyt mm. ravinnon ja
vanhenemisen välisiin yhteyksiin sekä ravinnon merkitykseen syövän hoidossa.
Ulmerin mielestä terveys on kokonaisvaltaista, ja siihen kuuluvat ruokavalio,
liikunta, mielen tasapaino, uni ja yhteyden kokeminen luontoon.

Åke Lignell ja biotekniikkayritys AstaReal ovat kehittäneet menetelmän, jolla
Haematococcus pluvialis -merilevästä uutetaan astaksantiini-antioksidanttia.
Lignell on tehnyt monia astaksantiinin käyttöön liittyviä tutkimuksia yhdessä
ruotsalaisten ja kansainvälisten tutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa.
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Professori Stig Steen
- Natural Balance
Shaken kehittäjä
Oriflamen tiedeneuvonantajien hallituksen jäsen,
lääketieteen tohtori, sydän- ja rintaelinkirurgia,
Lundin yliopistollinen keskussairaala
Stig Steen on sydän- ja rintaelinkirurgian professori ja eräs maailman johtavista keuhko- ja
sydäntransplanttien ja elvytyksen asiantuntijoista. Steen on erikoistunut ravinnon terveysvaikutuksiin. Patentoitu Wellness by Oriflame Natural Balance Shake on Stig Steenin ja
Steenin tutkijaryhmän kehittämä valmiste, joka perustuu yli kahdeksan vuoden tutkimukseen.
Shake on kehitetty Igelösä Life Science Community -tutkimuskeskuksessa, jonka johtaja ja
perustaja Steen on.

Igelösa Life Science Community –
Wellness-tuotteiden koti
Igelösa Life Science Community on professori Stig Steenin perustama
tutkimuskeskus ja klinikka, jossa tehdään ravintoon ja elämäntapoihin
liittyvää tutkimusta. Igelösa tekee yhteistyötä Lundin yliopiston kanssa, ja sen
palveluksessa on muun muassa lääkäreitä ja ravitsemusterapeutteja. Igelösa Nutrition
Science hyödyntää klinikan osaamista tutkimalla ja kehittämällä erilaisia ravintovalmisteita.
Professori Stig Steenin ja Igelösa Life Science Communityn päämääränä on kehittää tietoa
ja tuotteita, joiden avulla voidaan vähentää sydän- ja verisuonitaudeista, lihavuudesta,
kakkostyypin diabeteksesta ja muista elämäntapasairauksista johtuvia haittoja.

STIG STEEN | CURRICULUM VITAE
Ansioluettelo
• lääketieteen perustutkinto 1974
• kirugi 1981, sydän- ja rintaelinkirurgi 1988
• kirurgian apulaisprofessori, Lundin yliopisto 1987
• sydän- ja rintaelinkirurgian professori, Lundin yliopisto 1997
• kunniaprofessori, Xiang Xiang Medical University
Julkaisuja:
• First lung transplantation of Non-Heart-Beating-Donor after ex-vivo evaluation and
recondition 2000 (Lancet 2001)
• Survey of the heart’s physiology after cardiac arrest (Resuscitation 2002; 2003; 2004)
Euroopan elvytysneuvosto (European Resuscitation Council, ERC) muutti kansainvälisiä sairaalan
ulkopuolisia elvytyssuosituksia julkaisun johdosta, 2002.
• First Human Transplantation of a Nonacceptable Donor Lung After Reconditioning Ex Vivo
(Ann Thorac Surg 2007)
Keksinnöt:
• LUCAS ® . Sydämen mekaaninen supistuslaite, jonka maailmalaajuinen jälleenmyyjä on Medtronic.
Medtronic on maailman suurin lääketieteen teknologiaan erikoistunut yritys (www.jolife.com).
• STEEN Solution™. Elinsiirtoon luovutettujen keuhkojen kuntouttamiseen tarkoitettu liuos.
(www.vitrolife.com).
• Natural Balance Shake
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Tieteellisesti kehitetty ja turvallinen
Wellness by Oriflame

Nämä merkit kertovat Wellness-tuotantolaitosten
ja raaka-ainehankkijoiden laadusta:
Valmistuksen laadusta kertovia kansainvälisiä sertifikaatteja:

Tiede & luonto
Wellness by Oriflame on turvallinen ja tehokas tuotelinja, joka perustuu kliiniseen
ravitsemustieteeseen ja alan uusimpaan tutkimukseen. Wellness-tuotteet tukevat elimistön
luonnollista tasapainoa ja auttavat kehoa voimaan hyvin.
Tehokasta & turvallista
Wellness-tuotteet perustuvat luonnollisten aktiiviaineiden huolellisesti valittuihin yhdistelmiin.
Ennen kuin raaka-aineet valitaan, niiden turvallisuus ja tehokkuus arvioidaan huolellisesti.
Myös valmiiden tuotteiden teho ja turvallisuus on perusteellisesti osoitettu.
Luotettava, turvallinen ja kestävästi kehitetty tuotelinja
• Wellness-tuotteet eivät sisällä elimistölle haitallisia transrasvoja.
• Wellness-tuotteet on pakattu biohajoaviin pakkauksiin aina kun mahdollista.
• Wellness-tuotteet eivät sisällä keinotekoisia makuaineita, säilöntäaineita, väriaineita tai
geenimuunneltuja raaka-aineita (Non-GMO).
Korkeat laatuvaatimukset
Wellness by Oriflame -tuotteet tehdään alan kansainväliset laatu- ja turvallisuusvaatimukset
täyttävissä tehtaissa.
Wellness by Oriflame -tuotteissa käytetyt tabletit, kapselit ja öljyt valmistetaan GMPsertifioidussa tehtaassa Ruotsissa. GMP-standardi (Good Manufacturing Practice) on
kansainvälinen hyvän tuotantotavan laatustandardi, jolla valvotaan tuotteen laatuun
vaikuttavia valmistusprosessiin ja tuotantoympäristöön liittyviä tekijöitä. Näitä ovat mm.
henkilökunnan koulutus, tuotantolaitoksen hygienia sekä tuotannossa käytettävien laitteiden
taso ja kunto.
Wellness-tuotteiden jauhemaiset raaka-aineet valmistetaan Saksassa HACCP-standardia
noudattavassa tuotantolaitoksessa. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
on vaarojen arviointiin ja kriittisten hallintapisteiden määrittämiseen perustuva tekniikka.
Se edellyttää, että yritys luo tehokkaan elintarviketurvallisuusjärjestelmän, joka perustuu
systemaattiseen terveysvaarojen ja -riskien arviointiin. Tuotantolaitoksella on myös ISOja IFS- sertifikaatit.
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Raaka-aineiden laadusta kertovia kansainvälisiä sertifikaatteja:

Рекомендовано
Национальной Ассоциацией
Диетологов и
Нутрициологов

Swedish Nutrition and Health Research -merkki kertoo,
että Wellness-tuotteet noudattavat Oriflamen tiukkoja
laatu- ja turvallisuusvaatimuksia.
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Mihin terveellistä ravintoa tarvitaan?
Sanotaan että ihminen on sitä, mitä hän syö. Jokainen ruuan murunen muuttuu elimistön
polttoaineeksi ja kehon rakennusaineeksi. Ruuasta tulee kehon soluja ja elimiä. Se pitää
sydämen sykkimässä ja veren virtaamassa.
Jos ravinnosta puuttuu esimerkiksi A-vitamiinia, sen huomaa näkökyvyssä. Kun tärkeät
omega 3 -rasvahapot jäävät vähiin, iho, immuunipuolustus ja aivot huomauttavat asiasta.
C-vitamiininpuutos heijastuu hiuksiin, ihoon ja limakalvoihin. Seleeninpuutos voi johtaa
kilpirauhashäiriöihin ja magnesiumin niukka saanti sydämen ja muiden lihasten oireiluun.
Raudanpuutos vie voimat ja johtaa lopulta anemiaan. Sinkkivaje heijastuu immuniteettiin
ja hedelmällisyyteen. Listaa voisi jatkaa loputtomiin.

Mihin ravintolisiä tarvitaan?
Siinä missä ennen kärsittiin aliravitsemuksesta, kärsitään nykyään ylipainosta, johon on
päädytty syömällä liikaa ruokaa, jossa ei ole tarpeeksi ravinteita. Ihminen on alkanut elää
syödäkseen eikä syödä elääkseen. Ruuasta on tullut viihdettä, ja sen merkitys terveyden
lähteenä on hämärtynyt. Yhä useammat ja nuoremmat, joskus jopa lapset, kärsivät
ylipainosta, kakkostyypin diabeteksesta ja muista elintasosairauksista.
Tutkimusten mukaan 80 % ruotsalaisista ei syö suositusten mukaista määrää, eli
500 - 1000 grammaa, hedelmiä ja vihanneksia päivässä*. 4 – 10 -vuotiaista 90 %
ei saavuta lapsille annettuja suosituksia*, joka on 400 grammaa hedelmiä ja
vihanneksia päivässä.
Monipuolinen ja terveellinen ruoka on siis todellinen haaste.
Vaikka tahtoa ja intoa löytyisikin, aika ja resurssit eivät joskus
vain riitä. Silloin voi olla tarpeen turvautua ravintolisiin.
Oriflamen Wellness-tuotteet korjaavat ruokavalion pieniä
ravitsemuspuutteita, ja niiden avulla voit vaikuttaa omaan
hyvinvointiisi, arjessa jaksamiseen ja sairauksien ehkäisyyn
helpolla tavalla.

Tarvitsetko sinä ravintolisiä:

Laita rasti ruutuun, jos seuraavat väitteet koskevat sinua:

Haluaisin laihtua
Syön päivittäin ulkona, tai ostan lähes päivittäin makeita tai
suolaisia välipaloja
		
Asun kaupungissa ja/tai tupakoin
		
Olen keski-ikäinen tai vanhempi
Yli puolet syömästäni ruoasta on valmisruokaa
Laita rasti ruutuun, jos seuraavat väitteet eivät koske sinua:

Syön joka päivä 3 pääateriaa ja 2 välipalaa
Saan ympäri vuoden noin 20 minuuttia aurinkoa käsivarsille ja
säärille joka päivä
Syön puolesta kilosta kiloon kasviksia, vihanneksia ja hedelmiä
päivittäin
Syön kalaa 2-3 kertaa viikossa
Jos laitoit rastin yhteen tai useampaan kuin yhteen
ruutuun, ota Wellness-tuotteet käyttöön.

*Swedish National Food Agency, 2003.
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LAIHDUTUS JA PAINONHALLINTA

Natural Balance Shake

Patentoidun Natural Balance Shaken on kehittänyt professori Stig Steen
yhdessä tutkijaryhmänsä kanssa. Se perustuu yli kahdeksan vuoden tutkimusja kehitystyöhön. Shakea voi käyttää kahdessa tarkoituksessa:

Laihdutus

Monet aloittavat Shaken käytön laihdutusmielessä. Kun ihannepaino on saavutettu,
painonhallintaa on luonteva jatkaa Shaken kanssa. Natural Balance Shake:
- sisältää paljon ravintoaineita mutta vain vähän kaloreita.
- tasapainottaa verensokeria ja pitää insuliinin erityksen hallinnassa.
- pitää ruokahalun ja makeannälän kurissa, ja olon kylläisenä.

Hyvinvointi

Natural Balance Shake on ihanteellinen hyvinvointivälipala. Sen avulla:
- jaksat tasaisesti koko päivän.
- väsymyskohtaukset pysyvät poissa, eikä tee mieli turhia, makeita välipaloja.

15447

Natural Balance
Shaken käytön
päähyödyt ovat:
15448

TOIMII TUTKITUSTI

Kun Shakea käyttää Wellness
Roadmap™ -ohjelman
mukaisesti, se toimii tutkitusti.

LISÄÄ ENERGIAA

Antaa pitkäkestoista energiaa
ja edistää tasaista jaksamista.

LUONNOLLINEN
Raaka-aineet ja maut
luonnosta.

22138
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VÄHENTÄÄ
NAPOSTELUA
Vähentää nälkää ja
mielihaluja.

TÄYTTÄ RAVINTOA
Korkealuokkainen ravintosisältö: proteiinia, kuitua ja
omega 3 -rasvahappoja.

TURVALLINEN

Ei sisällä geneettisesti muunneltuja raaka-aineita, gluteiinia,
väriaineita eikä säilöntäaineita.

Yksi annos eli 18 g jauhetta sisältää:
• Energiaa 65 kcal/280 kJ - yhtä vähän kuin 1 omenassa
• Proteiinia 7,5 g
• Hiilihydraattia 6 g
• Rasvaa 1,5 g

WELLNESS-T U OT E O PAS
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LAIHDUTUS JA PAINONHALLINTA

Ainutlaatuinen Natural Balance Shake
1. Ruotsalaisten huippututkijoiden kehittämä koostumus
Natural Balance Shaken on kehittänyt professori Stig Steen tutkijaryhmänsä kanssa.
Nykyään se on Oriflamen patentoima, ja sitä myydään vain Wellness-linjassa.

Glykeemisen indeksin vaikutus verensokeriin.
Veren sokeritaso

2.Tutkitusti turvallinen ja tehokas
Oriflame on teettänyt Natural Balance Shaken käytöstä kliinisen laihdutustutkimuksen, jonka aikana
tutkittavat käyttivät kahden vuoden aikana kaksi Natural Balance Shake -annosta päivässä ja seurasivat
Wellness Roadmap™-ohjelmaa. Tutkimusta johti Stig Steen, ja siitä saatiin erinomaisia tuloksia:
ylipainoisten tutkittavien paino putosi keskimäärin 13,6 kiloa, samalla kun energiatasot nousivat, ja monet
muut terveyden mitattavat osa-alueet kohenivat.

3.Valmistettu HACCP-sertifioidussa tehtaassa
HACCP-sertifiointi on kansainvälinen standardi, jossa määritetään elintarviketurvallisuuden tehokkaan
valvonnan vaatimukset. Sertifiointi myönnetään vain tuotantolaitokselle, jolla on  tehokas elintarviketurvallisuusjärjestelmä, joka perustuu systemaattiseen terveysvaarojen ja -riskien arviointiin ja
minimointiin.

4. Luonnollisista raaka-aineista
Natural Balance Shake valmistetaan täysin luonnollisista raaka-aineista: omenasta, ruusunmarjasta,
sokerijuurikkaasta, maitoherasta, herneestä ja kananmunasta. Myös käytetyt aromiaineet ovat
luonnollisia. Lisäksi mukana on pieni määrä makeutta antavaa sukraloosia.

5. Omega 3 - omega 6 -rasvahappoja ihanteellisessa suhteessa
Natural Balance Shaken sisältämät omega 3 -rasvahapot saadaan pellavansiemeniä syöneiden kanojen
munista.Tämä takaa paremman omega 3 ja omega 6 -rasvahappojen suhteen.

6. Paljon kuitua, matala glykeeminen indeksi
Kun ruuan glykeeminen indeksi (GI) on alle 55, arvo on matala. Natural Balance Shaken GI-arvo on
28, sillä se sisältää paljon sokerijuurikkaasta saatavaa kuitua. Matala GI ja runsas kuitupitoisuus pitävät
verensokerin tasaisena, nälän pois ja ajatukset pois ruuasta.

Korkea GI, nopeat hiilihydraatit
Korkea GI-arvo aiheuttaa nopean nousun
veren sokeripitoisuudessa. Pikanousua 		
seuraa nopea lasku ja väsymys.

Matala GI, hitaat hiilihydraatit
Matala GI-arvo vaikuttaa verensokeriin tasaisesti
ja loivasti. Tämä ilmenee tasaisena energisyytenä
ja jaksamisena.

7. Mukana kolme proteiinilähdettä
Monissa vastaavissa tuotteissa käytetään vain yhtä proteiinilähdettä, mutta Natural Balance Shake
tehdään kolmesta eri proteiinista: herneistä, kananmunasta ja maitoherasta. Tämä takaa, että Shake
on monipuolista ravintoa, joka sisältää paitsi kaikki kehon tarvitsemat aminohapot, niin myös runsaasti
eri B-ryhmän vitamiineja ja mineraaleja, kuten rautaa, fosforia, sinkkiä ja seleeniä.

Shaken sisältämät
kolme proteiinilähdettä ovat hera,
kananmunat ja
herneet.

Heraproteiini (maidosta)

Herneproteiini

Munaproteiini
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LAIHDUTUS JA PAINONHALLINTA
Natural Balance Shaken ja ravitsemusneuvonnan vaikutukset
ylipainoisille henkilöille, kaksivuotinen seurantatutkimus
Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka Natural Balance Shake ja ravitsemusneuvonta yhdessä vaikuttivat ylipainoisten
koehenkilöiden painoon, terveyteen (verenkuvalla mitattuna) ja subjektiiviseen käsitykseen elämänlaadusta.
Ensimmäisen vuoden aikana tutkimukseen osallistui kaksitoista tutkimushenkilöä, joiden painoindeksi oli yli 30.
Kahdeksan heistä oli naisia ja neljä miehiä. Tutkimushenkilöiden keski-ikä oli 43 vuotta.Tutkimusohjelmaan kuului
Natural Balance Shaken päivittäinen käyttö sekä ravitsemusterapeutin antama neuvonta ravinnosta ja terveellisistä
elämäntavoista. Kun tutkimusta jatkettiin toisella vuodella, yhdeksän kahdestatoista koehenkilöstä pysyi mukana.
Tutkimuksessa huomattiin, että niin kauan kuin veren insuliinipitoisuus pysyi korkealla, koehenkilöiden oli
mahdotonta laihtua. Kun insuliinitaso laski, paino alkoi pudota. Koehenkilöiltä otettiin säännöllisesti verinäyte, ja
heiltä mitattiin verenpaine ja paino sekä vyötärön- ja lantionympärys. Koehenkilöiden kokemaa makeanhimoa,
motivaatiota, energiatasoa, yöunen määrää, liikuntakertojen useutta ja yleistä hyvinvointia mitattiin VASmenetelmällä (Visual Analogue Scale).
Koehenkilöiden keskimääräinen painonpudotus ensimmäisen vuoden lopussa oli 9,4 kiloa. Useimmissa
tutkimuksissa paino nousee takaisin toisen vuoden aikana, mutta tässä tapauksessa paino laski myös silloin.
Laihtuminen oli kuitenkin hitaampaa, ja toisen vuoden päätteeksi koehenkilöiden keskimääräinen painonpudotus oli
13,6 kiloa. Koehenkilöiden systolinen ja diastolinen verenpaine laskivat molempina vuosina. Insuliinitasot laskivat
arvosta 14,4mU/L arvoon 9,0mU/L. Tulehdusta mittaava CRP-arvo (C-reaktiivinen proteiini), joka on ylipainoisilla
usein koholla, laski merkittävästi.Tutkimushenkilöiden omat arviot yleisestä hyvinvoinnista, energiatasosta,
motivaatiosta ja liikuntakertojen määrästä kohenivat selvästi, ja makeanhimo väheni.

Glykeemisen indeksin tutkimusraportti
Tutkimuksessa laskettiin Natural Balance Shaken glykeeminen indeksi (GI). Tuotteen kehittämisvaiheessa Natural
Balance Shakea kutsuttiin nimellä ‘InZone ® Omega Plus’.Tutkimuksen koehenkilöiksi valittiin kymmenen tervettä,
ei-tupakoivaa, 18-45 -vuotiasta Sydneyn yliopiston opiskelijaa ja henkilökunnan jäsentä. Heistä kaksi oli naisia ja
kahdeksan miehiä. Koehenkilöiden keski-ikä oli 23,3 vuotta ja keskimääräinen painoindeksi (BMI)
21,9 kg/m2.
Vertailuruoka (veteen liuotettu puhdas glukoosisokeri) ja testiruoka (Natural Balance Shake) annettiin
koehenkilöille eri päivinä. Sekä vertailuruoka että testiruoka sisälsivät 10 grammaa imeytyviä hiilihydraatteja.
Ruokailun jälkeen jokaisen koehenkilön verensokeria seurattiin 15, 30, 45, 60, 90 ja 120 minuutin ajan. Arvoa
verrattiin koehenkilön ennen ruokailua vallinneeseen paastoverensokeriin.
Natural Balance Shaken glykeeminen indeksi (GI) määriteltiin näiden tietojen perusteella. Kun vertailukohteena on
glukoosi (GI=100), niin ruokia, joiden GI-arvo on alle 55, pidetään matalaglykeemisinä. Kun arvo on 56-69, ruoka
on kohtalaisen glykeeminen. Jos GI-arvo on 70 tai enemmän, ruoka-ainetta pidetään korkeaglykeemisenä. Veteen
sekoitetun Natural Balance Shaken GI-arvo oli 28, eli erittäin alhainen. Se on alempi kuin
useiden maitopohjaisten välipalajuomien vastaava luku.
GI-arvoa lähellä oleva GL-luku (glycemic load, glykeeminen kuorma) kertoo ruoka-aineiden sisältämien
hiilihydraattien laadun ja määrän suhteesta. Glykeemisen kuorman tietäminen on tärkeää esimerkiksi diabeetikoille
tai henkilöille, joilla on riski sairastua sokeritautiin. 10 tai vähemmän on alhainen GL-arvo. 11-19 on kohtalainen
GL-arvo. Kun GL-arvo on 20 tai yli, sitä pidetään korkeana.Yhden Natural Balance Shake -annoksen (18 grammaa)
GL-arvo on 1.6.

Tutkimuksesta voidaan päätellä, että Natural Balance Shake ja terveellisen elämäntavan
neuvonta yhdessä edistävät huomattavasti laihtumista ylipainoisilla henkilöillä.
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Natural Balance Shaken ja ravitsemusneuvonnan vaikutukset ylipainoisille henkilöille, kaksivuotinen seurantatutkimus, 2010.
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Change in blood glucose (mmol/L)

102

Time (min)
Sydney University, glykeemisen indeksin tutkimusraportti; InZone® Omega Plus (myöhemmin Natural Balance Shake)
Brand-Miller J, Holt S. Sydney University, 2004
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Natural Balance Soup

Natural Balance Soup on herkullinen lämmin välipala tai osa ateriaa.
100%:n luonnollisista raaka-aineista tehty terveellinen keitto sisältää paljon
proteiinia, ja se pitää nälän pitkään pois. Keittoa voi käyttää kahdessa tarkoituksessa:

Laihdutus

Monet aloittavat Soupin käytön laihdutusmielessä. Kun ihannepaino on saavutettu, myös painonhallintaa on luonteva jatkaa Soupin kanssa. Natural Balance Soup:
• sisältää paljon ravintoaineita mutta vain vähän kaloreita.
• tasapainottaa verensokeria ja pitää insuliinin erityksen hallinnassa.
• pitää ruokahalun ja makeannälän kurissa ja olon kylläisenä.

Hyvinvointi

Natural Balance Soup on ihanteellinen hyvinvointivälipala. Sen avulla:
- jaksat tasaisesti koko päivän.
- väsymyskohtaukset pysyvät poissa, eikä tee mieli turhia, makeita välipaloja.

Natural Balance
Soupin käytön
päähyödyt ovat:

OPTIMAALINEN

100% LUONNOLLISET

ravintosisältö: paljon
proteiinia ja kuitua

raaka-aineet

EI SISÄLLÄ

VÄHENTÄÄ
24694

gluteiinia, laktoosia, keinotekoisia
väri- tai säilöntäaineita

näläntunnetta ja
mielitekoja

24693

LISÄÄ

energiaa, jaksamista ja
keskittymiskykyä

1m

HELPPO VALMISTAA
1 minuutissa

Yksi annos eli 28 g jauhetta sisältää:

18
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•

Energiaa 100 kcal / 418 kJ - yhtä vähän kuin 1 banaanissa

•

Proteiinia 10 g

•

Hiilihydraattia 11 g

•

Rasvaa 1,5 g

WELLNESS-T U OT E O PAS
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Ainutlaatuinen Natural Balance Soup
1. Ruotsalaisten huippututkijoiden kehittämä koostumus
Natural Balance Soupin on kehittänyt professori Stig Steen tutkijaryhmänsä kanssa. Se on kehitetty
Igelösa Life Science -ravitsemustutkimusklinikalla.
2. 100 %:n luonnolliset ja korkealuokkaiset valmistusaineet
Natural Balance Soup valmistetaan täysin luonnollisista raaka-aineista: parsasta, tomaateista, basilikasta,
jne. Se ei sisällä säilöntäaineita, keinomakeuttajia, väriaineita tai aromivahventajia.
3. Sopii kasvissyöjille, vegaaneille, keliakikoille ja laktoosi-intolerantikoille.
Keitot ovat 100% kasvipohjaisia, eikä niissä käytetä maitoa eikä kananmunia. Niissä ei ole laktoosia eikä
gluteiinia, mutta ne sisältävät soijaproteiinia.
3.Valmistettu Saksassa HACCP-sertifioidussa tehtaassa
HACCP-sertifiointi on kansainvälinen standardi, jossa määritetään elintarviketurvallisuuden tehokkaan
valvonnan vaatimukset. Sertifiointi myönnetään vain tuotantolaitokselle, jolla on  tehokas elintarviketurvallisuusjärjestelmä, joka perustuu systemaattiseen terveysvaarojen ja -riskien arviointiin ja
minimointiin.
5. Ei geenimanipuloituja aineosia
Keitot eivät sisällä mitään geneettisesti muunneltuja raaka-aineita.
6. Kolme kasvipohjaista proteiinilähdettä
Keittojen sisältämä proteiini saadaan soijasta, perunasta ja herneestä.Yhdessä ne muodostavat
täydellisen aminohappokoostumuksen, eli sisältävät kaikkia välttämättömiä aminohappoja.
Kasviproteiinit on tuotettu ekologisesti kestävällä tavalla.
7.Terveellisiä omega 3 -rasvahappoja
Keitossa on vain vähän rasvaa, mutta se on laadultaan korkealuokkaista rypsiöljyä. Rypsiöljyssä on paljon
hyviä omega 3 -rasvahappoja, ja ravitsemusasiantuntijat suosittelevat sen käyttöä mm. lasten ruuissa.
8. Matala glykeeminen indeksi, sisältää inuliini-kuitua
Keitto sisältää inuliinia. Inuliini on vesiliukoista kuitua, joka kulkeutuu suolistossa sulamattomana
paksusuoleen asti, missä se toimii hyödyllisten suolistobakteereiden ravintona. Näin haitallisten
bakteerien määrä suolessa vähenee, ja esimerkiksi elimistön vastustuskyky paranee. Runsaskuituisen
keiton glykeeminen indeksi on matala (50).Tämä pitää verensokerin ja insuliinierityksen tasaisena,
ja nälkä pysyy pois, ja olo on energinen ja jaksava.

100% luonnollisista
raaka-aineista

Proteiinilähteenä
kasvipohjaista proteiinia
– hernettä, soijaa ja
perunaa.

Tiesitkö…?
Herneproteiini antaa kylläisemmän olon kuin monet muut proteiinilähteet.
Soijaproteiini auttaa kolesterolin hallinnassa.
Perunaproteiini sisältää paljon erittäin korkealuokkaisia aminohappoja.

Rasva ruotsalaisesta
rypsistä, joka sisältää paljon
omega 3 -rasvahappoja.

Vesiliukoista kuitua
eli inuliinia, joka saadaan
sikurinjuuresta.

Vitamiineja, mineraaleja ja
muita ravinteita:
Tomaatti ja basilika
(antioksidantteja)

20
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Parsa
(K-vitamiinin, raudan ja
foolihapon lähde)
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Wellness RoadmapTM
Wellness Roadmap™ -ohjelma perustuu Natural Balance -juomajauheiden käyttöön ja Harvardin
yliopiston sekä alan muiden asiantuntijoiden antamiin suosituksiin terveellisestä ruokavaliosta ja
terveellisistä elämäntavoista.  Wellness Roadmap™ -ohjleman on kehittänyt professori Stig Steen
yhdessä tutkijatiiminsä kanssa Igelösa Life Science Community -tutkimuskeskuksessa Ruotsissa.
Kolme vuotta kestäneet kliiniset tutkimukset osoittavat, että Wellness Roadmap™ on tehokas tapa
laihtua ja hallita painoa. Haluatpa olla kevyempi tai voida paremmin, ota Wellness Roadmap™ avuksi.

5

WELLNESS ROADMAP™

OSAA
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OSA 1 NATURAL BALANCE
SHAKE JA SOUP

Käytä Natural Balance Shake -juomajauheita ja Natural Balance Soup -keittoja
sen mukaan, haluatko laihtua vai lisätä
energisyyttä ja voida hyvin.

OSA 2 RUOKAVALIO

OSA 1 NATURAL BALANCE SHAKE JA SOUP
Natural Balance -tuotteet ovat Wellness RoadmapTM-ohjelman ydin
PYSYVÄSTI TAVOITEPAINOON

laihdutus

Ota annos Natural Balance Shakea:
• 30 minuuttia ennen lounasta
• 30 minuuttia ennen päivällistä
Shake pitää ruokahalun kurissa ja
syöt luonnollisesti vähemmän.
Syö annos Natural Balance Soup -keittoa:
• salaatin kanssa lounaaksi
ja/tai päivälliseksi

ENERGIAA ELÄMÄÄN

HYVINVOINTI

Ota Natural Balance Shake aina kun:
• tarvitset välipalan
• makeanhimo iskee
Syö annos Natural Balance Soup -keittoa:
• salaatin ja kokojyväleivän kanssa
lounaaksi ja/tai päivälliseksi

Noudata Roadmap-ohjelman ateriarytmiä, lautasmallia ja ateriaehdotuksia.
Ota yksi WellnessPack -annospussi
päivässä.

OSA 3 LIIKUNTA

Liiku vähintään Roadmap-ohjelman
suositusten mukaan.

OSA 4 MUISTILISTA

Noudata Roadmap-muistilistan pieniä
terveellisiä vinkkejä.

OSA 5 TOISTEN TUKI

Liity Wellness-painonhallintaryhmään.
Laihduttaminen ja/tai painonhallinta on
helpompaa, hauskempaa ja tehokkaampaa
yhdessä muiden kanssa.
WELLNESS-T U OT E O PAS

23

LAIHDUTUS JA PAINONHALLINTA
OSA 2 RUOKAVALIO
Wellness RoadmapTM -ohjelman pikaopas laihduttajalle

Wellness RoadmapTM -ohjelman pikaopas hyvinvointiin
ENERGIAA ELÄMÄÄN

PYSYVÄSTI TAVOITEPAINOON

HYVINVOINTI

LAIHDUTUS
AAMUPALAESIMERKKI
• 1,5 dl kevytjugurttia, leseitä,
marjoja

AAMUPALAESIMERKKI
• 1,5 dl kevytjugurttia, leseitä,
marjoja

• 1 viipale täysjyväleipää,
vähärasvaisia päällysteitä

• 1 viipale täysjyväleipää,
vähärasvaisia päällysteitä

• 150 g vihanneksia

• 150 g vihanneksia

•  WellnessPack -annospussi

•  WellnessPack -annospussi

AAMU- JA ILTAPÄIVÄN
VÄLIPALAESIMERKKEJÄ
OTA 1 NATURAL
BALANCE SHAKE
• 30 minuuttia
ennen lounasta
• 30 minuuttia
ennen päivällistä

•  1 Natural Balance Bar
+ Botanical Infusion
TAI
• 1 annos Natural Balance
Shakea + omena
TAI
• 1 hedelmä + 5 vapaavalintaista pähkinää

VÄLIPALAESIMERKKEJÄ
• 1 Natural Balance Bar + Botanical Infusion
TAI
• 1 annos Natural Balance Shakea + omena
TAI
• 1 hedelmä + 5 vapaavalintaista
pähkinää

LOUNAS JA PÄIVÄLLINEN,

LOUNAS JA PÄIVÄLLINEN,

LAUTASMALLI

LAUTASMALLI

¾: tuoreita tai höyry-		
tettyjä vihanneksia

½: tuoreita tai kypsennettyjä 		
vihanneksia
¼: vähärasvaista proteiinia
¼: hitaasti imeytyviä
hiilihydraatteja
TAI
1 annos Natural Balance Soup
-keittoa + lautasellinen salaattia
+ 1 viipale täysjyväleipää

1

/8 : vähärasvaista 			

1

/8 : hitaasti imeytyviä 		

proteiinia

hiilihydraatteja

TAI
1 annos Natural Balance Soup
-keittoa + lautasellinen salaattia

24
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OSA 2 RUOKAVALIO
Koosta ateriasi näistä ruoka-aineista
Ryhmä 1

Ryhmä 2

Päivän Roadmap-ateriat ja -lautasmalli
Ryhmä 3

Vihannekset

Proteiinit

Hiilihydraatit

Kaikki salaatit
Vihreät lehtivihannekset,
kuten pinaatti ja lehtikaali
Yrtit
Selleri, fenkoli, retiisi
Kaalit: brysselinkaali, parsakaali, kukkakaali, keräkaali
Kaikenlaiset idut
Paprika, tomaatti, kurkku
Porkkana
Parsa
Vihreät pavut
Sipulit, valkosipuli
Oliivi, avokado (maltillisesti)

Linssit
Kikherneet
Kaikki pavut
Tofu ja muut soijatuotteet
Sienet
Kala ja äyriäiset
Kananmunat
Kana
Kalkkuna
Vähärasvainen liha
Vähärasvaiset maitotuotteet, kuten juusto,
jugurtti, maito, piimä,
rahka, raejuusto, jne.

Täysjyväviljat
Kokojyväiset viljavalmisteet
Tumma leipä
Tumma riisi
Tumma pasta
Peruna
Bataatti
Kurpitsa
Maissi
Kvinoa

Valitse aamu- ja välipalasi näistä vaihtoehdoista
AAMUPALAVAIHTOEHDOT
1.
1 viipale kokojyväleipää ja vähärasvaisia päällysteitä,  kurkkua, tomaattia ja salaattia.
1 kananmuna. 1 hedelmä.
2.

1,5 dl kevytjugurttia, marjoja ja leseitä. 1 viipale täysjyväleipää, vähärasvaisia päällysteitä.
Noin 150 g vihanneksia.

3.

1,5 dl kevytjugurttia, 0,5 dl mysliä ja 0,5 dl marjoja. 1 hedelmä.

4.

Kaurapuuroa (1 dl kaurahiutaleita +  2,5 dl vettä). 0,5 dl marjoja. 1 kananmuna.

5.

Aamupalasmoothie: Sekoita 1 annos Natural Balance Shakea, 2 dl rasvatonta piimää tai
jugurttia ja marjoja.

6.

Pika-aamiainen: 1 annos Natural Balance Shakea.

	Kaikkien aamupalojen kanssa juomaksi sopii vesi, kahvi, tee tai Botanical Infusion -juoma.
VÄLIPALAVAIHTOEHDOT
1.
1 hedelmä ja 5 vapaavalintaista pähkinää.
2.

1 Natural Balance Shake ja omena.

3.

1 Natural Balance Bar ja Botanical Infusion.

4.

1,5 dl kevytjugurttia tai raejuustoa marjojen tai hedelmäpalojen kanssa.

5.

1 kourallinen kuivahedelmiä ja pähkinöitä sellerinvarsien ja porkkanoiden kanssa.
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Koosta lounas ja päivällinen edellisen sivun ruoka-aineista näiden Roadmap-lautasmallien mukaan.
Valitse aamu- ja välipalasi edellisen sivun vaihtoehdoista. Ota päivässä 1 WellnessPack -annospussi.

PYSYVÄSTI TAVOITEPAINOON

LAIHDUTUS

ryhmä
1

Aamupala: 1 vaihtoehdoista 1-6
Välipala: 1 vaihtoehdoista 1-5
Lounas:
Ryhmä 1 (3/4 lautanen)
	Ryhmä 2 (1/8 lautanen)
	Ryhmä 3 (1/8 lautanen)
Välipala: 1 vaihtoehdoista 1-5
Päivällinen: Ryhmä 1 (3/4 lautanen)
	Ryhmä 2 (1/8 lautanen)
	Ryhmä 3 (1/8 lautanen)

ryhmä
2

ryhmä
3

Lounas & päivällinen

ENERGIAA ELÄMÄÄN

HYVINVOINTI
ryhmä
1

Aamupala: 1 vaihtoehdoista 1-6
Välipala: 1 vaihtoehdoista 1-5
Lounas:
Ryhmä 1 (½ lautanen)
	Ryhmä 2 (¼ lautanen)  
	Ryhmä 3 (¼ lautanen)
Välipala: 1 vaihtoehdoista 1-5
Päivällinen: Ryhmä 1 (½ lautanen)
	Ryhmä 2 (¼ lautanen)  
	Ryhmä 3 (¼ lautanen)

ryhmä
3

ryhmä
2

Lounas & päivällinen
WELLNESS-T U OT E O PAS
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OSA 3 LIIKUNTA

OSA 4 MUISTILISTA

10 hyvää syytä liikkua
1. Liikunta vauhdittaa laihtumista
ja helpottaa painonhallintaa.
Kun liikut, poltat kaloreita. Kun lihasmassa
kasvaa, kulutat enemmän myös levossa.
2. Liikunta antaa energiaa
Työpäivän jälkeen väsyttää, mutta jo kevyt
liikkuminen palkitsee energisyydellä.
3. Liikunta lievittää stressiä
Liikunta on turvallisempi stressin ja
ahdistuksen lievittäjä kuin mielialalääkkeet.
4. Liikunta ehkäisee sairauksia
Säännöllinen liikunta alentaa verenpainetta ja
kolesterolitasoja ja puolittaa riskin sairastua
sydän- ja verisuonitauteihin. Liikunta edistää
kalsiumin varastoitumista luihin ja ehkäisee
osteoporoosia.
5. Aktiivinen elää pidempään
Ihmiset, jotka liikkuvat viikottain vähintään
2000 kalorin edestä, elävät keskimäärin kaksi
tervettä vuotta pidempään kuin muut.
6. Liikunta vähentää PMS- ja vaihdevuosioireita
Liikunta tehostaa verenkiertoa, laajentaa
verisuonia ja vähentää kuukautiskipuja.
Vaihdevuosien aikana se lievittää kuumia
aaltoja ja yöhikoilua.
7. Liikunta ehkäisee ummetusta
Liikkuminen vauhdittaa suolen toimintaa ja
ehkäisee ummetusta.

Wellness RoadmapTM -muistilista

8. Liikunta vahvistaa keskivartaloa
Tiukka keskivartalo pitää selkävaivat ja
-kolotukset poissa.

Ota tämän muistilistan vinkit osaksi elämääsi. Kaikkea ei tarvitse omaksua kerralla.
Kun etenet vähitellen, huomaat, että hyvinvointi on helppoa.

9. Liikunta tehostaa aineenvaihduntaa
Liikkujan perusaineenvaihdunta on sohvaperunaa korkeampi myös levossa, sillä lihasmassa kuluttaa energiaa - läski ei!

muista nämä vinkit!

10. Liikunta kaunistaa
Hapekas veri kuljettaa iholle sen tarvitsemia
ravinteita ja saa ihon hehkumaan. Kun kuonanpoisto samalla tehostuu ja nesteet saavat kyytiä,
liikunta kaunistaa!

Jos laihdutat, ota Natural Balance Shake aina 30 minuuttia
ennen lounasta ja päivällistä.
Jos haluat voida paremmin, käytä Natural Balance Shakea
välipalana tai silloin, kun makeanhimo iskee.
Koosta ateriasi Wellness Roadmap™ -lautasmallien mukaan.

Jaa liikuntaviikkosi näin
50 % AEROBISTA LIIKUNTAA eli liikuntamuotoja,
jotka pistävät puuskuttamaan: kävely, pyöräily, uinti,
ryhmäliikuntatunnit, hölkkä, hiihto...
40 % LIHASKUNTOA eli vastusharjoittelua,
joka aktivoi lihaksia: kuntosali, jooga, kahvakuula,
uinti, kävely maastossa...
10 % LIIKKUVUUSHARJOITTELUA
eli liikuntaa, jossa on mukana lihasta venyttäviä elementtejä: venyttely, jooga, pilates...

Noudata säännöllistä ateriarytmiä (aamupala, lounas,
päivällinen). Jos sinulla on iPhone tai iPad,
käytä Wellness-painonhallintasovellusta.
Jätä rasvaiset ja makeat naposteltavat sekä sokeroidut
juomat pois ruokavaliostasi.
Kokkaa keittämällä, höyryttämällä ja grillaamalla.
Valitse ruokajuomaksi vettä tai kivennäisvettä.
Syö hitaasti, pureskele enemmän. Olo tuntuu
kylläiseltä vasta noin 20 minuuttia ruokailun jälkeen.
Kun peset hampaat heti ruuan jälkeen, et napsi lisää.
Käytä hyväksesi kaikki arjen hyötyliikuntamahdollisuudet.

WELLNESS - HYVÄN OLON AVAIMET

Tässä on kirja sinulle, joka haluat olla virkeä, terve ja elinvoimainen!
Suomen eturivin hyvinvointiasiantuntijoiden neuvoilla ravitsemusasiat
avautuvat helposti, osaat tehdä fiksuja ruokavalintoja, ja omaksut aivan
uudenlaisen näkemyksen liikunnasta. Wellness - Hyvän olon avaimet
-kirjan ovat kirjoittaneet Patrik Borg ja Juhapekka Tukiainen.
Tilaa kirja Oriflamen asiakaspalvelusta asiakaspalvelu@oriflame.fi.
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Pyri harrastamaan myös vähän rivakampaa liikuntaa
viereisen sivun ohjeiden mukaan.
Nuku vähintään kahdeksan tuntia yössä.
Mene nukkumaan entistä aiemmin.
Vältä alkoholia.Tutustu Botanical Infusion
-jauheisiin, ja tee niistä raikkaita juomia.

WELLNESS-T U OT E O PAS
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AN U NY T

OSA 5 RUOKAVALIO

- Ihmiset odottavat
yleensä tiukempia ohjeita
ja rajoitteita, ja myös
silloin muiden ryhmäläisten kokemuksista on
iso apu: ”Hötkyily ei
kannata. Laihduta sinäkin
tällä kertaa vaan hitaasti
mutta pysyvästi.”

Liity Wellness-painonhallintaryhmään
Erityisesti silloin, kun vasta opiskelet terveen ja kevyen elämän taitoja, vertaistuella on tärkeä merkitys.
Useimmat meistä pysyvät paremmin päätöksessään ja saavuttavat päämääränsä, kun ympärillä on
hyvät tukijoukot. Wellness-painonhallintaryhmä on joukko Wellness Roadmap™ -ohjelmaa käyttäviä
tavallisia ihmisiä, jotka ovat päättäneet päästä tuloksiin yhdessä.

Onnistumisia painonhallintaryhmässä

Vaikka muutokset
syömisessä ovat pieniä,
Anun ryhmät ovat aina
tehneet hienoa tulosta,
ja kilot ovat myös
pysyneet poissa.

Oriflame-edustaja Anu Mäkiranta on laihduttanut jo yli parikymmentä kiloa.
Painonhallintaryhmän vetäjänä hän on nähnyt monien muidenkin karistavan
kiloja ryhmän ja Wellness-tuotteiden tuella.
AN U ENNEN
- En usko, että kukaan meistä olisi päässyt näihin tuloksiin
yksin, yli kymmenen vaatekokoa pienentynyt Anu
Mäkiranta uskoo. Hän yllyttää menemään rohkeasti
mukaan ryhmien tapaamisiin, sillä painon lisäksi muuta
menetettävää ei ole.

elämäntavasta, ja ryhmäläiset innostivat toinen toisiaan.
Kun jollain oli tullut takapakkia, asia puitiin yhdessä, ja
seuraavaan viikkoon lähdettiin taas täynnä
taistelutahtoa.

- Itse tiesin alussa vain sen, että minulle oli kertynyt
vuosien mittaan aivan liikaa painoa. Pelkäsin, että jos
en tee asialle jotain, terveys on vaarassa.

- Kun ryhmän ensimmäinen kausi oli takana, olimme
kaikki laihtuneet selvästi. Minulla oli kuitenkin vielä
reippaasti ylipainoa, joten päätin perustaa oman
ryhmän. Siitä lähtien olen aloittanut painonhallintaryhmän puolen vuoden välein. Tulijoita on ollut
vaihdellen kourallisesta yli kolmeenkymmeneen.

Kun aluejohtaja Sanna-Liisi Kaski sitten etsiskeli paikkaa
painonhallintaryhmän kokoontumisille, Anu tarjosi
käyttöön oman vaateliikkeensä tiloja.
- Ilmoitin itsenikin mukaan, ja kerroin siitä myös muille.
Suhtauduin asiaan silti skeptisesti. Sanoin, että tulkaa
jos kiinnostaa, mutta en takaa mitään.

Punnitus on Anun ryhmien pakollinen ohjelmanumero.
- Jos ei muuten pääse tapaamiseen, pyydän
piipahtamaan liikkeessäni, jotta sen viikon paino
saadaan ylös. Sillä, että on tilivelvollinen jollekin joka
viikko, on suuri merkitys. Ei aina tarvitse olla laihtunut,
mutta kun tilannetta seuraa yhdessä muiden kanssa,
asia ei pääse lipsahtamaan mielestä.

Siitä se sitten kuitenkin alkoi: Anun Natural Balance
-tuotteiden käyttö, viikottaiset tapaamiset Wellnesspainonhallintaryhmän kanssa - ja uusi elämä.
- Kun otin ensimmäisen Shaken, ateria-aikaan ei ollut niin
nälkä kuin tavallisesti. Ajattelin, että sattuuhan sitä. Mutta
koska olin mukana ryhmässä, olin sitoutunut katsomaan,
kuinka vaikutus pidemmän päälle pysyy.
Ja pysyihän se. Vähän kerrassaan Anu oppi luottamaan,
että eturuokana nautittu Shake vähentää ruokahalua, ja
syömään sen mukaisesti vähemmän. Viikottaisessa
ryhmätapaamisessa tuli vaihdettua ideoita terveellisestä
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ANU MÄKIRANTA
ORIFLAME-EDUSTAJA, ÄHTÄRI

- Yleensä paino vähän
nousee, kun laihduttaminen on ohi, ja
painonhallinta alkaa.
Mutta kun on opeteltu
pysyvä tapa syödä oikein,
paino vakiintuu sitten
tietylle tasolle. Ja tässäkin ryhmä on korvaamaton apu:
siellä voi ja kannattaakin käydä säännöllisesti myös
painon-hallintavaiheeseen siirtymisen jälkeen.
Anun mielestä painonhallintaryhmissä onnistumisen
salaisuus on yksinkertainen: vertaistuki, sitoutuminen
ja pysyvän painonhallinnan idean oivaltaminen
Roadmap-ohjelman avulla.
- Wellness-painonhallintaryhmässä samassa tilanteessa
olevat ihmiset kannustavat toisiaan, ja innostavat
jatkamaan myös silloin, kun yksin heittäisi pyyhkeen
kehään. Kun laihduttamisen apuna käytetään Natural
Balance -tuotteita, onnistumisen mahdollisuus
moninkertaistuu. Niiden avulla on helppo
tehdä pieniä, terveellisiä muutoksia, joita
voi noudattaa koko loppuelämän ajan. •

Kun painonhallintaryhmään liittyy uusi jäsen, Anu
kertoo hänelle pelin perussäännöt: nauti Shake
puolisen tuntia ennen lounasta ja päivällistä, sekä aina
silloin, kun tekee mieli napsia jotain. Keitot ovat kätevä
apu, kun täytyy syödä keveysti lennossa, tai kun haluaa
päästä helpolla kotona.
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PÄIVITTÄINEN HYVINVOINTI

WellnessPack

WellnessPack täydentää ruokavalion pieniä puutteita. Kätevä annospussi sisältää
monipuolisen yhdistelmän elimistön päivittäin tarvitsemia tärkeitä ravinteita.
Monet tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että kohtuullinen kalorinsaanti ja riittävä määrä suojaravinteita
(vitamiinit, mineraalit, antioksidantit ja muut kasvien sisältämät tehoaineet) auttavat elämään
terveenä. WellnessPack -annospussi varmistaa, että ruokavaliosi sisältää kaiken, mitä elimistösi
päivittäin tarvitsee.
WellnessPackin käytön päähyödyt ovat:

IHO

LIHAKSET & NIVELET

• Parempi kosteuspitoisuus
• Vähemmän juonteita ja 		
valovaurioita

• Parempi kestävyys, enemmän voimaa
• Vähemmän harjoituksenjälkeistä
palautumisaikaa ja lihasten kipeytymistä

VASTUSTUSKYKY

SILMÄT & NÄKÖ

SYDÄN

ELINVOIMA

• Parempi immuunipuolustus
• Vähemmän tulehduksia

• Hyvä sydänterveys
• Paremmat kolesteroliarvot

• Hyvä suoja UV-säteiltä
• Virkeämmät silmät

• Enemmän energiaa ja
jaksamista

Optimaalinen määrä terveydelle, kauneudelle
ja hyvinvoinnille tarpeellisia suojaravinteita.
Annospussi sisältää:
2 x Omega 3
1 x Swedish Beauty Complex Plus
(astaksantiini + mustikkauute)
1 x Multivitamin & Mineral
man / woman

22793
22791
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PÄIVITTÄINEN HYVINVOINTI

Ainutlaatuinen WellnessPack

22793

22791

Yhdessä paketissa on 21 kätevää annospussia.
Yksi annospussi sisältää:
1. Kliinisesti todistettu vaikutus ihon kauneuteen ja elimistön hyvinvointiin.
Helppokäyttöinen annospussi!
2. Sisältää korkealuokkaisinta saatavissa olevaa luonnollista astaksantiinia. Astaksantiini
on ainutlaatuinen antioksidantti, jota saadaan Ruotsin saaristossa kasvavasta merilevästä.
3. Sisältää myös naisen ja miehen tarpeita vastaavan monivitamiini-kivennäisaine –
valmisteen sekä korkealuokkaista omega 3 -rasvahappoa.
4. Maailman johtavien ruotsalaisten asiantuntijoiden kehittämä.
5. Ei sisällä gelatiinia nautaeläimistä eikä sioista.
6. Ei sisällä geenimanipuloituja aineosia.

2 x Omega 3

Sisältää välttämättömiä rasvahappoja (ALA, EPA ja DHA).
Yhteensä  300 mg omega 3 -rasvahappoja, joista 164 mg EPA:a
ja 110 mg DHA:ta luonnollisessa triglyseridimuodossa.
Lue lisää s. 36-37

1 x Swedish Beauty Complex Plus

3 mg astaksantiinia, 50 mg mustikkauutetta.
Astaksantiini on voimakas antioksidantti, jota saadaan punalevästä.
Mustikkauute sisältää antosyanideja, jotka ovat antioksidantteja.
Lue lisää s. 38-41

1 x Multivitamin & Mineral

Oma vitamiini-kivennäisaine -valmiste naisille ja miehille.
Lue lisää s. 42-43

7. Valmistettu farmaseuttista GMP-standardia noudattamalla.
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PÄIVITTÄINEN HYVINVOINTI

Omega 3

Omega 3 -rasvahapoilla on monia terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia. Ne ovat muun
muassa hyväksi aivoille, silmille ja hermostolle, hellivät sydäntä ja verenkiertoelimistöä, alentavat tulehduksellisuutta ja kaunistavat ihoa.

Mukana WellnessPackissä (ks. sivut 32-35)

Omega 3 ja omega 6 ovat välttämättömiä rasvahappoja. Niitä tarvitaan elimistön ja ihon terveyteen
ja hyvinvointiin, mutta keho ei pysty tuottamaan niitä itse, vaan niitä on saatava ravinnon mukana.

• Puhdas ja turvallinen

Nykyravinto sisältää liikaa omega 6 mutta liian vähän omega 3 -rasvahappoja. Tämä on ongelma,
koska omegakuutosten liikasaanti johtaa elimistön tulehdustilaan, joka ilmenee paitsi pieninä
kolotuksina niin vakavina sairauksina.

• Hyvin suojattu hapettumista vastaan.
• Molekyylitislattu, valmistettu farmaseuttista GMP-standardia noudattamalla.
• Saadaan paljon EPA:a ja DHA:ta sisältävistä kaloista.
• Ei sisällä raskasmetalleja eikä muita jäämiä.
• Sisältää kalaliivatetta, ei nauta- tai sikagelatiinia.
• Sisältää luonnollista omega 3:a, ei tiivisteitä eikä johdannaisia.

Omega 3 -valmisteen
käytön päähyödyt ovat:

Omegakolmoset rauhoittavat tulehdusta, joten niiden riittävä saanti on tärkeää paitsi yleisen
terveyden, niin vakavien sairauksien, kuten sydäntautien, syövän ja reuman, ehkäisyn kannalta.
ALA
ALA eli alfalinoleenihappo on yksi omega 3 -rasvahapoista, ja pitkäketjuisten omega 3
-rasvahappojen (EPA ja DHA) lähtöaine (ks. seuraava kappale). ALA:a saadaan mm.
vihreistä lehtivihanneksista, pellavansiemenistä, saksanpähkinöistä sekä rypsi- ja soijaöljyistä.
EPA ja DHA
EPA eli eikosapentaeenihappo ja DHA eli dokosaheksaeenihappo ovat pitkäketjuisia omega 3
-rasvahappoja. Kun puhutaan omegakolmosten terveyshyödyistä, tarkoitetaan yleensä juuri
niiden aiheuttamia positiivisia terveysvaikutuksia sydämelle- ja verenkiertoelimistölle, aivoille
ja hermostolle.
Elimistö voi muuntaa ALA:aa pitkäketjuisiksi rasvahapoiksi (EPA:ksi ja DHA:ksi), mutta se on
vaikeaa, ja tulos on melko huono. Muuntosuhde vaihtelee eri tutkimusten ja yksilöiden välillä
0,2 prosentista 15 prosenttiin. Tämän vuoksi on suositeltavaa syödä joko paljon rasvaista kalaa,
joka sisältää jo suoraan EPA:a ja DHA:ta, tai käyttää omega 3 -rasvahappoja sisältäviä ravintolisiä.

SYDÄN

Syökää kalaa
Monien maiden ravitsemusviranomaiset suosittelevat syömään rasvaista kalaa kaksi kertaa
viikossa. Tätä suuremmat määrät saattavat olla haitallisia, sillä kala voi sisältää ympäristömyrkkyjä,
kuten elohopeaa, PCB-yhdisteitä ja dioksiineja. Raskaana olevat, raskautta yrittävät ja imettävät
äidit eivät saa syödä lainkaan tiettyjä kalalajeja. Korkealaatuinen kalaöljyvalmiste on riskitön
vaihtoehto, joka sopii kaikille, sillä molekyylitislattu öljy on puhdasta ja turvallista.

• Hyvä sydänterveys
• Paremmat kolesteroliarvot

IHO

• Parempi kosteuspitoisuus
• Lisää joustavuutta

LIHAKSET & NIVELET
• Torjuu tulehduksellisuutta

15397
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päivittäinen hyvinvointi

Swedish Beauty Complex Plus
(antioksidanttivalmiste)
Mukana WellnessPackissä (ks. sivut 32-35)

Swedish Beauty Complex Plus sisältää tehokkaita antioksidantteja, jotka ovat
kotoisin Ruotsin puhtaasta luonnosta.

Astaksantiini
Elimistön ennenaikainen vanheneminen johtuu osittain niin sanotuista vapaista radikaaleista.
Tämä tarkoittaa, että tietyt ulkoiset ja sisäiset rasitustekijät (esim. valo, stressi, saasteet, raskas liikunta,
tupakointi, jne.) aktivoivat elimistössä vapaiden radikaalien tuotantoa.  Vapaat radikaalit ovat hyvin
reaktiivisia happiyhdisteitä, jotka aiheuttavat elimistössä kehoa vanhettavaa ja vahingoittavaa
oksidatiivista stressiä eli hapettumista. Elimistö pystyy suojautumaan vapailta radikaaleilta ravinnosta
saatavien antioksidanttien avulla. Astaksantiini on antioksidantti, joka kykenee imeytymään elimistön
kaikkiin kudoksiin.Tästä syystä se suojaa elimistöä ainutlaatuisella tavalla, ja sillä on myös tulehdusta
vastaan taistelevia ominaisuuksia. Astaksantiini suojaa ihoa tehokkaasti muun muassa auringon
haitoilta, ja se ehkäisee lihasten kipeytymistä liikunnan jälkeen.
Näin astaksantiinia saadaan:
-

Haematococcus pluvialis -levästä poimitaan talteen osa, joka tuottaa eniten astaksantiinia.

-

Levää kasvatetaan tiukoissa laboratorio-olosuhteissa 10 päivän ajan.

-	Kun levä on riittävän suuri, se altistetaan stressitekijöille. Kovat valot ja ravinnonpuute saavat levän
erittämään punaista astaksantiinia.
-	Punaiseksi muuttunut levä kuivataan ja murskataan, ja jauheesta tehdään Swedish Beauty 		
	Complex Plus -kapseleiden aktiiviainetta.
Swedish Beauty Complex Plus
-valmisteen käytön päähyödyt ovat:

-	Koko valmistusprosessi tapahtuu Tukholman saaristossa sijaitsevassa tuotantolaitoksessa lähellä
	Haematococcus pluvialis -levän luonnollista kasvu- ja korjauspaikkaa.

SILMÄT & NÄKÖ
• Hyvä suoja UV-säteiltä
• Virkeämmät silmät
LIHAKSET & NIVELET
• Parempi kestävyys, enemmän voimaa
• Vähemmän harjoituksenjälkeistä 		
		
palautumisaikaa ja lihasten
		kipeytymistä
IHO
• Parempi kosteuspitoisuus
• Vähemmän juonteita ja valovaurioita

25414
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Mustikka
Mustikka on Pohjolan luonnon terveellinen
tehopakkaus, joka sisältää runsaasti C-vitamiinia, kuitua
ja antioksidantteja. Mustikan antioksidanteista
erityismaininnan ansaitsevat flavonoidit. Flavonoidit
ovat kasvien aineenvaihdunnan tuotteita, jotka antavat
hedelmille ja vihanneksille niiden värin, ja pitävät yllä
ihmiskehon terveyttä. Mustikan flavonoidit ovat vielä
tarkemmin sanottuna antosyaaneja. Antosyaanit ovat
hyväksi verenkierrolle, sillä ne vahvistavat verisuonten
seinämien sidekudosta sekä vähentävät turvotusta.
Mustikka vaikuttaa myös hiussuoniin, ja vähentää
silmien rasitusoireita sekä parantaa hämäränäköä.
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päivittäinen hyvinvointi
Astaksantiinia sisältävä ravintolisä lisää lihasten kestävyysominaisuuksia. Miehille tehty kaksoissokkotutkimus.
Tutkimuksessa selvitettiin astaksantiinia sisältävien ravintolisien vaikutusta fyysiseen
suorituskykyyn.
Kuusi kuukautta kestävään tutkimukseen osallistui 40 tervettä mieskoehenkilöä. Puolet heistä sai päivittäin 4
milligrammaa astaksantiinia sisältävän kapselin ja puolet plasebovalmisteen.Tutkimushenkilöille kerrottiin vasta
tutkimuksen jälkeen, kuuluivatko he tutkimus- vai kontrolliryhmään.
Tutkimushenkilöiden lihaskestävyys selvitettiin tekemällä maksimimäärä jalkakyykkyjä ennen tutkimusta ja sen
jälkeen. Astaksantiinia syöneiden tutkimushenkilöiden jalkakyykkyjen määrä lisääntyi keskimäärin 27 toistolla
(49:stä 76:een). Kontrolliryhmän vastaava tulos oli 9 (46:sta 55:een).

Astaksantiinia sisältävän ravintolisän vaikutus ihoon
Kuusi viikkoa kestäneen tutkimuksen aikana tutkittiin astaksantiinia sisältävän ravintolisän
vaikutusta ihoon.
Tutkimukseen osallistui 49 naista (28 tutkimushenkilöä ja 21 verrokkihenkilöä), joiden keski-ikä oli 47 vuotta.
Tutkimus oli yksöissokkotutkimus, eli tutkimushenkilöt eivät tienneet, kuuluivatko he astaksantiinia vai plaseboa
nauttivaan ryhmään. Plasebovalmisteena käytettiin rypsiöljykapseleita.
Tuotteiden vaikutusta tarkkailtiin seuraavilla osa-alueilla: ihon kosteuspitoisuus, elastisuus, kuivuus ja juonteiden
näkyminen. Parametrit mitattiin instrumentaalisesti, ja ihotautilääkäri antoi niistä silminnähtäviin havaintoihin
perustuvan arvion. Lisäksi tutkimushenkilöt tekivät osa-alueista itsearvion. Kuusi viikkoa kestänyt tutkimus osoitti,
että astaksantiinia nauttineen ryhmän juonteiden näkyvyys ihossa väheni merkittävästi, samalla kun ihon elastisuus
ja kosteuspitoisuus kohenivat alkutilanteeseen verrattuna.

Kontrolliryhmään verrattuna astaksantiinia käyttäneen ryhmän toistot siis lisääntyivät kolminkertaisesti.Tätä
selitetään sillä, että astaksantiinilla uskotaan olevan kyky suojata solukalvoja kovan liikunnan synnyttämältä
hapetusstressiltä.
Näiden tulosten mukaan astaksantiinin nauttiminen ravintolisänä lisää lihaskestävyyttä ja parantaa urheilusuorituksia.

Plasebo

100

* Tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä

Astaksantiini

Kosteuspitoisuus

*

90

-1.5

70
60

*

Jalkakyykkyjen lisääntyminen
tutkimuksen alusta

30

30
* Tulokset ovat tilastollisesti

merkitseviä

Jalkakyykkyjen lisääntyminen
tutkimuksen alusta (0 month)
plasebo- ja astaksantiinia nauttineella
ryhmällä. *p=0.047 vs. plasebo

25
20
15

0

20
10
0

3 viikkoa

6 viikkoa

0.5
1

3 viikkoa

5
3

Testiaika (kuukautta)

6

Malmsten C L. Dietary supplementation
with Astaxanthin-rich algal meal improves
strength endurance. A double blind placebo
controlled study on male students.
Carotenoid Science 2008; 13: 20-22

6 viikkoa

Astaksantiinin kliinisesti dokumentoidut kauneusvaikutukset:

Vähemmän ryppyjä ja juonteita

10

0

-0.5

40

Tulokset

35

*

-1

50

Astaxanthin

*

-2

80

Placebo

Elastisuus

-2,5

(Plasebo 8%)

Ihon lisääntynyt elastisuus
(Plasebo 14%)

Ihon vähentynyt kuivuus
(Plasebo 10%)

53%
53%
56%

Yamashita E. The effects of a dietary supplement containing Astaxanthin on skin condition. Carotenoid Science 2006; 10:91-95
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päivittäinen hyvinvointi

Multivitamin & Mineral
man ja woman

Multivitamin & Mineral man ja Multivitamin & Mineral woman on kätevä tapa
varmistaa, että keho saa ravinnon mukana kaikki sen välttämättä tarvitsemat
vitamiinit ja mineraalit.

Mukana WellnessPackissä (ks. sivut 32-35)

VASTUSTUSKYKY

• Parempi immuunipuolustus
• Vähemmän tulehduksia

Wellness Multivitamin & Mineral man ja Multivitamin & Mineral woman -tabletit sisältävät naisille ja
miehille erikseen sovitetut määrät tärkeitä vitamiineja ja mineraaleja. Niistä useimpia käytetään 100 %
EU:n ravintolisille antamista saantisuosituksista. Monipuolinen vitamiinivalmiste täydentää ravinnon
mahdollisia puutteita helposti ja turvallisesti.

Multivitamin & Mineral man & woman
-valmisteen käytön päähyödyt ovat:

ELINVOIMA

• Enemmän energiaa ja
jaksamista

Mitä Multivitamin & Mineral man ja Multivitamin & Mineral woman sisältää,
ja paljonko se on EU:n antamista saantisuosituksista (RDA)?

Mikroravintoaine

22795
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22794

Beetakaroteeni
D-vitamiini
B1-vitamiini (tiamiini)
E-vitamiini
B2-vitamiini  (riboflaviini)
B3-vitamiini (niasiini)
B5-vitamiini (pantoteenihappo)    
B6-vitamiini  (pyridoksiini)
B9-vitamiini (foolihappo)
B12-vitamiini (kobalamiini)
C-vitamiini
Biotiini
Kalsium
Magnesium
Mangaani
Jodi
Kupari
Rauta
Sinkki
Seleeni
Molybdeeni
Kromi

Määrä / tabletti
1.6 mg
5 mcg
1.1 mg
12 mg
1.4 mg
16 mg
6 mg
1.4 mg
200 mcg
2.5 mcg
80 mg
50 mcg
150 mg
100 mg
2 mg
150 mcg
1 mg
7 mg
10 mg
55 mcg
50 mcg
30 mcg

% RDA:sta (EU 2008)
1.4 mg
5 mcg
1.1 mg
12 mg
1.4 mg
16 mg
6 mg
1.4 mg
200 mcg
2.5 mcg
80 mg
50 mcg
135 mg
75 mg
2 mg
150 mcg
1 mg
14 mg
7 mg
40 mcg
50 mcg
30 mcg

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
19
27
100
100
100
50
100
100
100
75

87.5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
22
20
100
100
100   
100
70
73
100
75
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päivittäinen hyvinvointi

Multivitamins & Minerals Essentials

Multivitamins & Minerals Essentials on korkealuokkainen, helppo ja turvallinen
tapa täydentää koko perheen suojaravintoaineiden saanti ja hyvinvointi.
Mitä vitamiinit ja mineraalit ovat?
Vitamiinit ovat ihmisen terveydelle välttämättömiä aineita, joita ilman ei voi elää. Niitä on saatava
pieniä määriä ravinnon mukana, mutta käytännössä se on yllättävän vaikeaa. Ruuan käsittely ja
valmistus verottavat raaka-aineiden ravintoarvoa eikä aina tule ajatelleeksi, mitä suuhunsa laittaa.
Tämän vuoksi monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että päivittäinen monivitamiinivalmiste
varmistaa elimistön riittävän ravintoaineiden saannin.

Mitä Multivitamins & Minerals Essentials sisältää, ja paljonko se on EU:n antamista
saantisuotituksista (RDA)?
Mikroravintoaine

VASTUSTUSKYKY

• Vähemmän flunssia & sairastelua
• Vähentää tulehduksellisuutta

VIRTAA & ENERGIAA
• Vähemmän väsymystä,
enemmän elinvoimaa

27039
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A-vitamiini		
D-vitamiini
E-vitamiini		
B1-vitamiini (tiamiini)
B2-vitamiini  (riboflaviini)
B3-vitamiini (niasiini)
B5-vitamiini (pantoteenihappo)    
B6-vitamiini  (pyridoksiini)
B9-vitamiini (foolihappo)
B12-vitamiini (kobalamiini)
Biotiini		
C-vitamiini
Kalsium
Magnesium
Mangaani
Jodi
Kupari		
Rauta
Sinkki		
Seleeni
Molybdeeni		
Kromi		

Määrä / 1 tabletti
200 mcg
3.75 mcg
6 mg
0.55 mg
0.70 mg
8 mg
3 mg
0.70 mg
100 mcg
1.25 mcg
25 mcg
40 mg
120 mg
60 mg
1 mg
75 mcg
0.5 mg
7 mg
5 mg
27.5 mcg
25 mcg
20 mcg

% RDA:sta (EU 2008)
25
75
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
15
16
50
50
50
50
50
50
50
50
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päivittäinen hyvinvointi
Vitamiinit
Vitamiinit jaetaan kahteen eri ryhmään
1. Rasvaliukoisia vitamiineja (A, D, E ja K) on esimerkiksi pähkinöissä, kasviöljyissä,  vihreissä
lehtivihanneksissa, kalassa ja lihassa. Ne voivat varastoitua maksaan. Korkeita A-vitamiinipitoisuuksia voidaan
käyttää lääkkeenä iho-ongelmiin, mutta liikasaanti voi olla myös vaarallista. Multivitamin & Mineral man/woman
ja Multivitamins & Minerals Essentials eivät sisällä K-vitamiinia, koska se saattaa häiritä yleisesti käytettävien
verenohennuslääkkeiden vaikutusta.
A-vitamiini
A on ihovitamiini. Se on tärkeää myös limakalvojen hyvinvoinnille ja näkökyvylle. Immuunipuolustus tarvitsee
A-vitamiinia, sillä se ylläpitää normaalia kasvua. A-vitamiinia on kananmunissa, rasvaisissa kaloissa, porkkanoissa,
tummissa lehtivihanneksissa, kuivatuissa aprikooseissa, kalassa ja maitotuotteissa. Kasvikunnan tuotteissa
A-vitamiini esiintyy beetakaroteenina, jonka keho muuntaa A-vitamiiniksi tarpeen mukaan.
D-vitamiini
D-vitamiini edistää kalsiumin imeytymistä ruuasta. Näin se vahvistaa luita ja ehkäisee osteoporoosia. Sitä
tarvitaan myös immuunipuolustukseen ja lihasten normaaliin toimintaan. Aurinko on D-vitamiinin tärkein
lähde. Noin 30 minuuttia keskipäivän auringossa tuottaa yhtä paljon D-vitamiinia kuin 10 maitolasillista.
Rasvainen kala, kananmunan keltuainen ja D-vitaminoidut maitovalmisteet ovat myös D-vitamiinin lähteitä.

2. Vesiliukoisia vitamiineja (B-vitamiinit ja  C-vitamiini) on hedelmissä, vihanneksissa ja
kokojyväviljassa. Ne eivät varastoidu elimistöön, vaan ylimääräiset poistuvat virtsan mukana. Siksi vesiliukoisia
vitamiineja pitää saada jatkuvasti. Vesiliukoiset vitamiinit tuhoutuvat herkästi esimerkiksi kuumennuksessa.
Samalla tavalla niitä häviää, kun viljan kuorikerros poistetaan. Siksi on tärkeää syödä mahdollisimman paljon
tuoreita kasviksia ja hedelmiä sekä kokojyväisiä viljatuotteita.
B-ryhmän vitamiinit
B-vitamiineja tunnetaan tällä hetkellä 8. Niitä tarvitaan muun muassa aineenvaihduntaan, solujen
jakautumiseen ja hermojen ja lihasten toimintaan. Vesiliukoinen B-vitamiini tuhoutuu helposti, ja siitä saattaa
syntyä puutoksia, jos ruokavalioon kuuluu paljon kypsennettyä ja prosessoitua ruokaa. B-vitamiineja on
vihanneksissa, hedelmissä, juureksissa, pähkinöissä, kokojyväviljassa, kananmunissa, lihassa ja kalassa.
C-vitamiini
C-vitamiini on tärkeä antioksidantti. Se osallistuu kollageenin muodostukseen ihon sidekudoksissa ja vahvistaa
ihoa, hampaita, luita ja verisuonia. C-vitamiini auttaa elimistöä hyödyntämään rautaa ja lisää elimistön
vastustuskykyä. Hedelmät, marjat, idut, vihannekset ja juurekset sisältävät C-vitamiinia.

E-vitamiini
E-vitamiini on antioksidanttivitamiini, joka puolustaa kehoa vapaiden radikaalien tuhoilta. E-vitamiini ja
C-vitamiini tarvitsevat toisiaan, sillä yhdessä ne antavat parhaan antioksidanttitehon. Pähkinät, mantelit, pavut,
kananmunat, vihreät lehtivihannekset, kasviöljyt ja monet viljat ovat E-vitamiinin lähteitä.
K-vitamiini
K-vitamiinia tarvitaan veren hyytymiseen ja lujaan luustoon. K-vitamiinia saadaan ruuasta, mutta paksusuolen
bakteerit voivat myös muodostaa sitä. Hyviä K-vitamiinin lähteitä ovat mm. tummanvihreät vihannekset kuten
parsakaali, pinaatti ja brysselinkaali, idut, maksa ja jotkut kasviöljyt, kuten rypsi ja soija.

46

WELLNESS-T U OT E O PA S

WELLNESS-T U OT E O PAS

47

päivittäinen hyvinvointi
Kivennäisaineet
Kivennäisaineet jaetaan kahteen ryhmään sen mukaan,
kuinka paljon niitä tarvitaan.
•Kivennäisaineita, joita elimistö tarvitsee enemmän, kutsutaan makrokivennäisaineiksi.
Niitä ovat esimerkiksi kalium, kalsium, fosfori ja magnesium.
• Kivennäisaineita, joita elimistö tarvitsee vähemmän, kutsutaan hivenaineiksi.
Niitä ovat esimerkiksi rauta, sinkki, kupari, mangaani, jodi ja seleeni.

Kalsium
Kalsium eli kalkki on luustolle, hampaille ja pehmeille kudoksille välttämätön mineraali. Kalsium säätelee lihasja hermotoimintaa, rauhaseritystä sekä verisuonten laajenemista ja supistumista. Sitä tarvitaan myös veren
hyytymiseen. Kalsiumin lähteitä ovat vihreät lehtivihannekset, seesaminsiemenet, mantelit, pavut, hedelmät
ja maitotuotteet.
Magnesium
Magnesiumia tarvitaan yli 300:ssa elimistön biokemiallisessa ja fysiologisessa prosessissa. Sitä tarvitaan
esimerkiksi energiantuotantoon, hermoimpulssien tuottamiseen, lihasten supistumiseen ja sydämen sykintään.
Kasveissa magnesium tuottaa vihreää väriä, ja sitä on runsaasti kaikissa vihreissä lehtivihanneksissa. Myös
pähkinät (erityisesti cashewpähkinät ja mantelit), siemenet ja kokojyvävilja sisältävät magnesiumia. Miehet
tarvitsevat vähän enemmän magnesiumia kuin naiset. Uskotaan, että magnesiumin puute on melko yleistä, ja
että se saattaa lisätä sydän- ja verisuonitautien riskiä.
Seleeni
Elimistössä seleeni esiintyy proteiiniin sitoutuneena, ja se voi toimia esimerkiksi antioksidanttina, eli muuttaa
vapaita radikaaleja soluille vaarattomaan muotoon. Seleenin puute voi aiheuttaa sydän- ja kilpirauhasongelmia
sekä heikentää vastustuskykyä. Seleeniä on viljoissa, pähkinöissä (erityisesti parapähkinöissä), siemenissä,
sienissä, palkokasveissa ja kalassa.

Kupari
Kuparia tarvitaan mm. keskushermostolle tärkeiden entsyymien toimintaan, energian tuotantoon,
sidekudoksen (kollageeni ja elastiini) muodostumiseen ihossa, sydämessä, verisuonissa ja luissa, sekä melaniinin
muodostumiseen. Kupari on myös soluja suojaava antioksidantti. Kuparin lähteitä ovat muun muassa pähkinät,
pavut, siemenet, kokojyvävilja ja sienet.
Rauta
Rauta osallistuu elimistössä muun muassa hapen kuljetukseen (hemoglobiini), soluhengitykseen sekä vapaiden
radikaalien poistoon. Lisäksi rauta osallistuu hapen varastointiin lihaksissa (myoglobiini). C-vitamiini auttaa
raudan imeytymisessä. Linssit, pavut, herneet, vihreät lehtivihannekset ja mansikat sisältävät paljon
kasviperäistä ei-hemirautaa. Eläinperäistä hemirautaa saadaan lihasta ja verestä.
Kromi
Kromi säätää veren glukoosin (sokerin) pitoisuutta yhdessä insuliinin kanssa. Kromin puutosoireet ilmenevät
muun muassa glukoosiaineenvaihdunnan ja insuliiniresistenssin häiriöinä. Kromia on muun muassa
maapähkinöissä, viinirypäleissä, vehnänalkioissa, hiivassa, paprikassa ja kokojyväviljassa.
Mangaani
Mangaania tarvitaan vahvojen luiden, ruston ja sidekudoksen rakentamiseen, haavojen parantumiseen sekä
ihon joustavuudesta vastaavan kollageenin muodostumiseen. Mangaani on myös monien entsyymien
rakenneosa, ja vaikuttaa kolesteroliaineenvaihduntaan, aminohappoihin ja hermoston välittäjäaineisiin, jotka
suojaavat kudoksia vapaiden radikaalien tuhoilta. Mangaania on kokojyväviljassa, pähkinöissä, vihreissä
lehtivihanneksissa ja teessä.
Molybdeeni
Molybdeeni on elintärkeä kivennäisaine, ja ainakin kolmen hyvin tärkeän entsyymin apuaine. Molybdeenin
avulla maksaan varastoitunut rauta saadaan liikkeelle ja kudokset saavat happea. Molybdeeni vaikuttaa myös
kuparin imeytymiseen ja aineenvaihduntaan, ja sitä tarvitaan elimistössä sulfiittien muuttamisessa sulfaateiksi.
Molybdeenin vakava puutos on harvinaista, mutta jo pienemmät puutokset voivat aiheuttaa sydämen
rytmihäiriöitä ja päänsärkyä. Molybdeeniä on mm. pavuissa, linsseissä, herneissä ja muissa palkokasveissa.

Sinkki
Sinkkiä tarvitaan hyvään vastustuskykyyn, haavojen paranemiseen, hiilihydraattien pilkkoutumiseen,
näkökykyyn, ihon ja hiusten hyvinvointiin sekä maku- ja hajuaistin toimintaan. Sinkkiä on muun muassa
seesamin-, auringonkukan- ja kurpitsansiemenissä, pähkinöissä, lihassa, linsseissä, maapähkinöissä, sienissä
ja herneissä.
Jodi
Jodi on osa kilpirauhashormoneja (tyroksiini T4 ja trijodotyroniini T3). Ne säätelevät aineenvaihduntaa, kasvua
ja lisääntymistä. Jodin puutos voi aiheuttaa kilpirauhasen suurentumisen (struuma). Jodin puutoksen
vaikutukset ovat aina vakavammat, jos elimistöstä puuttuu myös seleeniä. Jodia saa muun muassa merilevistä,
jodioidusta ruokasuolasta sekä suolaisen veden kaloista ja äyriäisistä. Myös pavut, peruna, maitotuotteet ja
kananmunat sisältävät jodia.
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LASTEN päivittäiNEN hyvinvointI
WellnessKids -tuotteet sisältävät lapselle tärkeitä ravinteita lapsille sopivissa
määrin. Ne sopivat täydentämään lapsen ruokavaliota.

WellnessKids
Multivitamins and Minerals, Omega 3

Miksi juuri WellnessKids -ravintolisät?
Turvalliset ja luotettavat koostumukset
Wellness Kids -monivitamiinivalmisteen pitoisuudet perustuvat Maailman terveysjärjestön lasten
ravintolisistä antamiin suosituksiin.  Annostus 3-9 -vuotiaille on 1 kapseli ja 10-14 -vuotiaille
2 kapselia päivässä. Nestemäinen Omega 3:n sisältää kaikki kalarasvassa luonnostaan esiintyvät
hyödylliset kalan rasvahapot.
Huippulaatua
Wellness Kids -tuotteet tehdään korkealuokkaisista raaka-aineista, ja ne valmistetaan GMPsertifioidussa tehtaassa Ruotsissa. Tyynenmeren kaloista saatu kalaöljy on erittäin tuoretta,
ja se on tislattu viiteen kertaan puhtauden varmistamiseksi.
Luonnollista
Wellness Kids -tuotteet eivät sisällä keinotekoisia säilöntäaineita, sokeria, väriaineita, gelatiinia
eivätkä geenimanipuloiduista lähteistä saatavia aineosia. Monivitamiinivalmisteen makeuttajana on
ksylitoli, joka on hyväksi hampaille. Omega 3 -öljyssä makuaineena on puhdas sitruunaöljy.

WellnessKids -tuotteiden käytön päähyödyt ovat:
VASTUSTUSKYKY
• A-, C-, D-vitamiini
• sinkki, seleeni
• omega 3
LUUSTO & HAMPAAT
• D- ja K-vitamiini
• kalsium, magnesium

22465

ENERGIA & LIHAKSET
• B-vitamiiniyhdistelmä
• Kalsium, magnesium
• rauta, kromi
AIVOT & HERMOSTO
• Omega 3
• B-vitamiiniyhdistelmä
• jodi, sinkki

SILMÄT
• A-vitamiini, riboflaviini
• sinkki
• omega 3

22467
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LASTEN päivittäiNEN hyvinvointI
Miksi lapsi tarvitsee ravintolisiä?
Suositellaan, että 4-10 -vuotiaat lapset söisivät päivittäin 400 g kasviksia ja hedelmiä,
ja että lautasella olisi kalaa kolme kertaa viikossa. Vaikka vanhemmat tekevät parhaansa,
niin esimerkiksi Ruotsissa näihin suosituksiin pääsee vain
• 9 % 4-vuotiaista
• 15 % 8-vuotiaista
• 11 % 11-vuotiaista

Annostus
Multivitamins and Minerals
3-9 -vuotiaat: 1 tabletti päivässä
yli 10-vuotiaat: 2 tablettia päivässä
Omega 3
1 teelusikka (5 ml) päivässä

Lähde: Swedish National Food Administration Riksbarn 2003
Mitä hyötyä Wellness Kids -tuotteiden käytöstä on lapselle?
Kalan sisältämät pitkäketjuiset omega 3 -rasvahapot (EPA ja DHA) ovat tärkeitä lapsen aivojen ja
hermoston normaalille kehitykselle. Koska silmän retina, näköhermo ja näkemiseen osallistuvat
solut ovat osa aivoja, omega kolmoset vaikuttavat positiivisesti myös lapsen silmien ja näkökyvyn
kehittymiseen. Vitamiinit ja kivennäisaineet tukevat lapsen vastustuskyvyn, lihasten ja energiantuotannon kehittymistä. Ne vaikuttavat myös kudosten, kuten luiden, hampaiden, aivojen ja
silmien, normaaliin kehittymiseen.
Käytön pitää olla hauskaa
Ravintolisien käyttö voi olla lapsesta todella jännää ja mukavaa - tai sitten ei! Jokainen vanhempi
tietää itse, mistä naruista kannattaa vedellä, mutta onnistumisen edellytykset ovat suuremmat,
kun tilanne on hauska ja vapaaehtoinen.
Yleensä homma toimii paremmin niin päin, että ensin otetaan öljy ja sitten kapseli. Toisaalta
Omega 3 -öljy lurahtaa huomaamattomasti esimerkiksi jugurtin sekaan, salaattikastikkeeseen
tai vaikka paahdetun leivän päälle. Ravintolisän ottamisesta voi myös palkita jollakin pienellä,
mukavalla asialla.
Jos ravintolisät kaikesta yrityksestä huolimatta tuottavat enemmän stressiä kuin iloa, niistä ei saa
tehdä ongelmaa. Lapsen mieli muuttuu nopeasti, ja asian voi ottaa uudelleen esille vähän ajan
päästä.

22465

22467

Keskimäärin lapset syövät noin 200 g kasviksia ja hedelmiä päivässä ja kalaa 1-2 kertaa viikossa.
Lisäksi noin 25 % lasten saamista kaloreista on ns. tyhjiä kaloreita, eli ne tulevat lähteistä, joilla ei
ole lähes mitään ravitsemuksellista arvoa. Esimerkiksi limut, karkit, naksut, keksit ja muut pitkälle
käsitellyt naposteltavat sisältävät vain kaloreita eivätkä juurikaan ravinteita.

Mitä Multivitamins & Minerals for Kids sisältää, ja paljonko se on
EU:n saantisuosituksista (RDA)?
WHO suosittelee WHO suosittelee
Mikroravintoaine		
A-vitamiini
D-vitamiini
E-vitamiini
K-vitamiini
B1-vitamiini (tiamiini)
B2-vitamiini (riboflaviini)
B3-vitamiini (niasiini)
B5-vitamiini (pantoteiinihappo)    
B6-vitamiini (pyridoksiini)
B9-vitamiini (foolihappo)
B12-vitamiini (kobalamiini)
Biotiini
C-vitamiini
Kalsium
Magnesium
Jodi
Rauta
Sinkki
Seleeni
Molybdeeni
Kromi

Määrä / tabletti		
300 mcg
2.5 mcg
5 mg
20 mcg
0.5 mg
0.5 mg
6 mg
2 mg
0.5 mg
100 mcg
0.9 mcg
8 mcg
30 mg
120 mg
60 mg
75 mcg
3 mg
4 mg
13 mcg
20 mcg
15 mcg

4-6 -vuotiaille

450
5
5
20
0.6
0.6
8
3
0.6
200
1.2
12
30
600
76
*150
4.2
4.8
22
*50
*40

7-9 -vuotiaille

500
5
7
25
0.9
0.9
12
4
1.0
300
1.8
20
35
700
100
*150
5.9
5.6
21
*50
*40

*Jos WHO ei ole antanut saantisuositusta, käytetään EU:n aikuisille antamaa suositusmäärää. EU ei määrittele
ravintolisien saantisuosituksia erikseen lapsille.
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KAUNEUS
Hair & Nail NutriComplex on hiusten ja kynsien täsmäravintolisä, joka sisältää
erityisesti hiusten ja kynsien kasvulle ja hyvinvoinnille tärkeitä vitamiineja,
kivennäisaineita ja aminohappoja.

Hair & Nail NutriComplex

Miehille ja naisille sopiva tuote hoitaa erityisesti näitä ongelmia:

Hair & Nail NutriComplex

Hair & Nail NutriComplexin
käytön päähyödyt ovat:
HIUKSET
• Tekee hiuksista tuuheammat
• Vähentää hiustenlähtöä
KYNNET
• Vahvistaa kynsiä
• Vähentää kynsien lohkeilua
ja liuskottumista

		
		
		

• Hiustenlähtö
• Hauraat / ohuet hiukset
• Heikot / liuskottuvat kynnet

Kynsien ja hiusten ongelmat voivat olla seurausta monista eri tekijöistä. Syiden selvittely
on yleensä vaikeaa, ja sitä hankaloittaa, että oireet ilmenevät yleensä vasta noin parin kuukauden
viiveellä. Jos kynsien tai hiusten huono kunto mietityttää, pohdi ensin, voiko ongelmille olla joku
‘luonnollinen’ selitys. Käsitteletkö hiuksiasi esimerkiksi kuumilla muotoiluvälineillä tai pesetkö käsiäsi
paljon? Jos ongelmat ilmenevät talvella, niiden takana voi yksinkertaisesti olla kylmä- ja kuiva
talvi-ilma. Monet mekaanisista syistä johtuvat ongelmat helpottuvat, kun vältät, tai ainakin vähennät,
hiuksia ja kynsiä rasittavaa altistusta.
Sisäisesti käytettävät täsmäravintolisät sisältävät erityisesti hiusten ja kynsien kasvulle ja
hyvinvoinnille tärkeitä vitamiineja, kivennäisaineita ja aminohappoja. Niiden käytöstä on
apua varsinkin silloin, jos ongelmien takana ovat sisäiset syyt, ja haluat pysyviä tuloksia.
Ne sopivat erityisesti silloin, kun hius- ja/tai kynsiongelmien takana on:
• Hormonaaliset tekijät, kuten raskaus, imetys, vaihdevuodet
• Elämäntapasyyt, kuten tupakointi, stressi, huono ruokavalio, vuodenajan vaihtuminen,
suuret painonvaihtelut
Miksi Hair & Nail NutriComplex toimii?
Tuotteen sisältämillä aktiiviaineilla on dokumentoitu seuraavia vaikutuksia:
• Omenan prosyanidit lisäävät hiusten määrää, paksuutta ja vahvuutta. L-lysiini- aminohapon
kanssa ne ehkäisevät hiustenlähtöä edistävän entsyymin toimintaa karvatupessa.

23473
Käyttö:
• 2 tablettia päivässä
• 12 viikon kuuri
• Voidaan käyttää yhdessä WellnessPackin kanssa
• Pidä kuurien välissä 3 viikon tauko

• L-kysteiini on keratiinin pääaminohappo ja hiusten ja kynsien tärkein rakennusaine. L-kysteiini
tekee hiuksista ja kynsistä vahvemmat ja elinvoimaisemmat.
• L-lysiini pidentää hiuksen elinikää ja vähentää hiustenlähtöä. Toimintapari myös raudan kanssa,
sillä se parantaa ruuasta ja ravintolisistä saatavan raudan imeytymistä.
• Rauta ehkäisee hiusten lähtöä ja aktivoi hiusten uudelleenkasvua, ja on tärkeä ravintoaine myös
kynsijuurille. Kynsijuuri ravitsee kynnen, joten sen terveydellä on suuri merkitys kynsien yleiselle
hyvinvoinnille.
• C-vitamiini tehostaa raudan imeytymistä.
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TERVEELLISIÄ VAIHTOEHTOJA
Botanical Infusion -juomajauhe antaa potkua päivään tai rentouttaa ja edistää
palautumista päivän kiireiden keskellä. 100-prosenttisen luonnollinen juoma
sisältää luonnollisia kasveja ja mausteita, joiden vaikutuksen huomaat heti.

Botanical Infusion

Ihmiset ovat aina käyttäneet luontoa lääkekaappinaan. Wellness by Oriflame Botanical Infusion
-juomajauheet sisältävät nykytieteen vahvistamia luonnollisia kasviuutteita, mausteita ja yrttejä.
Juomia on kahta eri sekoitusta, joilla kummallakin on oma vaikutuksensa: rentouttava tai virkistävä.

40 annosta
• SISÄLTÄÄ ANTIOKSIDANTTEJA
• HELLII VATSAN TOIMINTAA

Mitä Botanical Infusion Revitalise ja Relax -juomat sisältävät?

Revitalise - Virkisty
Ginseng: Virkistää ja tehostaa ajattelua ja fyysistä toimintaa
Guarana: Piristää
Musta tee: Hoivaa sydäntä
Muskotti ja neilikka: Kiihdyttävät aineenvaihduntaa
Inuliini: Kasvipohjainen kuitu, joka edistää suoliston hyvinvointia

Relax - Rentoudu
25035

24695
rentouttava

Sisältää yleisesti tunnettuja, rentouttavia
kasveja ja mausteita

100% LUONNOLLINEN

Ei keinotekoisia maku- tai väriaineita,
ei säilöntäaineita eikä makeutusaineita

VIRKISTÄVÄ

Sisältää ginsengiä ja guaranaa, jotka
molemmat tunnetaan virkistävästä
vaikutuksestaan

100% Natural

Ei keinotekoisia maku- tai väriaineita,
ei säilöntäaineita eikä makeutusaineita

Kamomilla: Rauhoittaa ja poistaa stressiä
Rooibos-tee: “Nuoruudenlähde”, joka sisältää paljon antioksidantteja
Kaneli: Poikkeuksellisen vahva antioksidantti
Neilikka: Neilikan sisältämä eugenoli torjuu bakteereja
Mustapippuri, inkivääri, kardemumma: Edistävät ruuansulatusta
Inuliini: Kasvipohjainen kuitu, joka edistää suoliston hyvinvointia

KOFEIINITON

Ei sisällä piristäviä aineita
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usein kysyttyä

seerumin lipidiprofiilin parantuminen ja laihtuminen. Eslövin koulututkimuksessa havaittiin, että Shakea
käyttävät koululaiset jaksoivat keskittyä paremmin. Vuonna 2007 alkanut Oriflamen laihdutus- ja
painonhallintatutkimus on osoittanut merkittävää laihtumista ja energian ja yleisen hyvinvoinnin
lisääntymistä. Tutkimukseen osallistuneiden keskimääräinen painonpudotus vuodessa oli 9,4 kiloa ja
kahdessa vuodessa 13,6 kiloa.

Natural Balance Shake
Miksi käyttäisin Natural Balance Shakea?
Shake kehitettiin alunperin elinsiirtoa odottavien potilaiden optimaaliseksi ravinnoksi, joten se sisältää
kaikkia ihmisen tarvitsemia energiaravintoaineita oikessa suhteessa. Siinä on paljon korkealuokkaista
proteiinia, hyviä rasvoja, kuten omega 3 -rasvahappoja, matalaglykeemisiä hiilihydraatteja sekä
runsaasti kuitua. Ravitsemuksellisesti optimaalinen, luonnollisista raaka-aineista valmistettu ja vain
vähän kaloreita sisältävä Shake on hyvä valipala tai osa ateriaa. Se pitää nälän pitkään poissa ja antaa
elimistöllesi kaikkea, mitä se tarvitsee. Tämä tekee esimerkiksi laihduttamisesta ja painonhallinnasta
helpompaa ja miellyttävämpää. Yhdessä Shake-annoksessa on noin 65 kaloria.
Natural Balance Shaken valmistusaineet ovat täysin luonnollisia ruoka-aineita, eikä niitä ole muunneltu
millään tavoin. Shaken sisältämiä proteiineja ei ole esimerkiksi hydrolysoitu aminohapoiksi, eikä se
sisällä keinoaineita. Siksi Shakea voi käyttää huoletta säännöllisesti ja jatkuvasti. Esimerkiksi Shaken
kehittäneet tutkijat käyttävät sitä kevyenä mutta pitkäkestoista energiaa antavana välipalana, vaikkei
tarvetta laihtumiseen heillä olekaan. Shake pelastaa, jos väsähdät kesken työpäivän, tai jos lähdet
suoraan töistä liikkumaan tai muihin harrastuksiin. Shake on myös iltapalavaihtoehto. Sen turvin jaksaa
nukkua, ja heräät aamuun virkeänä.
Mitä hyötyä Natural Balance Shaken käytöstä on?
Natural Balance Shake tukee laihtumista ja painonhallintaa ihanteellisella tavalla, sillä se sisältää
runsaasti ravintoaineita mutta vain vähän kaloreita. Shaken matalaglykeeminen koostumus pitää nälän
ja ruokamieliteot poissa, ja se lisää jaksamista, energisyyttä ja keskittymiskykyä.
Mitä Natural Balance Shake sisältää?
Shake sisältää huolella valittuja raaka-aineita, kuten herneitä, omega-kananmunia, kananmunan
albumiinia, heraproteiinia (maidosta), omenaa, ruusunmarjaa ja sokerijuurikasta. Ne ovat luonnollisia
ruoka-aineita, jotka sisältävät ihanteellisen yhdistelmän proteiineja, rasvoja ja hiilihydraatteja. Natural
Balance Shakessa ei ole transrasvoja eikä muita epäterveellisiä rasvahappoja. Natural Balance Shaken
sisältämät hiilihydraatit tulevat pääasiassa omenasta, ruusunmarjasta ja sokerijuurikkaasta. Ne
pilkkoutuvat hitaasti, ja niiden vaikutus verensokeriin on tasainen. Omena ja ruusunmarja sisältävät
myös paljon vitamiineja, erityisesti C:tä, joka on tärkeä antioksidantti. Mukana on sekä liukenevaa että
liukenematonta kuitua. Kuidulla on positiivinen vaikutus vatsan toimintaan ja sydämen hyvinvointiin.
Shaken punertava väri tulee punajuuresta ja makeus sukraloosista, joka on kaloriton makeutusaine.
Onko Natural Balance Shakesta tehty kliinisiä tutkimuksia?
Lundin yliopistollisen keskussairaalan rintaelinkirurgisella osastolla on tehty Natural Balance Shakesta
useita kliinisiä tutkimuksia vuodesta 2000 alkaen. Paitsi että pirtelön alhaisen GI-arvon on todettu
tasapainottavan elimistön insuliiniresponssia, tuotteen käytöstä on havaittu muitakin positiivisia
vaikutuksia. Niitä ovat muun muassa veren sokeripitoisuuden ja verenpaineen aleneminen, veren
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Ovatko Natural Balance Shaken raaka-aineet luonnollisia?
Kyllä, tuotteessa käytetään vain luonnollisia raaka- ja makuaineita. Myös vaniljan, mansikan ja suklaan
maut saadaan luonnollisista lähteistä. Keinomakeuttaja sukraloosia on mukana vain pienen pieni määrä.
Mitä glykeeminen indeksi (GI) tarkoittaa? Mikä on Natural Balance Shaken GI?
GI-luku kertoo, millainen vaikutus hiilihydraattipitoisella ruoka-aineella on verensokeriin. Ruoka-aineilla,
jotka sisältävät nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja (esim. sokeripitoiset virvoitusjuomat), on korkea
GI-luku. Tämä tarkoittaa, että ruoka saa aikaan veren sokeripitoisuuden nopean nousun, ja että haima
alkaa erittää runsaasti insuliinia. Jos ruoka sisältää hitaasti imeytyviä hiilihydraatteja (esim. vihannekset ja
kokojyväleipä), niiden pilkkominen verensokeriksi vie pitkään, vaikutus verensokeriin on hidas ja
GI-luku on alhainen. Haima työskentelee silloin rauhallisesti ja erittää insuliinia tasaisesti. Kun ruuan
GI-arvo on alle 55, sanotaan, että sen GI-arvo on matala. GI-arvo kehitettiin alunperin helpottamaan
diabeetikkojen ruokavalintoja. Kun ruoka-aineen GI-luku on pieni, myös sen vaikutus verensokeriin ja
haiman erittämään insuliiniin on alhainen. Tästä on hyötyä paitsi diabeetikoille niin terveille ihmisille.
Natural Balance Shaken GI-arvo on mitattu Sydneyn yliopistossa, ja se on 28.
Auttaako Natural Balance Shake laihtumaan?
Tutkimusten mukaan pirtelöä säännöllisesti nauttineet henkilöt, jotka saivat samalla opastusta
terveelliseen ruokavalioon ja liikuntaan, laihtuivat merkittävästi. Eräs tähän johtavista syistä on
insuliinierityksen tasoittuminen. Insuliini on anabolinen hormoni, joka edistää lihomista. On huomattu,
että ylipainoisten henkilöiden insuliinitasot normalisoituvat, kun he nauttivat pirtelön ja syövät
säännöllisesti. Käyttäjät kertovat myös, että he tuntevat itsensä nopeammin kylläiseksi Shake-annoksen
jälkeen. Silloin on helpompi kontrolloida aterioiden annoskokoja ja kaloripitoisuutta.
Jos haluat käyttää Natural Balance Shakea laihduttamisen ja painonhallinnan apuna, tee näin:
1) Ota Shake puoli tuntia ennen päivän pääaterioita (tämä auttaa sinua syömään vähemmän aterialla)
2) Ota Shake välipalaksi, aina kun tekisi mieli napostella jotain. Lue lisää tämän oppaan sivuilta 22-30.
Voinko käyttää Natural Balance Shakea ateriankorvikkeena?
Shake on aterioinnin tukituote, ei ateriankorvike. Jos kuitenkin joskus joudut turvautumaan Shakeen
ateriankorvikkeena, käytä silloin 1-3 pirtelöannosta. Ja koska Shakessa on vain vähän hiilihydraatteja,
syö sen lisäksi vähän hedelmää, vihanneksia, marjoja tai pähkinöitä.
Vaikuttaako Natural Balance Shake ruokahaluun?
On huomattu, että pirtelön noin 30 minuuttia ennen ateriaa nauttivat huomaavat ruokahalunsa
pienentyvän. Tiedetään myös, että kun verensokeri tasoittuu, niin turhat mieliteot jäävät pois.
Natural Balance Shake on siksi myös hyvä välipala, joka auttaa hillitsemään nälkää ja ruokahalua.
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Voiko Natural Balance Shakea käyttää turvallisesti pitkiäkin aikoja?
Voit käyttää Natural Balance Shakea ruokavalion tukena niin kauan kuin haluat.
Vaikuttaako Natural Balance Shake verenpaineeseen?
Natural Balance Shake ei vaikuta verenpaineeseen.
Olen yliherkkä / allerginen joillekin ruoka-aineille.Voinko käyttää Shakea?
Jos olet allerginen jollekin tuotteen raaka-aineista (esimerkiksi maitoproteiini tai kananmunat), älä
käytä Shakea, tai ainakin neuvottele sen käytöstä lääkärin kanssa. Tuotteet eivät sisällä gluteiinia, ja
niissä on vain hyvin pieni määrä laktoosia, eikä se yleensä aiheuta ongelmia edes laktoosiintolerantikoille. Tuotteen luonnollinen mansikka-aromi ei yleensä aiheuta herkkyyksiä allergikoille.
Voinko tehdä Natural Balance Shaken etukäteen ja ottaa sen mukaan?
Ota mukaan mieluummin kauhallinen pirtelöjauhetta annosmukissa. Sekoita vesi jauheeseen vasta
vähän ennen nauttimista. Näin maku ja koostumus ovat parhaimmillaan. Jos kuitenkin teet pirtelön
valmiiksi jo kotona, ravista se silloin hyvin ennen nauttimista. Säilytä etukäteen tehty pirtelö
mahdollisuuksien mukaan kylmässä. Heitä pirtelö pois, jos et käytä sitä vuorokauden kuluessa.
Sopiiko Natural Balance Shake diabeetikoille? Mikä sen sokeripitoisuus on?
Jos sairastat sokeritautia (tai mitä tahansa muuta lääkärihoitoa ja lääkitystä vaativaa sairautta)
neuvottele lääkärin kanssa kaikkien ravintolisien käytöstä. Yleisesti ottaen diabeetikot voivat kuitenkin
käyttää Natural Balance Shakea. Shakessa ei ole lisättyä sokeria, ja sen glykeeminen indeksi on 28, eli
se on hyvin alhainen. Yksi annos sisältää 6 grammaa hiilihydraatteja, joista 3,5 grammaa on nopeasti
pilkkoutuvaa sokeria. Jos sairastat sokeritautia ja käytät insuliinia tai muuta lääkitystä, seuraa pirtelön
vaikutusta elimistöösi, ja säädä lääkeannostusta yhdessä lääkärisi kanssa sen mukaan.
Onko Natural Balance Shakessa lisättyä sokeria?
Natural Balance Shake ei sisällä lisättyä sokeria. Tuotteen sisältämä sokeri ja hiilihydraatit tulevat
luonnollisista raaka-aineista. Pirtelössä on hyvin pieni määrä sukraloosi-makeutusainetta. Se pitää
glykeemisen indeksin matalana, mutta antaa ripauksen miellyttävää makeutta.
Sisältääkö Natural Balance Shake makeutusaineita?
Natural Balance Shake sisältää sukraloosia. Se on EU:ssa hyväksytty makeutusaine, joka antaa
tuotteelle miellyttävän makeuden, ilman että sokeri- ja kaloripitoisuus nousevat. Sukraloosi ei aiheuta
insuliinin erittymistä samalla tavalla kuten muut EU:ssa hyväksytyt makeutusaineet tekevät. Sukraloosia
saadaan luonnollisesta sokerista, mutta se on noin 600 kertaa sitä makeampaa. Siksi sukraloosia
tarvitaan vain äärimmäisen vähän (noin 0.8%).
Euroopan elintarvikealan tiedekomitea (SCF) on arvioinut sukraloosin turvallisuuden vuosina 1987,
1988, 1989 ja 2000. Sen päivittäiseksi saantisuositukseksi (ADI-arvo, Acceptable Daily Intake)
annettiin on 0-15 mg / painokilo / päivä. 70-kiloisen henkilön päivittäinen sukraloosikiintiö olisi tämän
mukaan täynnä kahdeksan Natural Balance Shake -pirtelöannoksen jälkeen.
Kun käytän Natural Balance Shakea, pitääkö lisäksi ottaa monivitamiini?
Natural Balance Shake ei ole vitamiini-kivennäisaine -valmiste, vaan ravinteikas sekoitus tavallisia
ruoka-aineita. Jos syöt päivittäin noin 0,5 - 1 kiloa tuoreita, raakoja vihanneksia ja hedelmiä, et
todennäköisesti tarvitse ylimääräisiä ravintolisiä. Jos et syö monipuolisesti ja terveellisesti,
monivitamiinivalmiste saattaa olla paikallaan. Professori Willett Harvardin yliopistossa USA:ssa on
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huomannut, että monet ihmiset saavat ruuastaan liian vähän D-, B6- ja B12-vitamiineja sekä
foolihappoa. Hän on yksi niistä monista terveyden ammattilaisista, jotka neuvovat ottamaan
monivitamiinivalmisteen päivittäin. Se on helppo tapa varmistaa suojaravintoaineiden riittävä saanti.
Minkä ikäisille lapsille Natural Balance Shake sopii?
Natural Balance Shakea voi alkaa käyttää kolmesta vuodesta ylöspäin.
3-7 -vuotiaat: 1/3 annos Natural Balance Shakea
7-11 -vuotiaat: 1/2 annos Natural Balance Shakea
Yli 12 -vuotiaat: 1 annos Natural Balance Shakea
Voiko Natural Balance Shaken sekoittaa muuhun kuin veteen?
Jauheen voi sekoittaa mihin tahansa kylmään nesteeseen, kuten maitoon, soija-, manteli- tai
kauramaitoon, jogurttiin, tms. Huomaa, että valittu neste vaikuttaa lopulliseen ravintosisältöön ja
saattaa muuttaa sen kalorimäärää ja/tai glykeemistä indeksiä.
Voinko käyttää Natural Balance Shakea jos olen raskaana?
Natural Balance Shake on turvallinen välipalavaihtoehto odottavalle äidille, eikä sen käytöstä ole
mitään haittaa sikiölle. Jos haluat laihduttaa raskauden aikana, neuvottele asiasta aina lääkärisi kanssa.

Natural Balance Soup
Voinko käyttää Natural Balance -keittoja ateriankorvikkeena?
Ei, koska niissä ei ole riittävästi kaloreita eikä suojaravinteita korvaamaan kokonaista ateriaa. Jos
laihdutat, syö keiton lisäksi aina esimerkiksi salaatti. Hyvinvointikäyttäjä voi ottaa keiton salaatin ja
kokojyväleipäviipaleen kanssa. Välipalakäyttöön keitot soveltuvat sellaisenaan.
Minkä ikäiset lapset voivat käyttää Natural Balance -keittoja?
Keitot sopivat lapsille kolmesta vuodesta ylöspäin. Pienennä taaperoille annoskokoa tarpeen mukaan.
Olen yliherkkä ja/tai allerginen joillekin ruoka-aineille. Sopivatko Natural Balance
-keitot minulle?
Kaikki keittojen raaka-aineet on listattu niiden tuotepakkauksissa. Jos olet herkistynyt / allerginen
jollekin raaka-aineista, älä käytä keittoja. Yleisistä allergeeneista keitot eivät sisällä maitoa eivätkä
kananmunia, mutta niissä käytetään soijaa.
Minulla on lääkitystä vaativa sairaus. Voinko käyttää Natural Balance -keittoja?
Natural Balance -keitot ovat tavallisista ruoka-aineista tehtyä ruokaa. Käytä niitä kuitenkin aina
pakkauksen ohjeiden mukaan. Lääkitystä vaativien sairauksien kohdalla on silti aina suositeltavaa
keskustella hoitavan lääkärin kanssa ruokavalion muutoksista.
Sopivatko Natural Balance -keitot diabeetikoille?
Yleisesti ottaen Natural Balance Soup -keitot sopivat myös diabeetikoille. Huomioi, että keiton
glykeeminen indeksi on 50, ja yhdessä annoksessa on 10-12 grammaa hiilihydraatteja, joista 4-6
grammaa on nopeita sokereita. Jos haluat käyttää keittoja laihdutukseen, neuvottele asiasta aina
lääkärisi kanssa. Laihduttaminen saattaa muuttaa tarvitsemasi pistettävän insuliinin määrää, tai
tuoda muutoksia suun kautta otettavaan lääkitykseen.
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Minulla on korkea verenpaine. Voinko käyttää Natural Balance -keittoja?
Natural Balance -keitoissa on suolaa ja sen sisältämää natriumia. Jos olet saanut tiukat ohjeet niiden
välttämisestä, keitot eivät sovi sinulle. Jos sinulla ei ole suolan ja natriumin käyttöä koskevia rajoituksia,
voit käyttää keittoja kuten muutkin.
Voinko käyttää Natural Balance -keittoja raskauden ja imetyksen aikana?
Kyllä, keittoja voi käyttää molemmissa tapauksissa aterian osana tai välipalana. Jos kuitenkin haluat
laihduttaa keittojen avulla, keskustele asiasta ehdottomasti lääkärisi kanssa.

WellnessPack
Voiko WellnessPackin kanssa käyttää muita ravintolisiä?
Se ei ole tarpeen, koska WellnessPack sisältää aikuiselle suositeltavan määrän päivittäisiä vitamiineja
ja kivennäisaineita.
Voinko ottaa WellnessPackin minkä tahansa nesteen, kuten kahvin, teen tai limsan,
kanssa?
Periaatteessa mikä tahansa alkoholiton juoma käy, mutta vesi on parasta. Noin kaksi desiä vettä
edistää imeytymistä ja poistaa elimistön kuona-aineita. On parempi ottaa WellnessPackin kanssa
kylmää kuin kuumaa juomaa, sillä jos geelikapselit alkavat liueta jo suussa, niiden nieleminen vaikeutuu.
Onko turvallista käyttää WellnessPackiä joka päivä?
WellnessPack vastaa ravintolisille annettuja saantisuosituksia, eikä sen ohjeenmukaiseen käyttöön liity
mitään vaaraa. Rasvaliukoisen A-vitamiinin todella runsaaseen käyttöön liittyy mahdollinen
yliannosvaara, mutta se edellyttää yli 100,000 IU:n A-vitamiiniannostusta / päivä useiden kuukausien
ajan. Tämä vaara on WellnessPackissä poistettu käyttämällä A-vitamiinin sijaan beetakaroteenia, joka
on kasviperäinen A-vitamiinin esiaste. Beetakaroteenia ei voi saada liikaa, koska elimistö valmistaa siitä
A-vitamiinia vain kehon tarpeen mukaan. On totta, ettei kaikkia ravintolisiä, luontaistuotteita ja
yrttivalmisteita suositella jatkuvaan käyttöön. Esimerkiksi auringonhattu-uute kuuluu tähän ryhmään.
WellnessPackin ohjeenmukaisesta käytöstä ei kuitenkaan tarvitse pitää taukoja.
Voiko WellnessPackiä käyttää ympäri vuoden?
Kyllä voi. Se sisältää kehon päivittäin tarvitsemia ravinteita jatkuvaan käyttöön sopivissa määrissä, ja sen
käyttö on täysin turvallista.
Onko WellnessPackiä turvallista käyttää, jos syön muutenkin jo hyvin terveellisesti?
Kyllä on.
Voivatko rauta ja kalsium imeytyä yhtä aikaa? Eivätkö ne kumoa toistensa
vaikutukset?
On totta, että osa ravintoaineita kilpailee samoista ruuansulatuskanavan reseptoreista. Ruuansulatuskanava on kuitenkin niin pitkä, että reseptoreita riittää yleensä kyllä kaikille. Jotkut ruuansulatuskanavan
sairaudet, kuten ärtyneen suolen oireyhtymä tai Chronin syndrooma, saattavat heikentää ravintoaineiden imeytymistä. Näin on myös ihmisillä, joilta osa ruuansulatuskanavaa on poistettu.
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Kysymyksessä viitataan erityisesti raudan ja kalsiumin imeytymiseen. C-vitamiini lisää epäorgaanisen
raudan imeytymistä, ja suuret määrät kalsiumia ehkäisevät raudan imeytymistä. Tästä syystä Oriflamen
Multivitamin & Mineral, kuten useimmat monivitamiini-kivennäisaine -valmisteet, sisältävät sekä
C-vitamiinia että kalsiumia. Tämä takaa, että rauta saa imeytyä rauhassa. Vakavaa osteoporoosia tai
anemiaa hoitavat valmisteet eivät kuitenkaan sisällä yhtäaikaa sekä rautaa että kalsiumia.
Voiko WellnessPackiä tai monivitamiinivalmistetta käyttää raskauden aikana?
On yleistä, että raskaudenaikaista ruokavaliota suositellaan täydentämään ravintolisillä. Erityisesti
foolihappo ja omega 3 -rasvahapot ovat silloin tarpeen. Kaikkia ravintolisiä, kuten Swedish Beauty
Complex Plussan sisältämiä antioksidantteja ei kuitenkaan ole kliinisesti testattu raskaana olevilla
naisilla. Vaikka niiden käyttö olisikin turvallista, neuvottele käytöstä aina lääkärin kanssa.
Voiko WellnessPack -annospusseja antaa lapsille?
WellnessPack on kehitetty aikuisten ja yli 12-vuotiaiden päivittäiseen vitamiini- ja kivennäisainetarpeeseen. Alle 12-vuotiaat voivat käyttää WellnessKids tai Essentials-valmisteen puolikasta annosta.

		Swedish Beauty Complex Plus
Mitä astaksantiini on?
Astaksantiini on antioksidantti. Se on punaista pigmenttiä ja kuuluu karotenoideihin. Karotenoidit ovat
luonnon väriaineita, joita esiintyy kasvien, levien, bakteerien ja sienten kromoplasteissa sekä niitä
syövissä linnuissa ja kaloissa (lohi, katkaravut, flamingot). Kasveissa ja levissä karotenoideilla on kaksi eri
roolia: ne imevät valoa (energiaa) fotosynteesiä varten ja suojaavat klorofylliä valovaurioilta. Ihmisen
nauttimalla karotenoidilla on elimistössä samanlainen valovaurioilta suojaava vaikutus.
Tutkimukset osoittavat, että astaksantiini on erittäin voimakas antioksidantti. Se taistelee vapaita
radikaaleja vastaan jopa 100 kertaa tehokkaammin kuin E-vitamiini. Vapaat radikaalit ovat
epätasapainossa olevia atomeja, jotka tavoittelevat tasapainoa varastamalla elektronin muilta
atomeilta. Ryöstön kohteeksi joutuneesta atomista tulee vapaa radikaali, ja huono kierre jatkuu.
Monet tutkijat uskovat, että juuri vapaiden radikaalien aiheuttamat soluvauriot ovat eräs
vanhenemisen ydinsyitä. Astaksantiinin molekyylirakenne tekee siitä ainutlaatuisen antioksidantin, joka
taistelee tehokkaasti vapaiden radikaalien tuhoja vastaan.
Kuinka astaksantiini toimii?
Astaksantiini on rasvaliukoinen antioksidantti, joka suojaa kudosten solukalvoja hapettavalta stressiltä.
Rasvaliukoisuuden ansiosta se vaikuttaa myös silmiin, aivoihin ja keskushermostoon. Astaksantiini
vaikuttaa suotuisasti myös muihin kudoksiin. Sen on todettu edistävän lihassolujen kestävyysominaisuuksia tehostamalla lihasten palautumista liikunnan jälkeen. Ihossa sen on dokumentoitu
vähentävän valovanhenemista ja lieventävän UVB-säteilyn luomaa tulehdusta.
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Mitä hyötyä astaksantiinin säännöllisestä käytöstä on?
Astaksantiinilla on merkittävä rooli solujen ennenaikaisen ikääntymisen ja elimistön hapetusstressin
ehkäisyssä. Astaksantiinin käytöstä on tähän saakka havaittu mm. seuraavia etuja:
o parantunut ihon kunto ja ihon suojautumiskyky UV-säteilyä vastaan.
o elimistön tehostunut palautuminen liikunnan ja urheilun jälkeen.
o parempi näkökyky.
Kuinka astaksantiini voi olla niin paljon tehokkaampi antioksidantti kuin E-vitamiini?
Yleensä tarvitaan kaksi antioksidanttia (esimerkiksi C- ja E-vitamiini) muodostamaan taistelupari
vapaita radikaaleja vastaan. Taisteluparin toinen osapuoli voi luovuttaa vapaalle radikaalille yhden
elektroneistaan, ilman että antioksidanttien yhteisrakenteesta tulee vapaa radikaali. Astaksantiinilla on
kaksi ylimääräistä happimolekyyliryhmää. Näin se voi antaa vapaalle radikaalille yhden elektroneistaan,
ilman että sen oma rakenne vaurioituu. Se ei tarvitse tehtävään apulaisia, vaan suoriutuu siitä
tehokkaasti itse. Ainutlaatuisen molekyylirakenteensa ansiosta astaksantiini kuuluu voimakkaimpien
karotenoidien superryhmään, joita kustutaan ksantofylleiksi. Ksantofyllit ovat poikkeuksellisen
tehokkaita antioksidantteja.
Auttaako astaksantiini pehmittämään juonteita?
Auttaa. Tutkimukset osoittavat, että astaksantiini lisää ihon elastisuutta ja kosteuspitoisuutta ja että se
pehmittää ihon juonteita. Ihon pinnassa olevat juonteet voivat syntyä esimerkiksi ilmehdinnästä,
kosteuden puutteesta, ilman saasteista, puutteellisesta ruokavaliosta, heikosta verenkierrosta,
stressistä ja UV-säteilyn aiheuttamista soluvaurioista. Auringon ihoon vaikuttavat säteet ovat UVA- ja
UVB-säteitä. UVB-säteet aiheuttavat ihon ruskettumisen ja palamisen ihon pinnassa. UVA-säteet
aktivoivat vapaiden radikaalien haittavaikutuksia syvemmällä ihossa. Ne myös vahingoittavat ihon
joustavuudesta ja elastisuudesta vastaavia sidekudossäikeitä. Kun kollageeni vahingoittuu, ihoon syntyy
juonteita. Astaksantiini ehkäisee auringonvalon aktivoimaa vapaiden radikaalien toimintaa ihossa. Näin
se suojaa sekä solukalvoja että kollageenia ja auttaa vähentämään ryppyjä.
Kuinka astaksantiinin käyttö näkyy ihossa?
Astaksantiini pitää ihon raikkaan ja terveen näköisenä suojaamalla ihoa ympäristön rasitteilta ja
ennenaikaiselta ikääntymiseltä. Iho on elimistön suurin elin ja elimistön ja ulkomaailman välinen
rajapinta. Iho suojaa elimistöä taudinaiheuttajia, UV-säteitä, kuumuutta, kylmyyttä, kuivuutta ja saasteita
vastaan. Toimiakseen optimaalisesti ja näyttääkseen kauniilta, iho tarvitsee vitamiineja, kivennäisaineita
ja antioksidantteja. Useimmat meistä eivät syö terveyden ja kauneuden kannalta vaadittavaa määrää
(1/2 – 1 kg) vihanneksia, salaatteja, palkokasveja, kokojyväviljaa ja hedelmiä päivässä. Jotta elimistö saa
riittävästi antioksidantteja, vitamiineja ja mineraaleja, ravintolisät tulevat tarpeeseen. Astaksantiini
auttaa kukistamaan haitallisia vapaita radikaaleja ja vähentämään elimistössä vallitsevaa tulehdustilaa. Se
vahvistaa solukalvojen yhtenäisyyttä, lisää ihon kosteuspitoisuutta ja elastisuutta sekä madaltaa
tutkitusti juonteita.
Kuinka astaksantiini vaikuttaa lihaskuntoon ja kestävyyteen?
Vapaita radikaaleja syntyy elimistössä paitsi ulkoisten rasitteiden, niin normaalien elintoimintojen
seuraksena. Esimerkiksi hengittäminen, elimistön energiantuotanto, ruuansulatus ja liikkuminen
aktivoivat vapaiden radikaalien toimintaa. Liikkuminen pistää puuskuttamaan, sillä kudokset tarvitsevat
happea energiantuotantoon. Mitä enemmän happea haukkaamme, sitä enemmän elimistö muodostaa
vapaita radikaaleja. Pitkällä aikavälillä elimistö torjuu niitä tuottamalla itse sisäsyntyisiä antioksidantteja,
mutta lyhyen aikavälin reaktio on lihasväsymys ja lihasten kipeytyminen. Astaksantiini ehkäisee
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lihasvaurioita ja elimistön tulehdusta tekemällä vapaita radikaaleja tehottomaksi. Tutkimukset ovat
osoittaneet, että kovan liikunnan aikana astaksantiini poistaa lihaksista myös maitohappoa. Tulos
saatiin tutkimuksesta, jossa koehenkilöt nauttivat astaksantiinivalmistetta neljän viikon ajan. Lihassolujen
kestävyysominaisuudet paranivat merkittävästi, kun tutkimushenkilöt nauttivat astaksantiinia kuuden
kuukauden ajan. Yhteenvetona voi sanoa, että astaksantiini auttaa vähentämään lihasvaurioita ja
tehostaa lihasten palautumista liikunnan jälkeen.
Kuinka pitkään astaksantiinia voi käyttää?
Astaksantiini on täysin luonnollinen aine. Sitä voi käyttää turvallisesti vaikka koko elämän, ja siksi se on
mukana WellnessPackeissä. Yksi puriste vastaa noin yhtä suurta annosta merilohta.
Pitääkö astaksantiini ottaa ateriaa ennen vai sen jälkeen?
Paras aika ottaa astaksantiinivalmiste, tai sitä sisältävä WellnessPack, on aamupalan kanssa. Ei ole väliä,
otatko sen juuri ennen aamupalaa, sen kanssa vai sen jälkeen, mutta aamupalan yhteydessä siitä tulee
helposti muistettava, päivittäinen tapa. Säännöllisyys ravintolisien nauttimisessa on tärkeää, sillä niiden
hienovaraiset vaikutukset näkyvät vasta muutaman viikon säännöllisen käytön jälkeen. Imeytymisen
kannalta astaksantiini on rasvaliukoista, mutta kapselissa itsessään on riittävästi öljyä.
Voivatko lapset käyttää astaksantiinia?
Lasten astaksantiininkäytöstä ei ole tehty tutkimuksia. Siksi emme suosittele, että pienet lapset
käyttäisivät valmistetta. Jos pikkulapsi sattuu vahingossa nielaisemaan kapselin, ei ole syytä hätään.
Astaksaniini ei ole myrkyllistä eikä vaarallista lapsen terveydelle.
Voinko käyttää astaksantiinia raskauden ja/tai imetyksen aikana?
Raskaana olevien tai imettävien naisten astaksantiininkäytöstä ei ole tehty tutkimuksia. Neuvottele
neuvolaterveydenhoitajan tai lääkärin kanssa aina kaikkien lisäravinteiden käytöstä.
Voivatko diabeetikot käyttää astaksantiinia?
Jos sairastat sokeritautia (tai mitä tahansa lääkärihoitoa ja/tai lääkitystä vaativaa sairautta) neuvottele
lääkärin kanssa kaikkien ravintolisien käytöstä. Periaatteessa astaksantiinin käyttöön sokeritautisille ei
kuitenkaan ole esteitä. Tutkimusten mukaan veren korkean sokeripitoisuuden aktivoimat reaktiiviset
happilajit (Reactive Oxygen Species, ROS) edistävät diabetestä ja sen liitännäissairauksia
silmänpohjissa, munuaisissa ja ääreishermostossa. Astaksantiinin on todettu palauttavan beta-solujen
toiminnan entiselleen ja ehkäisevän liiallisen glukoosin haitallista vaikutusta diabetesta sairastavilla
hiirillä.

		Omega 3
Kuinka omega 3 -rasvahapot vaikuttavat elimistössä?
•Ne vaikuttavat suotuisasti aivoihin, silmiin ja hermostoon. Niiden vajaus saattaa olla yhteydessä
masennukseen, dementiaan, silmäongelmiin, oppimisvaikeuksiin sekä ADHD-oireyhtymään.
•Ne alentavat veren triglyseridi- ja kolesteroliarvoja sekä korkeaa verenpainetta ja ehkäisevät
verisuonten kovettumista. Kaikki nämä ovat sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä.
•Ne laskevat kehon tulehduksellisuutta ja saattavat siksi olla avuksi mm. ekseemassa, psoriasiksessa ja
reumassa sekä tulehduksellisissa suolistosairauksissa.
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Tästä syystä käytämme omega 3 -rasvahappojen lähteenä kalaöljyjä kasviöljyjen sijaan.
Paljonko omega 3:ia pitäisi saada?
Jotkut maat kuten Kanada, Englanti, Australia ja Japani sekä Maailman terveysjärjestö, ovat antaneet
omega 3 -rasvahappojen nauttimiselle päivittäisen saantisuosituksen. Ne vaihtelevat välillä 0,3-0,5
grammaa EPA:a ja DHA:ta päivässä. Syksyllä 2013 uudistuneissa pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa
sanotaan, että monityydyttymättömiä rasvahappoja tulee olla 5-10 energiaprosenttia, josta ainakin 1
energiaprosentti pitäisi olla omega-3-rasvahappoja. Oriflamen Omega 3 -kapselien päiväannoksessa
(2 kapselia) on noin  0,3 grammaa EPA:a ja DHA:ta. Tämä on järkevä määrä täydentämään
monipuolista ruokavaliota.
Miksi minun pitää saada omega 3 -rasvahappoja?
Omega 3 -rasvahapot ovat välttämättömiä rasvahappoja. Elimistö ei voi valmistaa niitä itse, vaan ne on
saatava ruuasta. Suurin osa meistä ei kuitenkaan saa omega kolmosia riittävästi ravinnostaan, ja hyötyy
ravintolisätäydennyksestä. Omega 3 -rasvahappoja tarvitaan kaikissa kehon kalvorakenteissa. Myös iho
voi hyvin, kun se saa riittävästi omega kolmosia, sillä ne huoltavat, kosteuttavat ja vahvistavat ihoa
sisältäpäin. Omega kolmosten vaikutus ihon joustavuuteen ja elastisuuteen on hyvin osoitettu.
Kaloissa on myrkyllisiä jäämiä. Onko Oriflamen omega 3 puhdasta?
Raskasmetallit sitoutuvat kalan proteiineihin. Jäämiä on siis enemmän kalan lihassa kuin kalaöljyssä.
Oriflamen kalaöljy saadaan Tyynestä valtamerestä pyydystetyistä pienistä kaloista. Öljy puhdistetaan,
suojataan hapettumiselta ja molekyylitislataan, ja se täyttää lääketeollisuuden käyttämät kriteerit.
Toksikologisesti on paljon turvallisempaa nauttia omega 3 -rasvahappoja sisältäviä ravintolisiä kuin
syödä rasvaista kalaa.
Olen raskaana. Onko omega 3 -rasvahapoista hyötyä vauvalle?
Omega 3 -rasvahapot, erityisesti DHA, on tärkeää sikiön kehitykselle. Erityisesti raskauden kolmen
viimeisen kuukauden ja lapsen kuuden ensimmäisen elinkuukauden aikana ne vaikuttavat suotuisasti
lapsen hermoston, aivojen ja silmien kehitykseen. Kohdussa lapsi ei voi saada välttämättömiä
rasvahappoja mitenkään muuten kuin äidin nauttiman ravinnon kautta. Kun olet raskaana, neuvottele
silti aina lääkärin kanssa ravintolisien käytöstä.
Voiko omega 3 -rasvahappoja antaa lapsille?
Jos lapsi on kyllin vanha nielemään kapseleita, ei tähän ole mitään estettä. Jos nieleminen ei onnistu,
käytä nestemäistä WellnessKids -valmistetta.
Voivatko kalalle allergiset käyttää omega 3 -valmistetta?
Kala-allergia on elimistön reaktio kalan proteiineja vastaan. Oriflamen omega 3:ssa on vain pieniä
määriä valkuaisaineita, mutta se saattaa riittää aiheuttamaan allergisen reaktion. Siksi valmistetta ei
suositella kala-allergikoille.
Miksi Oriflamen omega 3 -valmiste sisältää juuri kalaperäisiä omegakolmosia?
Omega 3 -rasvahappoja on sekä kalassa että kasveissa. Kalaöljyjen rasvahapot ovat pitkäketjuisia
EPA- (eikosapentaeenihappo) ja DHA (dokosaheksaeenihappo) -rasvahappoja. Kasviöljyt sisältävät
lyhytketjuisia ALA-rasvahappoja (alfalinoleenihappo). EPA ja DHA ovat elimistölle tärkeimmät ja
suotuisimmat omega 3 -rasvahapot. Juuri niillä on positiivisia vaikutuksia hermostoon ja sydämeen, ja
ne ehkäisevät tulehduksia. Elimistö voi joissakin tapauksissa muuntaa ALA:n EPA:ksi, mutta ei aina.
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		Multivitamins & Minerals Essentials
		
Multivitamin & Mineral (man / woman)
Onko turvallista käyttää Multivitamin & Mineral -valmisteita joka päivä?
Wellness by Oriflame Multivitamin & Mineral -valmisteet vastaavat ravintolisille annettuja saantisuosituksia, eikä niiden ohjeenmukaiseen käyttöön liity mitään vaaraa. Rasvaliukoisen A-vitamiinin
todella runsaaseen käyttöön liittyy mahdollinen yliannosvaara, mutta se edellyttää yli 100,000 IU:n
A-vitamiiniannostusta / päivä useiden kuukausien ajan. Tämä vaara on Multivitamin & Mineral man /
woman -valmisteissa poistettu käyttämällä A-vitamiinin sijaan beetakaroteenia, joka on A-vitamiinin
kasviperäinen esiaste. Beetakaroteenia ei voi saada liikaa, koska elimistö valmistaa siitä A-vitamiinia vain
kehon tarpeen mukaan. On totta, ettei joitain ravintolisiä, luontaistuotteita ja yrttivalmisteita suositella
jatkuvaan käyttöön. Esimerkiksi auringonhattu-uute kuuluu tähän ryhmään. Multivitamin & Mineral
-valmisteiden ohjeenmukaisesta käytöstä ei kuitenkaan tarvitse pitää taukoja.
Voivatko rauta ja kalsium imeytyä yhtä aikaa? Eivätkö jotkut vitamiinit ja
kivennäisaineet kumoa toistensa vaikutuksen?
On totta, että osa ravintoaineita kilpailee samoista ruuansulatuskanavan reseptoreista. Ruuansulatuskanava on kuitenkin niin pitkä, että reseptoreita riittää yleensä kyllä kaikille. Jotkut ruuansulatuskanavan
sairaudet, kuten ärtyneen suolen oireyhtymä tai Chronin syndrooma, saattavat heikentää ravintoaineiden imeytymistä. Näin on myös ihmisillä, joilta osa ruuansulatuskanavaa on poistettu.
Kysymyksessä viitataan erityisesti raudan ja kalsiumin imeytymiseen. C-vitamiini lisää epäorgaanisen
raudan imeytymistä, ja suuret määrät kalsiumia ehkäisevät raudan imeytymistä. Tästä syystä Oriflamen
Multivitamin & Mineral, kuten useimmat monivitamiini-kivennäisaine -valmisteet, sisältävät sekä
C-vitamiinia että kalsiumia. Tämä takaa, että rauta saa imeytyä rauhassa. Vakavaa osteoporoosia tai
anemiaa hoitavat valmisteet eivät kuitenkaan sisällä yhtäaikaa sekä rautaa että kalsiumia.
Mitä eroa Multivitamin & Mineral man/woman ja Multivitamins & Minerals Essentials
-valmisteilla on?
Ne sisältävät samoja vitamiineja ja mineraaleja, mutta eri pitoisuuksina. Multivitamins & Minerals
Essentialsin yhdessä kapselissa on noin puolet Multivitamin & Mineral man/woman -valmisteen
sisältämistä vitamiini-mineraali -määristä.

		WellnessKids

		

Multivitamins and Minerals, Omega 3

Onko turvallista, että lapsi käyttää ravintolisiä?
Se on sekä turvallista että hyödyllistä. WellnessKids -ravintolisät sisältävät Maailman terveysjärjestön
(WHO) suositteleman määrän lasten tarvitsemia vitamiineja ja kivennäisaineita, ja niiden määrät ovat
selvästi maksimisaantisuositusten alapuolella.
Mitä hyötyä Omega 3 - ja monivitamiinivalmisteen käytöstä on lapselle?
Kalan sisältämät pitkäketjuiset omega 3 -rasvahapot (EPA ja DHA) ovat tärkeitä lapsen aivojen ja
näkökyvyn kehittymiselle. Vitamiinit ja kivennäisaineet tukevat lapsen vastustuskyvyn, lihasten ja
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energiantuotannon kehittymistä. Ne vaikuttavat myös kaikkien lapsen kudosten, kuten luiden,
hampaiden, aivojen ja silmien, normaaliin kehittymiseen.

valmiste, eikä sen sisältämien ravinteiden säännöllisen käytön vaikutuksia ihmisellä ole tutkittu. Jos olet
unohtanut pitää tauon, ei tarvitse huolestua. Pidä tauko jatkossa normaaliin tapaan.

Voiko lapsi käyttää WellnessKids -ravintolisiä jatkuvasti?
Voi. Tuotteiden sisältämät ravintoainepitoisuudet ovat turvallisia myös päivittäisessä käytössä.

Mitä aineosia Hair & Nail NutriComplex sisältää? Ovatko ne turvallisia?
Hair & NutriComplex sisältää vihreistä nuorista omenista uutettuja antioksidantteja, aminohappoja,
C-vitamiinia ja rautaa. Ne kaikki ovat luonnollisia ja välttämättömiä ravintoaineita keratiinille, eli
hiusten ja kynsien rakenneproteiinille.

Lapsellani on lääkitystä vaativa sairaus. Voiko hän käyttää WellnessKids -ravintolisiä?
Kyllä voi. On tärkeää, että lapsi saa riittävästi vitamiineja ja kivennäisaineita, vaikka hänen
terveydentilansa olisi mikä tahansa. Kannattaa kuitenkin aina keskustella lääkärin kanssa sairaan lapsen
ravintoon liittyvistä muutoksista.
Lapseni käyttää jo toisen sarjan ravintolisää. Voinko antaa hänelle myös WellnessKids
-tuotteita?
Ei ole koskaan suositeltavaa käyttää samaan aikaan useita monivitamiinivalmisteita. Eri valmisteiden
yhdistely saattaa johtaa joidenkin vitamiinien ja kivennäisaineiden liikasaantiin. Erityisesti A-vitamiinin
kanssa pitää olla tarkkana. C-vitamiini on poikkeus, sillä lapsetkin voivat käyttää sitä turvallisesti jopa
useita grammoja.

		Hair

& Nail NutriComplex

Käytän Hair & Nail NutriComplexia. Voinko ottaa samaan aikaan myös Wellness
Pack -ravintolisäpussin?
Kyllä voit. WellnessPack sisältää erityisesti hiusten ja kynsien kannalta tärkeitä ravintoaineita, kuten
biotiinia, kuparia, seleeniä ja sinkkiä.
Enkö saa silloin liikaa rautaa?
Monilla henkilöillä, jotka kärsivät heikosta hiustenlaadusta ja ohuista hiuksista, on lievä raudanpuutos.
Myös monet päivittäin käyttämistämme ruoka-aineista, kuten maitotuotteet, heikentävät raudan
imeytymistä, ja tarvitaan lisärautaa.
Kuinka nopeasti näen tuloksia?
Koska hiukset kasvavat vain noin yhden sentin ja kynnet noin kolme milliä kuukaudessa, tulokset eivät
näy välittömästi. Ota säännöllisesti kaksi tablettia joka päivä vähintään kolmen kuukauden ajan. Yksi
tabletti ei riitä, tuloksiin pääsemiseksi tarvitaan suositeltu annostus.

Olen kaljuuntuva mies. Voiko Hair & Nail NutriComplex kasvattaa hiukseni takaisin?
Hiuksesi eivät kasva takaisin, mutta säännöllisessä käytössä ravintolisä voi vähentää hiustenlähtöä.
Otanko kaksi Hair & Nail NutriComplex -tablettia samaan aikaan, vai otanko yhden
päivällä ja toisen illalla?
Ota kummatkin tabletit samaan aikaan, esimerkiksi aamuisin aamupalan kanssa. Kun ravintolisän
ottaminen liittyy johonkin tiettyyn ateriaan, se on helpompi muistaa. Käytä vain kaksi tablettia päivässä.
Olen raskaana. Voinko käyttää Hair & Nail NutriComplexia?
Odota varmuuden vuoksi, kunnes raskaus- ja imetysaika ovat ohi.
Lisääkö Hair & Nail NutriComplex myös vartalon karvankasvua?
Ei. Vain hormonit voivat tehdä sen. Omenan prosyanidit stimuloivat hiusten aktiivista kasvujaksoa
(anageenivaihetta) tai lepojaksoa (telogeenivaihetta).

		
		Botanical Infusion
Minkä ikäisille Botanical Infusion -juomat sopivat?
Botanical Infusion Relaxia voi alkaa käyttää 3 vuodesta ylöspäin. Ginsengin ja guaranan vuoksi
Revitalise-juomaa suositellaan vasta yli 14-vuotiaille.
Minulla on ruokayliherkkyyksiä ja/tai -allergioita. Voinko käyttää juomia?
Botanical Infusioneissa ei ole gluteiinia, laktoosia eikä muista yleisistä allergeeneista soijaa, maitoa eikä
kananmunia.

Voiko tuotetta käyttää pidempään kuin kolme kuukautta?
Pidä kolmen viikon tauko, ja jatka sen jälkeen käyttöä taas kolmen kuukauden ajan.

Minulla on lääkitystä vaativa sairaus. Voinko käyttää juomia?
Kummatkin Botanical Infusion -juomat on turvallisia, kunhan käytät niitä kohtuullisia määriä, eli 1-3
annosta päivässä. On kuitenkin aina hyvä varmistaa lääkäriltäsi juoman ja käyttämäsi lääkkeen
yhteensopivuus.

Miksi tuotteen käytöstä pitää pitää tauko? Mitä jos unohdan sen?
Toisin kuten WellnessPack, Hair & Nail NutriComplex on kehon tiettyyn erikoistarpeeseen tehty

Ovatko Botanical Infusion -juomat turvallisia myös diabeetikoille?
Ovat.
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Voinko käyttää Botanical Infusion -juomia kun olen raskaana?
Kofeiinin ja ginsengin takia raskaana olevat saattavat haluta välttää Revitalise-juoman käyttöä.
Relax-juomassa taas on inkivääriä, mitä ei suositella Suomessa raskauden aikana. Vaikka
kohtuukäytöstä (1- 3 annosta / päivä) terveyshaittoja tuskin tulisikaan, odottavan ja imettävän äidin
mielenrauhan takia saattaa olla viisainta aloittaa tuotteiden käyttö vasta myöhemmin.
Mitä Botanical Infusion -juomien sisältämä inuliini on?
Inuliini on kasvipohjainen kuitu, joka kulkeutuu ihmisen suolistossa sulamattomana paksusuoleen asti,
missä se toimii hyödyllisten suolistobakteereiden energialähteenä. Silloin haitallisten bakteerien määrä
vähenee, suolen toiminta tehostuu, ja ravintoaineet imeytyvät kunnolla ruoansulatuskanavasta. Monet
ovat sitä mieltä, että tämä on yleisen hyvinvoinnin perusta.
Voiko Botanical Infusion -juomia käyttää sekä kuumana että kylmänä?
Kyllä voi. Jauhe liukenee niin kuumaan kuin kylmäänkin veteen, ja sillä voi maustaa Natural Balance
Shaken, tai tehdä virkistävää jääteetä ja muita kylmiä juomia.
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Jokaisen pitäisi voida viettää aktiivista,
virkeää ja monipuolista elämää.
Meillä kaikilla on oikeus terveyteen, energiaan
ja elinvoimaan.
Elämä on liian lyhyt, että sen haluaisi viettää väsähtäneenä
ja puolikuntoisena, ”sitä oikeaa” hetkeä odottamalla.
Se oikea hetki on nyt.
Wellness by Oriflamen avulla saavutat omat hyvinvointitavoitteesi,
voit hyvin ja näytät hyvältä. Helppokäyttöisten ja selkeiden tuotteiden
lisäksi Wellness-ajattelussa painotetaan terveellisen elämäntavan
kokonaisuutta. Kun syöt monipuolisesti, liikut, lepäät ja nautit
elämästä, olet matkalla hyvänolon lähteelle.
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