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“Lifeplus auttaa ihmisiä elämään tuotteliaammin ja terveemmin, ja olemme erittäin 

innoissamme siitä, että liityt joukkoomme. Jo vuosien ajan olemme kehittäneet 

ainutlaatuisia yhdistelmiä kaikkein laadukkaimmista raaka-aineista, jotta voimme tarjota 

vain parhaita lisäravinteita. Sinun avullasi voimme parantaa miljoonien ihmisten 

elämänlaatua ja auttaa heitä tekemään enemmän, olemaan enemmän ja elämään 

enemmän.

”Vilpittömästi,

  J. Robert Lemon, apteekkari

Presidentti ja perustajajäsen

Lifeplus

Tervetuloa
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J. Robert (Bob) Lemon

Lifeplus-yrityksen pääjohtajalla J. Robert 

Lemonilla on farmasian alan tutkinto ja 

hän aloitti uransa alan tehtävissä useissa 

maineikkaissa yhdysvaltalaisissa apteekeissa.

Hän halusi kuitenkin palvella asiakkaitaan 

paremmin, ja koska hän ennakoi, että 

ravitsemuksella tulisi olemaan tärkeä rooli 

nykyajan lääketieteessä, hän päätti seurata 

kutsumustaan kehittää korkealaatuisia 

ravintolisiä, joita kuluttajat voisivat hankkia 

suoraan valmistajalta. Hän osti maineikkaan 

yhdysvaltalaisen ravintolisäyrityksen ja loi näin 

perustan Lifeplus-yritykselle, jonka hän perusti 

vuonna 1992.

Myöhemmin tavatessaan lääkärin Dr. 

Dwight McKeen hän huomasi, että heillä 

oli yhteinen katsomus ravitsemuksen 

roolista terveydenhuollossa. Yhdessä 

Dr. McKeen kanssa syntyi kumppanuus, 

josta sai alkunsa viimeisimpiin tieteellisiin 

tutkimuksiin ja käytännön lääkärintyössä 

saatuun kokemukseen perustuva sekä 

korkeat laatuvaatimukset täyttävä laaja 

ravintolisätuotevalikoima suoraan kuluttajien 

käyttöön. 

Dr. Dwight McKee

Lääkäri Dr. Dwight McKeella on laaja 

kokemus lääketieteestä. Hän hankki 

akateemisen koulutuksen farmakologiassa, 

laboratoriotutkimuksessa ja kliinisessä 

lääketieteessä ja opiskeli ja työskenteli 

myöhemmin 12 vuoden ajan ravintotieteiden ja 

täydentävän lääketieteen parissa ensimmäisen 

integroidun lääketieteen klinikan johtavana 

lääkärinä Yhdysvaltojen itärannikolla.

Syöpäpotilaita hoitaessaan hän alkoi myös 

kehittää ammattitaitoaan lisää. Hän suoritti 

sisätautiopin, hematologian ja onkologian 

erikoistutkinnot ja harjoitti näitä lääketieteen aloja 

kuuden vuoden ajan monilla huippuklinikoilla 

eri puolilla Yhdysvaltoja. Lisäksi hän suoritti 

immunologian jatko-opinnot. 

Myös American College of  Nutrition- ja American 

Board of  Holistic Medicine organisaatioiden 

tutkinnot suorittaneen Dr. McKeen laaja ja 

syvällinen kokemus erikoislääketieteestä, 

ravitsemustieteistä ja täydentävästä 

lääketieteestä tekee hänestä yhden maailman 

varteenotettavimmista tutkijoista ja kliinikoista.

Vakuuttuneena Bob Lemonin ja Lifeplus-yrityksen 

tarjoamista mahdollisuuksista korkealuokkaisten 

ravintolisätuotteiden kehittämisessä Dr. 

McKee aloitti vuonna 2001 Lifeplus-yrityksen 

päätuotekehittelijänä, jona hän työskentelee yhä 

tänäkin päivänä.

Kaikki Lifeplus-tuotteet ovat 
päätuotekehittelijöidemme J. Robert 
(Bob) Lemonin ja Dr. Dwight McKeen 
vuosien kehitystyön ja intohimon 
tulosta. 

Heidän kunniahimoinen 
pyrkimyksensä on aina ollut pitkään 
kokemukseen ja asiantuntemukseen 
perustuvien korkealuokkaisten 
ravintolisätuotteiden kehittäminen 
– valmisteiden, jotka korkean 
laatunsa ansiosta erottuvat muista 
markkinoilla olevista tuotteista.

roolista terveyd

Dr. McKeen ka

josta sai alkuns

tutkimuksiin ja

saatuun kokem

korkeat laatuva

ravintolisätuote

käyttöön. 
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Laatu

Lifeplus-tuotteiden valmistuksen 
kaikissa prosesseissa noudatetaan 
tiukkoja laatuvaatimuksia ja parhaita 
käytäntöjä.

Asiakkaamme voivat luottaa siihen, 
että ruokavaliota täydentävät 
Lifeplus-ravintolisät ovat 
markkinoiden korkealuokkaisimpia.

Oma tuotanto 

Valmistamme itse suurimman osan tuotteistamme 

Arkansasissa sijaitsevassa Batesvillen 

kaupungissa Yhdysvalloissa. Näin voimme 

valvoa tarkasti kaikkia prosesseja ja varmistaa 

tuotteiden korkean laadun.

Laatua reiluun hintaan

Meillä on kymmenien vuosien kokemus, joka 

kattaa ravintolisien valmistuksen kaikki vaiheet 

aina toimitukseen asti. Asiakkaamme voivat 

nauttia erittäin korkeasta laadusta reiluun 

hintaan.

Huippuluokan tutkimus ja kehitys

Tutkimus- ja kehitysosastomme arvioi tuotteita 

jatkuvasti viimeisimpien tieteellisten tutkimusten 

valossa. Päätuotekehittelijämme ovat Dr. McKee 

ja Bob Lemon, joilla on vuosien kokemus ja 

asiantuntemus alalta.

Hellävaraiset tuotantomenetelmät

Lifeplus-tuotteiden valmistuksessa käytettyjen 

kylmätuotantomenetelmien ansiosta entsyymien 

ja vitamiinien teho säilyy ennallaan. Normaalissa 

tuotannossa vitamiinit ja entsyymit tuhoutuvat 

helposti lämmön vaikutuksesta, mikä heikentää 

tuotteiden tehoa.

Oma PhytoZyme®-valmistepohja

Vitamiinilisät vaativat täyteaineen, joka sitoo 

ainesosat yhteen. Monet valmistajat käyttävät 

keinotekoisia täyteaineita, joilla ei ole 

ravintoarvoa.

Lifeplus-tuotteissa käytetään yrityksen omaa 

PhytoZyme®-valmistepohjaa. Se on valmistettu 

erilaisista yrteistä, fytoravinteista, kofaktoreista, 

kasvien entsyymeistä ja vähintään 30 erilaisesta 

hedelmästä ja vihanneksesta. Se vaikuttaa 

synergistisesti tuotteen vaikuttavien aineosien 

kanssa ja edistää kehon kykyä käyttää hyväksi 

ravintoaineita tehokkaalla tavalla. 

Synergia

Lifeplus-tuotteissa ainesosat yhdistetään 

keskenään niin, että lopputuotteista saatava 

ravitsemuksellinen hyöty on mahdollisimman 

suuri. Tuotteissa optimaalisesti yhdistetyt 

ravintoaineet vaikuttavat synergisesti täydentäen 

toistensa vaikutuksia.
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Filosofi a 

Monipuolinen ruokavalio on tärkeä osa terveitä 
elintapoja.

Käytännöllisesti katsoen kaikki merkittävät 

terveysalan asiantuntijat ympäri maailman 

suosittelevat nauttimaan vähintään 5–9 annosta 

tuoreita hedelmiä ja vihanneksia päivittäin. Usein 

kuitenkin tämä neuvo unohtuu helposti arjen 

kiireiden keskellä emmekä ehdi tai muista nauttia 

suositeltua määrää.

Ravintolisät

Ravintolisät eivät tietenkään korvaa monipuolista 

ruokavaliota, mutta ruokavaliota voidaan täydentää 

Lifeplussan luonnollisilla ja korkealuokkaisilla 

ravintolisillä.

Vaikka monet meistä tietävätkin, kuinka merkittäviä 

tärkeimmät ravintoaineet ovat meille, emme 

välttämättä osaa täydentää ruokavaliotamme 

ravintolisillä oikealla tavalla. Siksi olemme luoneet 

yksinkertaisen mutta tehokkaan kaksivaiheisen 

ohjelman, jolla pääset helposti alkuun:

Tällä yhdistelmällä on hyvä aloittaa, sillä se on kehitetty yleisimpiin ravintotarpeisiin. Entä 

mitä tämän jälkeen?

1
Vaihe Daily BioBasics™ 

lisäravinnejauhe 
ravitsee kehoasi 
päivittäin mielijuomaasi 
sekoitettuna. 2

Vaihe Proanthenols® 
-antioksidanttivalmiste 
suojaa solujasi. Lue 
lisää Proanthenols-
valmisteesta 

Erityistarpeet

Kun ajan myötä alat tunnistaa omat ravintotarpeesi, voit päättää kokeilla muita ravintolisiä, 

jotka sopivat juuri sinun erityistarpeisiisi. 

Jokaisen ihmisen tarpeet ovat erilaiset. Siksi olemme kehittäneet useita erilaisia 

erikoisvalmisteita. Voit räätälöidä omia erityistarpeitasi vastaavan ohjelman Lifeplussan 

erikoistuotevalikoimasta. 
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Ravintolisät

Ravintolisävalikoimaamme sisältyy suuri määrä 

korkealuokkaisia tuotteita. Lifeplus-valikoimasta löytyy 

tuote kaikkiin yksilöllisiin ravitsemustarpeisiin!

8



9



Loistavat
tuoteyhdistelmät

MAINTAIN & PROTECT 100

Daily BioBasics™

Proanthenols® 100 mg

Tuote 4630

MAINTAIN & PROTECT GOLD

Daily BioBasics™

Proanthenols® 100 mg

OmeGold®

Tuote 4382

Tarkkaan valitut kätevät 

ja kattavat tuotepaketit 

sisältävät ihanteellisen 

yhdistelmän suosituimpia 

tuotteita, joiden ainesosien 

vaikutukset maksimoituvat 

yhteiskäytössä ja antavat 

sinulle mielenrauhan, 

koska tiedät saavasi täyden 

valikoiman ravintoaineita 

tukemaan hyvinvointiasi.
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MAINTAIN & PROTECT 50

Daily BioBasics™

Proanthenols® 50 mg

Tuote 4629

EVERYDAY WELL-BEING

TVM-Plus™

Proanthenols® 100 mg

Tuote 4628

EVERYDAY WELL-BEING GOLD

TVM-Plus™

Proanthenols® 100 mg

OmeGold®

Tuote 4384
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DAILY BIOBASICS™ 

Ravitsemuksellinen voimanpesä; välttämättömät ravintoaineet antavat tasapainoitetusti 
kohdistettua tukea yleiseen terveyteen.
Päivittäiseen yleiseen hyvinvointiimme ja suorituskyvyllemme on tärkeää, että kehomme saa optimaalisen 

määrän välttämättömiä vitamiineja, mineraaleja ja hivenaineita. Kehomme ei kykene tuottamaan näitä 

elintärkeitä ravintoaineita itse. Siksi meidän on tarjottava kehollemme näitä elintärkeitä aineita päivittäin.  

Tasapainoinen ruokavalio , joka sisältää runsaasti vihanneksia, hedelmiä, viljaa, maitotuotteita ja kalaa on 

tarpeellinen, jotta saamme kaikkien tarvitseman yhdistelmän perusravinteita, mutta monilla ei ole aikaa eikä 

ymmärrystä sen ylläpitämiseen, ja seurauksena on epätasapainoinen ruokavalio, sillä heidän jokapäiväinen 

vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden saantinsa ei useinkaan ole ihanteellinen.

Suosittelemme ravitsemuksen täydentämiseen Daily BioBasicsia silloin, kun esimerkiksi epätasapainoinen 

ruokavalio, tai ympäristön stressi, tai fyysinen rasitus, on lisännyt ravintolisien tarvetta.

Daily BioBasics-lisäravinnejuoma tarjoaa puhtaan yhdistelmän ainesosia, jotka auttavat sinua pysymään 

parhaassa mahdollisessa fyysisessä ja henkisessä kunnosssa. Daily BioBasics sisältää kattavan valikoiman 

vitamiineja, kivennäisaineita, yrttiuutteita ja kuituja ja innovatiivinen ja patentoitu sekoituksemme takaa 

optimaalisen tuotteen suorituskyvyn jokaisella annoksella.

Yhdestä annoksesta Daily BioBasicsia saat:

• 100% päivittäisistä välttämättömistä vitamiineista, mukaan lukien A, B, C ja E, jotka avustavat keskeisiä 

   toimintoja koko kehossa, kuten immuunijärjestelmää, sydämen toimintaa, solujen terveyttä ja energian 

   ylläpitämistä ja väsymyksen vähentämistä.

• Mineraaleja kuten sinkkiä ja magnesiumia tukemaan normaalia luiden, sidekudosten ja kognitiivisia 

   toimintoja ja monia muita.

• 35 hedelmästä ja vihanneksesta ja 20 eri yrtistä tiivistettyjä fytoravinteita.

• Enemmän kuin 50% suositellusta kuidun määrästä.

• Perus mineraaleja kuten seleeniä ja sinkkiä, jotka auttavat suojaamaan soluja oksidatiiviselta stressiltä.

Daily BioBasicsissa on täysi kirjo mitä tarvitset täydentämään päivittäistä vitamiinien, kivennäisaineiden ja 

kuidun tarvetta, auttaen tukemaan kaikkein tärkeimpiä toimintojasi kehollasi – ja sallii sinun keskittymään 

olemaan parhaimmillasi!

Tuote 4471     788 g
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DAILY BIOBASICS™

Veggie Caps
Tehokas koko ravinnon kirjo 
kapselissa.
Tuote 4476      480 Kapselia
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Per annos  % EU:n RDA:sta 

Ravintokuituja 13 g 

Liukenevia kuituja  8 g 

Liukenemattomia kuituja  5 g 

A-vitamiini (yhteensä) 800 μg RE 100%

A-vitamiini (retinyyliasetaatti) 750 μg RE 94%

Beetakaroteeni 50 μg RE 6%

D3-vitamiini (kolekalsiferoli) 10 μg 200%

E-vitamiini 82,5 mg α-TE 688%

(D-Alpha Tocopheryl Acid Succinate)

C-vitamiini (L-askorbiinihappo, Acerola-

hedelmäuute, ruusunmarjajauhe) 300 mg 375%

Tiamiinimononitraatti (B1-vitamiini) 3 mg 273%

Ribofl aviini (B2-vitamiini) 3,5 mg 250%

Niasiini (nikotiiniamidi) 40 mg NE 250%

B6-vitamiini (pyridoxine HCl) 4 mg 286%

Foolihappo (pteroyyliglutamiinihappo) 400  μg 200%

B12-vitamiini (syanokobalamiini) 12  μg 480%

Biotiini 300  μg 600%

Pantoteenihappo 

(kalsium-D-pantotenaattina) 20 mg 333%

Kalsium (yhteensä) 1000 mg 125%

Magnesium (yhteensä) 350 mg 93%

Sinkki (sinkkiglukonaattina) 15 mg 150%

Jodi (kaliumjodidista) 150  μg 100%

K1-vitamiini (fytomenadioni) 80  μg 107%

Seleeni (natriumseleniittina) 130  μg 236%

Kupari (kupariglukonaattina) 2 mg 200%

Mangaani (mangaaniglukonaattina) 2 mg 100%

Kromi (kromi(III)kloridi) 180  μg 450%

Per annos  % EU:n RDA:sta
Molybdeeni (natriummolybdaattina) 125 μg 250%

Maltodekstriini 3,6 g *

Vaalean psylliumin siemenkuoren jauhe 3,8 g *

Vaalean psylliumin siemenen jauhe 12,3 g *

Guar-kumin siemenytimen jauhe 277 mg *

Pellavansiemenen (öljy poistettu) jauhe 277 mg *

Merialginaatti (Laminaria digitata L.), 

koko kasvista valmistettu jauhe 147 mg *

Mustajalopähkinänlehden jauhe 140 mg *

Boori (decaidrato) 300  μg *

Silicium (comme l’acide de silicic) 1 mg *

Koliinibitartraatti 5 mg *

Inositoli 30 mg *

Lesitiini (soija) 50 mg *

Sitruunan bioflavonoidit, koko  

hedelmästä valmistettu jauhe 50 mg *

PABA 10 mg *

Alfa-lipidihappo 5 mg *

Hesperidiini (hesperidiinikompleksista) 8 mg *

Quercetina diidrato 10 mg *

Rutiini 10 mg *

Luteiini (luteiiniuutteesta) 100  μg *

Lykopeeni (lykopeeniuutteesta) 60  μg *

L-glutatiooni 2 mg *

Soijaisoflavoniuute 13 mg *

Acerola-hedelmäuute 10 mg *

Sinimailasenlehden jauhe 191 mg *

Kurjenherneenjuurikon uute 16 mg *

Punajuurijauhe 46 mg *

Per annos  % EU:n RDA:sta
Mustikan lehden jauhe 20 mg *

Parsakaalinkukinnon jauhe 75 mg *

Ruusukaalinkukinnon jauhe 20 mg *

Kaalinlehden jauhe 25 mg *

Porkkanajauhe 180 mg *

Kukkakaalinkukinnon jauhe 50 mg *

Kamomillankukan jauhe 20 mg *

Yksisoluisen Chlorella-levän jauhe 10 mg *

Dulse-leväjauhe 10 mg *

Fenkolinsiemenen jauhe 50 mg *

Ginkgo biloba -lehden uute 10 mg *

Ginseng (Siperian) -juuren  

(Eleutherococcus) jauhe 10 mg *

Herneensiemenen jauhe 40 mg *

Vihreän paprikan jauhe 30 mg *

Vihreän teenlehden jauhe 35 mg *

Lehtikaalijauhe 20 mg *

Sitruunaheinäjauhe 20 mg *

Levä, (Ascophyllum nodosum L.) 

koko kasvista valmistettu jauhe 10 mg *

Persiljanlehden jauhe 35 mg *

Ruusunmarjajauhe 10 mg *

Rosmariinijauhe 25 mg *

Spinach Leaf  Powder 10 mg *

Pinaatinlehden jauhe 10 mg *

Kurkuminoidit 

(maustekurkumanjuuren uutteesta) 19 mg *

Vesikrassinlehden jauhe 25 mg *

Stabiloitu probioottinenyhdiste ProBioTx™ 35 mg *

Tuotetiedot  
Annoskoko Kaksi mittalusikkaa (noin 26,3 g)
Annoksia per pakkaus 30

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).  * RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 10A *EU:lla ei tällä hetkellä ole suositusta kuidun päivittäisannoksesta.

Lisäravinteet eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.
Sopii myös kasvissyöjille.

Gluteeniton
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PROANTHENOLS® 
Tukee kehoasi suojelemaan itseään oksidatiiviseltä stressiltä!
Yksi Lifeplusin menestyksekkäimpiä tuotteita ja lukemattomien asiakkaiden jatkuva 

suosikki vuosien ajan! Proanthenolsin korkealaatuinen koostumus perustuu 50 vuoden 

tutkimuksiin ja sen pohjana ovat Real OPC:t, eli tiivistetyt, erikoisten viinirypäleiden 

siemenistä ja tietynlaisesta männynkuoresta valmistetut uutteet, joita löytyy Etelä-

Ranskasta. 

Tämä yhteisvaikutteinen tuote sisältää myös C-vitamiinia, jonka on osoitettu osaltaan 

suojaavan soluja hapettumisvauriolta.

Tuote 4469 50 mg 60 Tablettia

Tuote 4468 50 mg 240 Tablettia

Tuote 4470 100 mg 60 Tablettia

Lisäravinteet eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.

Tuotetiedot – 100 mg  
Tabletteja per pakkaus 60

Määrä per 2 tablettia   % EU:n RDA:sta
C-vitamiini (askorbiinihaposta) 40 mg 50%

OPC (oligomeeriset proantosyanidiinit) 200 mg *

Sitruunan bioflavonoidit, 

koko hedelmästä valmistettu jauhe 260 mg *

Hesperidiini (hesperidiinikompleksista) 50 mg *

Rutiini 40 mg *

Kversetiini 10 mg *
RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 4A Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton
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Tuotetiedot  
Geelikapseleita pakkausta kohti 60

Määrä per kapselia  % EU:n RDA:sta
D-vitamiini (D-alfa-tokoferyylihappo) 20  μg 400%

E-vitamiini (D-alfa-tokoferyylihappo) 3 mg α-TE 25%

Omega-3-rasvahappoja yhteensä (vähintään) 600 mg *

EPA (eikosapentaeenihappo) 60 to 150 mg *

DHA (dokosaheksaeenihappo, vähintään) 430 mg *

E32-kasviöljyseos 32 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.DE.PI.MOD 1E Gluteeniton

OMEGOLD® 
Omega-3 kalaöljykapseleita, joissa on runsaasti DHA 
and EPA rasvahappoja. 
Omega 3 öljyt tukevat loistavasti kaikkein tärkeimpiä kehon 

toimintoja. EPA ja DHA Omega-3-rasvahapot auttavat ja edistävät 

normaalia sydämen ja kognitiivista toimintaa, samoin kuin näköä. 

Tämän lisäksi OmeGold kapselit sisältävät D-vitamiinia, joka tukee 

immuunijärjestelmän toimintaa ja E-vitamiinia, jonka on todistettu 

auttavan suojaamaan solujen hapettumiselta. Tämä sekoitus auttaa 

tukemaan yleistä hyvinvointia koko perheelle, tarjoen helpon tavan 

nauttia korkeatasoisia Omega-3 rasvahappoja jokapäiväisessä 

ruokavaliossa.

Tuote 5000  60 Pehmeitä geelikapseleita

Lisäravinteet eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.
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ALOE VERA CAPS
Aloe Vera kasvi on historiallisesti tunnettu 

hyvinvointia tukevana kasvina. Nyt voit nauttia 

kalsiumin kanssa synergisesti toimivasta 

traditionaalisesta uutteesta helppokäyttöisen 

kapselin muodossa.

Tuote 5044 60 Kapselia

Tuotetiedot  
Kapseleita per pakkaus 60

Per kapselia  % EU:n RDA:sta
Kalsium 54 mg 7%

Glysiini 325 mg *

L-glutamiini 250 mg *

Pakastekuivattu aloe vera -geeli 30 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 1A

Keskimääräinen ravintosisältö

100 grammassa:  
Energiaa 1443 kJ (344 kcal)

Proteiinia 7,6 g

Hiilihydraatteja 47,5 g

Rasvaa 13,7 g

Ravintokuituja 13,5 g

EU.DE.PI.MOD 1B

Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton

Lifeplus® BIOlogik™ Fruit Bars  
Manteli-vanilja, gluteeniton, orgaaninen välipalapatukka  
Puhdas mantelin maku ja ripaus vaniljaa - BIOlogik™ Almond-Vanilla Fruit Bar on herkullinen, 

gluteeniton välipala sisältäen vain korkealaatuisia ainesosia, jotka täyttävät puhtaus- ja 

makuvaatimuksemme. Huolellinen valikoima aromaattisia kuivattuja hedelmiä, pähkinöitä ja viljaa 

varmistavat yhdessä hyvän maun eikä tuotteessa ole käytetty ylimääräistä sokeria. BIOlogik patukat 

sisältävät myös runsaasti kuitua ja ovat todistetusti luonnonmukaisesti viljeltyjä - herkullinen välipala 

luonnosta itsestään!

Tuote 1803        20 Patukkaa / Laatikko

ALOE V
Aloe Vera ka

hyvinvointia t

kalsiumin ka

traditionaalis

kapselin muo

Tuote 5044 

Lifep
Manteli
Puhdas m

gluteenit

makuvaa

varmista

sisältävä

luonnost

Tuote 18
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Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 180

Määrä per 4 tablettia  % EU:n RDA:sta
E-vitamiini (D-alfa-tokoferyylihapon sukkinaatti) 50 mg α-TE 417%

Tiamiinihydrokloridi (B1-vitamiini) 33,3 mg 3027%

Ribofl aviini (B2-vitamiini) 33,3 mg 2379%

Niasiini (nikotiiniamidi) 33,3 mg 208%

B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridi)  8 mg 571%

Foolihappo (pteroyyliglutamiinihappo) 132  μg 66%

B12-vitamiini (yhteensä) 141  μg 5640%

Syanokobalamiini 133  μg 5320%

Dibenkotsiidi (deoksiadenosyylikobalamiini) 8  μg 320%

Pantoteenihappo (kalsium-D-pantotenaatti) 34 mg 567%

K1-vitamiini (fytomenadioni) 66  μg 88%

Seleeni (natriumseleniittina) 40  μg 73%

Kromi (kromi-(III)-pikolinaatti) 33  μg 83%

L-karnitiini (L-karnitiinista L-tartraatista) 133 mg *

N-asetyyli L-karnitiini 73 mg *

N-asetyyli L-systeiini 200 mg *

Määrä per 4 tablettia  % EU:n RDA:sta
Dimetyyliaminoetanoli bitartraatti (DMAEB) 80 mg *

Fosfaattidylseriinit (soija-fosfolipidi-yhdistelmästä) 15 mg *

Huperzia Serrata (Huperzia serrata 

(Thunb. ex Murray) Trevis)-kasvista valmistettu yrttiuute 2,4 mg *

Ginkgo biloba -lehden uute 40 mg *

Gotu Kolan näkyvistä osista valmistettu uute 120 mg *

Ginseng (Siperian) -juuren  

(Eleutherococcus) jauhe 20 mg *

Levä, koko kasvista valmistettu jauhe 

(Ascophyllum nodosum L.)  13 mg *

Sitruunan bioflavonoidit, 

kokohedelmästä valmistettu jauhe 13 mg *

Alfa-rasvahappo 60 mg *

L-glutamiini 120 mg *

L-fenyylialaniini 133 mg *

Tauriini 200 mg *

L-tyrosiini 60 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).  * RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 5A Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton

BRAIN FORMULA
Luonnollinen vaihtoehto kiireiseen elämään
Elämämme on kiireisempää kuin koskaan ja on houkuttelevaa turvautua mihin tahansa keinotekoisiin piristeisiin, jotta pysyisimme 

valppaina ja terävinä. Brain Formula on Lifeplusin ratkaisu suorituskyvyn tukemiseen ja keskittymiseen käyttäen luonnollisia 

ainesosia.

Oma korkealaatuisia vitamiineja ja yhdisteitä sisältävä sekoituksemme on suunniteltu toimimaan luonnollisesti kehollasi. Se 

sisältää pantoteenihappoa, joka edistää henkistä suorituskykyä ja vähentää väsymystä, ja niasiinia ja B6-vitamiinia, jotka auttavat 

ylläpitämään psykologisia toimintoja ja kromia, joka auttaa ylläpitämään veren glukoosipitoisuutta – ja lisäksi monia muita ainesosia,  

jotka on valittu erityisesti optimoimaan sekoitusta ja tukemaan sinun keskittymistäsi ja säilyttämään energiatasoja.

Tuote 4459 180 Tablettia

Lisäravinteet eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.
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CALMAG PLUS
Kalsium ja Magnesium tukemaan yleistä 
hyvinvointia. 
Yleisesti tiedetään, että kalsium on tärkeää normaaliin 

hampaiden ja luuston kunnossapitoon, mutta on vähemmän 

tunnettua, että kalsium tukee myös monia eri koko kehon 

toimintoja! Kalsium auttaa ylläpitämään energiatasoa ja 

tukee lihasten toimintaa ja sillä on tärkeä osa terveiden 

punasolujen muodostumisessa. Magnesium edistää 

osaltaan hermoston toimintaa ja tukee kehoa syntetisoimalla 

proteiinia ja yhdessä kalsiumin kanssa, CalMag edustaa 

laadukasta ravintolisää niin paljolle muullekin kuin vain luille 

ja hampaille!

Tuote 4455  300 Tablettia

Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 300

Määrä per 6 tablettia  % EU:n RDA:sta
C-vitamiini (kalsium- L-askorbaatista) 144 mg 180%

D3-vitamiini (kolekalsiferoli) 6  μg 120%

Kalsium (yhteensä) 600 mg 75%

Fosfori (yhteensä) 107 mg 15%

Magnesium (yhteensä) 300 mg 80%

Sinkki (sinkkiglukonaattina) 9 mg 90%

K1-vitamiini (fytomenadioni) 38  μg 51%

Kupari (kupariglukonaattina) 0,6 mg 60%

Mangaani (mangaaniglukonaattina) 3 mg 150%

Boori (natriumboraatti) 3,6 mg *

Betaiini HCl 60 mg *

L-glutamiinihappo 120 mg *

Sinimailasenlehden jauhe 24 mg *

Pii (piihappona) 3 mg *

Levä, (Ascophyllum nodosum L.) 

koko kasvista valmistettu jauhe   12 mg * 

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.
EU.PI.MOD 5A Sopii myös kasvissyöjille.

Gluteeniton
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Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 180

Määrä per tabletti % EU:n RDA:sta
Tiamiinihydrokloridi (B1-vitamiini) 0,167 mg 15%

Ribofl aviini (B2-vitamiini) 0,167 mg 12%

Niasiini (nikotiiniamidi) 0,2 mg NE 1%

B6-vitamiini (pyridoksiini HCl) 0,167 mg 12%

Foolihappo (pteroyyliglutamiinihappo) 30  μg 15%

B12-vitamiini (syanokobalamiini) 1  μg 40%

L-arginiini (L-arginiini monohydrokloridista) 500 mg *

L-lysiini HCI 17 mg *

Pikkuruskuksen juuriuute 6 mg *

Hevoskastanjan siemenuute 6 mg *

Ginkgo biloba -lehden uute 22 mg *

Catuaba-puun kuoriuute 15 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 7 Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton

CIRCULATION FORMULA
Auttaa tukemaan verenkiertoa
Veri ja se kuinka tehokkaasti se virtaa verisuonistossamme 

on hyvin tärkeää päivittäisessä hyvinvoinnissamme. 

Circulation Formula on korkealaatuinen tuote, joka on 

suunniteltu täydentämään tehokasta verenkiertoa. Se 

sisältää synergestisiä B-vitamiineja ja korkealaatuisia 

yrttiuutteita, joista tiamiini tukee normaalia sydämen 

toimintaa, foolihaapon on todistettu edistävän veren 

muodostusta ja ribofl aviini auttaa ylläpitämään normaaleja 

punasoluja. Tämä korkealaatuinen tuote sisältää myös 

arginiinia. 

Tuote 4480 180 Tablettia

Lisäravinteet eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.

20



Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 60

Määrä per 2 tablettia % EU:n RDA:sta
Kalsium (dikalsiumfosfaatista) 228 mg 29%

Fosfori (dikalsiumfosfaatista) 176 mg 25%

Koentsyymi Q-10 100 mg *

Lesitiini (soija) 100 mg *

Sitruunan bioflavonoidit, 

kokohedelmästä valmistettu jauhe 50 mg *

Kversetiini 10 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.DE.PI.MOD 3 Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton

CO-Q-10 PLUS™

Mineraali /entsyymiyhdistelmä tukee 
energiatasoa
Koentsyymit kuten Co-Q-10 auttavat kehomme 

aineenvaihduntaa saamaan energiaa ruoasta. Co-Q-10 

Plus sisältää paitsi koentsyymi Q10:ä, myös kalsiumia ja 

fosforia, keskeisiä mineraaleja, joiden on todistettu tukevan 

kehoasi energian tuottamisessa.

Tuote 5591 60 Tablettia

Tuotetiedot  
Annoskoko 11,8 g
Annosta per pakkaus 60

Per annos  % EU:n RDA:sta
  Ravintokuituja 8 g 

Liukenevia kuituja 5 g 

Liukenemattomia kuituja 3 g 

Vaalean psylliumin siemenen jauhe 7,4 g *

Vaalean psylliumin siemenkuoren jauhe 1,8 g *

Maltodekstriini 2,7 g *

Pellavansiemenen (öljy poistettu) jauhe 177 mg *

Guar-kumin siemenytimen jauhe 177 mg *

Mustajalopähkinänlehden jauhe 118 mg *

Meren alginaatti koko kasvi jauhe 94 mg *

Punajuurijauhe 59 mg *

Stabiloitu probioottinenyhdiste ProBioTx™ 11,8 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.DE.PI.MOD 5 Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton

COLON FORMULA 
Auttaa tukemaan kehon aineenvaihduntaa 
luonnollisesti
Yleisen hyvinvoinnin keskeinen osa on kehon kyky 

käsitella kuona-aineita. Ei hohdokasta, mutta tärkeää!

Lifeplus Colon Formula pyrkii tukemaan kehon luonnollista 

puhdistusprosessia. Yhdessä terveellisen, hedelmiä ja 

vihanneksia sisältävän ruokavalion lisäksi, Colon Formula 

voi auttaa rutiini puhdistuksessa ja on hyvä valinta kaikille, 

jotka haluavat lisätä kuitua ruokavalioonsa.

Tuote 4443 708 g 
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DIGESTIVE FORMULA
Ainutlaatuinen ruoansulatusta tukeva koostumus. 
Terveellinen ruoansulatusprosessi on riippuvainen tietyistä 

happamoivista- ja entsyymiprosesseista. Tehokas kaikkien 

ruokien, kuten proteiinien, rasvojen ja hiilihydraattien ruoansulatus , 

auttaa kehoa maksimoimaan ravinteiden saannin. Useiden kasvi- ja  

juuriuutteiden lisaksi Digestive Formula sisältää kalsiumia, joka 

edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa – auttaen 

kehoasi käsittelemään ravinteita tehokkaasti.

Tuote 4452 90 Tablettia

Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 90

Määrä per 3 tablettia  % EU:n RDA:sta
Kalsium 75 mg 9%
Fosfori  42 mg 5%
Amlylaasi 150 mg *
Sappi 135 mg *
Bromelaiini 90 mg *
Lipaasi 75 mg *
Pankreatiini   300 mg *
Pankrelipaasi 330 mg *
Papaiini 90 mg *
Pepsiini 210 mg *
Betaiini HCl 450 mg *
L-glutamiinihappo 60 mg *
Glysiini 15 mg *
Aloe vera -lehden jauhe 15 mg *
Punajuurijauhe (Beta vulgaris rubra L.) 15 mg *
Glyseriini 36 mg *
Lesitiini (soija) 15 mg *
Piparmintunlehden jauhe 15 mg *
Stabiloitu probioottinen yhdiste ProBioTx™ 60 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 5 Gluteeniton

LIFEPLUS DISCOVERY
Astragalus juuriuute kapselit
Lifeplus Discovery perustuu puhtaaseen ja tiivistettyyn 

Astragalus yrtin juuren uutteeseen. Tämä patentoitu sekoitus 

johon on yhdistetty yrttiuutteita luovat tuotteen jota pidämme 

todella jännittävä uutena lisänä Lifeplus tuoteperheeseen!

Tuote 5096 30 Kapselia

Tuotetiedot  
Kapseleita pakkauksessa 30

Määrä per kapseli                                                   % EU:n RDA:sta
Mikäli käytät reseptilääkkeitä, olet lääkärin 

hoidossa tai sinulla on jokin sairaus, 
keskustele ravintolisien käytöstä hoitavan 
lääkärin kanssa. Älä käytä, jos olet raskaana 
tai suunnittelet raskautta, imetät, tai sinulla 
on vastuskykyä alentava tai 
verenohennuslääkitys.  9 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.DE.PI.MOD 1A Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton

Lisäravinteet eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.
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D-MANNOSE PLUS
Tukee virtsateiden terveyttä
D-mannoosi on luonnollinen sokeri, joka minimaalisesti 

metaboloituu energiaksi, eikä stimuloi insuliinin vapautumista. 

Se on hyödyllinen ravintolisä, varsinkin yhdistettäessä 

karpalouutteeseen, joka on D-mannoosin luonnollinen lähde, 

kuten monien muidenkin luonnon antimiin perustuvien ravintolisien 

lähde. 

Pohjois-Amerikasta kotoisin olevalle karpalolle kaukaiset serkut 

ovat Euroopan puolukka ja mustikka. Karpalo oli tärkeä osa 

Pohjois-Amerikan alkuperäisväestön ravintoa ja tänäpäivänä 

karpalo-pohjaisia tuotteita nautitaan maailmanlaajuisesti. 

D-mannoosi Plus on laadukas ravintolisä ja perustuu meidän 

omaan DC™ Complex yhdistelmään (D-mannoosia ja 

karpalouutetta). Se on valmistettu tiukkojen laatustandardien 

mukaisesti helppokäyttöisiksi kapseleiksi.

Tuote 4008 120 Kapselia

Tuotetiedot  
Kapseleiden määrä per purkki  120

Määrä per 4 kapselia  % EU:n RDA:sta
Proprietary DC Complex™  2050 mg *

D-mannoosi   *
Karpalouutetta  *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.DE.PI.MOD 1A Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton

EPA PLUS
Omega 3 happokapseleita  

Asiantuntijoiden laatima merestä lähtöisin oleva 

lipidikonsentraatti. EPA Plus tuotteessa on Omega 3 

rasvahappoja niille, jotka etsivät perus Omega ratkaisua. 

Omega 3-rasvahappo DHA tukee aivojen toimintaa ja kehitystä 

ja EPA tukee sydäntäsi. EPA Plus auttaa myös suojelemaan 

soluja oksidatiiviselta stressiltä, koska E-vitamiini on lisätty 

synergisesti tuotteeseen. Joten tee kuten tiedät olevan oikein ja 

valitse EPA Plus täydentämään ruokavaliotasi.

Tuote 5512 90 Kapselia

Tuotetiedot  
Kapseleita per pakkaus 90

Määrä per 3 kapselia % EU:n RDA:sta
E-vitamiini (DL-alfa-tokoferoliasetaatti) 4 mg α-TE 33%

EPA (eikosapentaeenihappo) 420 mg *

DHA (dokosaheksaeenihappo) 300 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.DE.PI.MOD 3C Gluteeniton
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EVENING PRIMROSE OIL 
(Helokkiöljy)
Luonnollinen välttämättömien rasvahappojen lähde   
Evening Primrose Oil tuotetaan helokin siemenistä, jotka 

ovat luonnollinen lähde linolihapolle (LA) ja Gamma 

linoleenihapolle (GLA). LA ja GLA ovat niin sanottuja 

välttämättömiä rasvahappoja, joita voimme syödä riittävän 

määrän ruoan välityksellä noudattamalla tasapainoista 

ruokavaliota. Monilla saattaa olla vaikeuksia ylläpitää 

tasapainoista ruokavaliota ympäristötekijöiden takia ja silloin 

Evening Primrose Oil voi olla ratkaisu. Helokki-öljymme 

bonuksena on myös E-vitamiinia, joka osaltaan suojaa 

oksidatiiviselta vauriolta.

Tuote 5529 60 Kapselia

Tuotetiedot  
Kapseleita per pakkaus 60

Määrä per 2 kapselia % EU:n RDA:sta
E-vitamiini (DL-alfa-tokoferoliasetaatti) 10 mg α-TE 83%

Helokkiöljy 1000 mg *

Gammalinoleenihappo 80 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 3P Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton

EU.PI.MOD 5A Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton

Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 60

Määrä per 2 tablettia    % EU:n RDA:sta
A-vitamiini (beetakaroteeni) 750 μg RE 94%

C-vitamiini (L-askorbiinihaposta) 140 mg 175%

Niasiini (nikotiiniamidi) 20 mg NE 125%

Magnesium (magnesiumglukonaattina) 14 mg 4%

Sinkki (sinkkiglukonaattina) 10 mg 100%

Seleeni (natriumseleniittina) 100  μg 182%

Puolukkauute 420 mg *

Rutini 80 mg *

Hesperidiini 40 mg *

Kversetiini 40 mg *

L-glutatiooni 2000  μg *

Luteiini (luteiiniuutteesta) 4 mg *

Tseaksantiiniuute  

(kehäkukka, Tagetes erecta L.) 4 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EYE FORMULA 
Tukee ja ylläpitää tervettä näkökykyä
Eye Formula on ainutlaatuinen synergistinen yhdistelmä hivenaineita 

ja luonnollisia kasviperäisiä ainesosia, yhdistäen perinteisen tiedon 

ja kokemuksen tieteellisellä tiedolla ja se on kehitetty nimenomaan 

auttamaan ja ylläpitämään yleistä silmien terveyttä.

Viimeisimpiin tutkimuksiin perustuen, Eye Formulassa yhdistyvät 

omaperäiset ainesosat, jotka ravitsevat ja tukevat herkkää 

solukudosta ja silmien toimintaa. Se sisältää A-Vitamiinia, joka on 

tunnettu tekijä visuaalisessa terveydessä sekä sinkkiä, joka auttaa 

A-vitamiinin aineenvaihdunnassa ja tukee myös normaalia näköä 

erillisenä mineraalina. Yhdessä seleenin kanssa sinkki auttaa myös 

suojelemaan oksidatiiviselta vauriolta.

Ihanteellinen valinta niille, jotka haluavat täydentää tulevaisuuden 

näkymiä!

Tuote 4454 60 Tablettia24



FUSIONS RED™

Ultra tiivistetty hedelmäsekoitus 
Lifeplus suosikki, Fusions Red, on täydellinen yhdistelmä 

tiedettä ja luontoa – ja hienoa makua, joka tekee 

tuotteesta tosi houkuttelevan!

Tehty tiivistetyistä marjojen sekoituksista, kuten 

hapankirsikoista , granaattiomenista, Açaísta ja monesta 

muusta ja nämä kapselit on kehitetty sellaisiksi, että 

jokaisen marjan luonnolliset kasviravinteet ovat säilyneet 

ja täten varmistaneet laadun.

Helppo ottaa ja hieno maku!

Tuote 4000 60 Kasviskapselia

Tuotetiedot  
Kapseleita pakkausta kohti 60

Määrä per 2 kapselia  % EU:n RDA:sta
Kaloreita 5 kcal or 20 kJ 

Hiilihydraatteja      1    g 

josta sokereita (luonnon hedelmäsokeria)   1    g

Patentoitu hedelmäuute 1000 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 2E Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton
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HEART FORMULA 
Asiantunteva ravinnesekoitus tukemaan sydämen hyvinvointia.
Heart Formula on tehty tukemaan verenkiertosysteemiä kuten sydäntä, valtimoita ja suonia. Heart Formula sisältää tiamiinia, 

joka tunnetaan myös B1-vitamiinina, ja edistää normaalia sydämen toimintaa ja sen ainutlaatuiset, monimutkaiset, synergeeniset 

ravintoaineet, kuten B6-vitamiinit avustavat punasolujen muodostumista ja C-vitamiinit, jotka tukevat kollageenin muodostumista, 

ovat välttämättömiä terveille verisuonille. Mahtava valikoima mineraaleja, jotka tekevät tuotteestamme vieläkin paremman 

luonnollisten kasviuutteiden kanssa ja oma PhytoZyme peruspohjamme, joka varmistaa, että ainekset toimivat keskenään parhaalla 

mahdollisella tavalla.

Asiantuntemuksella valitut vitamiinit ja laadukkaat ydinmineraalit ja synergistinen sekoitus, jossa on optimoitu kaikkien vaikutukset ja 

tuloksena on tuote, joka on helppo ottaa sydämeesi!

Tuote 4451 300 Tablettia

Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 300

Määrä per 3 tablettia % EU:n RDA:sta
A-vitamiini (yhteensä) 1800  μg RE 225%

Retinyyliasetaatti 450  μg RE 56%

Beetakaroteeni 1350  μg RE 169%

C-vitamiini (L-askorbiinihappo) 600 mg 750%

D3-vitamiini (kolekalsiferoli) 2,7  μg 54%

E-vitamiini (D-alfa-tokoferyylihapon sukkinaatti) 50 mg α-TE 417%

Niasiini (nikotiiniamidi) 3 mg NE 19%

B6-vitamiini (pyridoksiini HCl) 15 mg 1071%

Foolihappo (pteroyyliglutamiinihappo) 210  μg 105%

B12-vitamiini (syanokobalamiini) 180  μg 7200%

Kalsium (dikalsiumfosfaatista) 22 mg 3%

Fosfori (dikalsiumfosfaatista) 11 mg 2%

Magnesium (yhteensä) 128 mg 34%

Seleeni (natriumseleniittina) 48  μg 87%

Kupari (kupariglukonaattina) 0,06 mg 6%

Mangaani (mangaaniglukonaattina) 1,2 mg 60%

Oktakosanooli 3,6 mg *

L-karnitiini 45 mg *

Määrä per 3 tablettia % EU:n RDA:sta
Sitruunan bioflavonoidit, 

kokohedelmästä valmistettu jauhe 18 mg *

Rutini 18 mg *

Superoksididismutaasi 15 mg *

L-systeiini HCI 90 mg *

DL-metioniini 60 mg *

Tauriini 36 mg *

Valkosipulinkynsijauhe 6 mg *

Inkiväärinjuuren uute 42 mg *

Japanintatarin uute (Polygonum cuspidatum

Sieb. & Zucc.) 12 mg *

Rosmariinin lehtiuute 18 mg *

Kurkuminoidit (maustekurkumanjuuren uutteesta) 17 mg *

Inositoli 24 mg *

Betaiini HCl 120 mg *

Koliinibitartraatti 24 mg *

Serrapeptaasi 15 mg *

Trypsiini 120 mg *

Bromelaiini 285 mg *

Papaiini 13 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).  * RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 7 Gluteeniton
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Lisäravinteet eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.

IMMUNE FORMULA 
Erityisesti immuunitoimintojen tueksi
Immune Formula on yksi Lifeplusin kaikkein harkituimmista omista tuotteista, jonka tekemisessä on käytetty luotettavaa 

asiantuntemustamme ja sitoutumistamme tuottaa parhaimmat yhdistelmät laadukkaita ainesosia, jotka on tarkoitettu 

tiettyyn tarkoitukseen.

Omassa erityisessä sekoituksessamme yhdistyy valikoima luonnon uutteita, kuten B12-vitamiini ja foolihappo, jotka 

edistävät normaalia immuunijärjestelmän toimintaa, ja oma ainutlaatuinen PhytoZyme perustamme, joka maksimoi 

aineita synergisesti antaen erinomaisen vaihtoehdon niille, jotka etsivät tehokasta vaihtoehtoa täydentämään 

immuunijärjestelmänsä normaalia toimintaa.

Tuote 4458  120 Tablettia

Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 120

Määrä per 2 tablettia  % EU:n RDA:sta
 Foolihappo

(pteroyyliglutamiinihappo) 40  μg 20%

 B12-vitamiini (syanokobalamiini) 50  μg 2000%

 Mykoseuttinen sekoitus (jauheita) 250 mg *

 Beta 1,3 -glukaaneja 

(betaglukaanikompleksista) 40 mg *

 Betaiini HCl 100 mg *

 Bromelaiini 33 mg *

 Koentsyymi Q-10 4 mg *

 Inositoli 90 mg *

 Inositoli-heksafosfaatti 70 mg *

 L-karnitiini 20 mg *

 Quercetina diidrato 40 mg *

 Japanintatarin uute 20 mg *

 Aloe vera -lehtigeeli (jauhe) 10 mg *

 Amerikan ginsenginjuuren uute 20 mg *

Määrä per 2 tablettia  % EU:n RDA:sta
Kurjenherneenjuurikon uute 93 mg *

Kiinalaisen vuohennokan näkyvistä

osista valmistettu uute 40 mg *

Gotu Kolan näkyvistä osista 

valmistettu uute 40 mg *

Vihreän teen lehtiuute 80 mg  

Maito-ohdakkeen siemenuute 30 mg *

Noni-hedelmäjauhe 15 mg *

Oliivilehden uute 20 mg *

Granaattiomenan koko

hedelmästä valmistettu uute 18 mg *

Likusterihedelmän (marja) jauhe 93 mg *

Palsamiköynnöksen hedelmäuute 63 mg *

Siperian ginsenginjuuren uute 30 mg *

Kurkuminoidit (maustekurkumanjuuren 

uutteesta) 38 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).  * RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 4B Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton
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IRON PLUS
Asiantuntevasti tehty täydentämään erityistä 
raudan tarvetta ruokavaliossa 

Rauta on kriittinen osa jokapäiväistä ruokavaliota, se tukee 

punasolujen muodostamista, edistää osaltaan normaalia 

hapen kuljetusta elimistössä sekä auttaa torjumaan 

väsymystä ja uupumusta.

Iron Plusille on tyypillistä lisä-ainesosat, jotka optimoivat 

tuotetta, kuten B12-vitamiini, joka tukee energiatasoa ja 

C-vitamiini, joka tukee immuunijärjestelmän toimintaa 

ja auttaa kehoa absorboimaan rautaa tehokkaammin. 

Tämä asiantuntevasti tasapainoitettu IronPlus sekoitus 

on ihanteellinen tuote niille, jotka haluavat tehokkaasti 

täydentää raudan saantia.

Tämä tuote on tarkoitettu vain henkilöille, joilla on 

lisääntynyt ravintoraudan tarve.

Tuote 4389  60 Tablettia 

Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 60  

Määrä per tabletti      % EU:n RDA:sta
C-vitamiini (L-askorbiinihappo)    130  mg                    163%

Foolihappo (pteroyyliglutamiinihappo) 100   μg                       50%

B12-vitamiini (syanokobalamiini) 25   μg                   1000%

Rauta (bisglysinaattina) 15  mg                      107%

 RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

 * RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 1 Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton

IRON PLUS
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Tuote 4389
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Lisäravinteet eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.

JOINT FORMULA
Ravintotukea nivelille
Me kaikki haluamme ylläpitää kuntoamme – mutta kunto on 

muutakin kuin vain lihaksia. Nivelemme tekevät kaiken kovan 

työn kantaen meitä, joten on tärkeää huolehtia niistä osana 

hyvinvointiamme. Joint Formula on suunniteltu tukemaan niveliä 

aktiivisen elämäntavan ylläpitämisessä. Joint Formula on 

tarkka yhdistelmä kivennäisaineita, joiden on todistettu tukevan 

niveliä – kuten magnesiumia, joka tukee proteiinisynteesiä – 

nivelet (etenkin nivelrusto) kuten kaikki kudokset ovat  pääosin 

proteiinia – kun taas mangaani ja kupari auttavat tukemaan 

kehoa ylläpitämään normaaleja sidekudoksia. Joint Formulan 

sinkkipitoisuus tukee kehon aineenvaihdunnan keskeisiä 

makroravinteita, kuten hiilihydraattia ja proteiinia, joista 

ravintoaineet nivelten rakentamiseen ovat peräisin. 

Tuote 4433  120 Tablettia

Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 120

Määrä per 4 tablettia % EU:n RDA:sta
Magnesium (magnesiumglukonaattina) 64 mg 17%

Sinkki (sinkkisulfaattina) 4 mg 40%

Kupari (kupariglukonaattina) 0,2 mg 20%

Mangaani (mangaaniglukonaattina) 2 mg 100%

Glukosamiinisulfaattikaliumkloridisuola 1200 mg *

N-asetyyli-D-glukosamiini 200 mg *

Kondroitiinisulfaatti 200 mg *

Hyaluronihappo 20 mg *

Hydrolysoitu kollageeni  100 mg *

Silicon (yhteensä) 8 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 3 Gluteeniton

LYPRINEX™

Helposti nieltävä lipidiuute 

Kokonaisia lipidejä sisältävää patentoitua uutetta pieninä, 

helposti nieltävinä kapseleina. Ravintolisä laadukkaista 

vihreähuulisista Uuden-Seelannin rannikkojen simpukoista. 

Tuote 4489  60 Kapselia

Tuotetiedot  
Kapseleita per pakkaus 60

Määrä per 2 kapselia  % EU:n RDA:sta
Vihersimpukka (Perna canaliculus)

kokolipidiuute 100 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.DE.PI.MOD 1U Gluteeniton
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MENAPLUS™

Hoitavia yrttejä, tehokkaita ravinteita.

Valikoima luonnon yrttejä kuten ginsengia, suitsuketta ja 

kurkumaa, taitavasti yhdistettynä B-6 vitamiinin kanssa, 

joka puolestaan auttaa säätelemään hormonaalista 

toimintaa ja magnesiumin kanssa, joka tukee normaalia 

hermoston toimintaa. Tämä sekoitus on korkealaatuinen 

lisäravinne, joka täydentää erikoisesti naisten tarpeita.

Käteviä, laadukkaita kapseleita.

Tuote 5042  240 Tablettia

Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 240

Määrä per 5 tablettia                                            % EU:n RDA:sta
B6-vitamiini (pyridoksiini HCl) 50 mg 3571%

Magnesium (yhteensä) 150 mg 40%

Siperian ginsenginjuuren uute (Eleutherococcus 

senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.) 400 mg *

Humala (Humulus lupulus L.) kukkauute 100 mg *

Olibanum-hartsi (Boswellia serrata 

Roxb.) pihkajauhe 400 mg *

Kudzu (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi) 

juuriuute (40% kudzu-isofl  avoneja) 500 mg *

Lakritsi (Glycyrrhiza glabra L.)

(glykyrritsiini poistettu) juuriuute 200 mg *

Shatavari (Asparagus racemosus Willd.) juuriuute 200 mg *

Maustekurkuma (Curcuma longa L.) juurija 

juurakkojauhe 400 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 1C Gluteeniton
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MEN’S FORMULA 
Suunniteltu miesten tarpeita ajatellen. 
Miehet ovat yhä tietoisempia ja vastuuntuntoisempia 

huolehtimaan omista erityisistä ravitsemuksellisista 

tarpeistaan. Men’s Formula on laadukas ravintolisä, joka 

sisältää A-vitamiinia, B-vitamiinia, sinkkiä ja seleeniä, 

jotka auttavat immuunijärjestelmän toimintaan ja sitä 

kautta virtsarakon-. eturauhas- ja virtsateiden toimintaan.  

B6-vitamiini tukee myös energiatasoa ja kehon kykyä 

metaboloida proteiinia ja glykogeenia (käytetään lihasten 

muodostamisessa) sekä auttaa hormoonien säännöstelyssä; 

sinkki tukee hedelmällisyyttä ja normaaleja testosteronitasoja 

ja seleeni tukee immuunijärjestelmän ja siittiöiden tuotantoa.  

Nämä komponentit auttavat varmistamaan, että Men’s 

Formula on erinomainen vaihtoehto miehelle, joka haluaa 

erityisesti miehille tarkoitettua ravintolisää.

Tuote 4446 120 Tablettia

Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 120

Määrä per 2 tablettia    % EU:n RDA:sta
A-vitamiini (beetakaroteeni) 750  μg RE 94%

D3-vitamiini (kolekalsiferoli) 5  μg 100%

E-vitamiini (D-alfa-tokoferyylihapon sukkinaatti) 82 mg α−TE 683%

Vitamiini B-6 (pyriksodaali 5-fosfaatti) 10 mg 714%

Sinkki (sinkkiglukonaattina) 7,5 mg 75%

Seleeni (natriumseleniittina) 50  μg *

Boori (natriumboraatti) 2 mg *

Beta-sitosterooli (soija) 50 mg *

Lykopeeni (lykopeeniuutteesta) 300  μg *

Catuaba-puun kuoriuute 50 mg *

Ginkgo biloba -lehden uute 10 mg *

Nokkosen juuren uute 225 mg *

Kurpitsan siemenuute 50 mg *

Sahapalmun marjauute 170 mg *

L-alaniini 100 mg *

L-glutamiinihappo 100 mg *

Glysiini 100 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 6 Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton

Lisäravinteet eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.
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MICRO•MINS™ PLUS 
Loistava sekoitus välttämättömiä mineraaleja!
Erinomainen vaihtoehto perus mineraalilisän tarpeisiin. 

Micro•Mins Plus sisältää monenlaisia mineraaleja, joiden on 

osoitettu tukevan useita kehon prosesseja, kuten:

• Rautaa – osoitettu tukevan kognitiivisia toimintoja ja vähentävän        

   väsymystä

• Magnesiumia – tukee energiatasoa ja ylläpitää luita ja hampaita

• Manganesea – tukee sidekudoksen kasvua, kuten rustoa ja 

   myös suojaa soluja oksidatiiviseltä stressiltä

• Kaliumia – Auttaa ylläpitämään normaalia verenpainetta ja 

   hermostoa

Kun yhdessä pillerissä on näin monia tärkeitä kivennäisaineita 

on selvää, että Micro•Mins on mikro mineraalituote, jolla on suuri 

vaikutus!

Tuote 5590 60 Kapselia

Tuotetiedot  
Kapseleita per pakkaus 60

Määrä per 2 kapselia   % EU:n RDA:sta
Rauta 4 mg 29%

Magnesium 66 mg 18%

Mangaani 2 mg 100%

Kalium 99 mg 5%

Orgaanisen humuspitoisen liuskekiven  

(orgaaninen fytomineraali)-jauhe 600 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.DE.PI.MOD 8A Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton

MSM PLUS™ 
Tukee kehoa ylläpitämään niveliä  
MSM Plus on laadukas tuote, jossa MSM 

(Metyylisulfonyylimetaani) ja myös molybdeeniä ovat 

natrium molybdaatin muodossa; tämä edistää normaalia 

rikkiaminohapon aineenvaihduntaa tukemaan nivelien 

toiminnan ylläpitoa.

Tuote 4463 240 Tablettia

Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 240

Määrä per 8 tablettia  % EU:n RDA:sta
Molybdeeni (natriummolybdaattina) 34  μg 68%

Metyylisulfonyylimetaani (MSM) 5000 mg *

Sitruunan biofl  avonoidit, koko 

hedelmästä valmistettu jauhe 133 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.DE.PI.MOD 4A Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton
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PHASE’OMINE  
Proteiiniuute palkokasveista

Suunniteltu otettavaksi sellaisten aterioiden kanssa, jotka 

sisältävät pastaa tai perunaa. Sopii kasvissyöjille.

Tuote 4461  180 Tablettia

Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 180

Määrä per 6 tablettia  % EU:n RDA:sta
Tarhapavun (Phaseolus vulgaris L.)

proteiinin konsentraattiuute 1500 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 2A Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton

Lisäravinteet eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.

PARACLEANSE 
Tukea luonnolliselle ruoansulatuskanavalle.
Passiivinen elämäntapa, stressi tai epätasapainoinen 

ruokavalio voi johtaa ummetukseen tai hitaaseen 

ruoansulatuskanavan toimintaan.

Paracleanse on yrttien, yrttiuutteiden, rikkiä sisältävien 

aminohappojen ja MSM:n synergistinen yhdistelmä ja 

on erityisesti suunniteltu tukemaan halutun vaikutuksen 

saavuttamista. 

Paracleanse on suunniteltu määrä-aikaiseen käyttöön ja 

siksi suosittelemme, että käytät sitä vain noin 10-12 päivän 

ajan, joka kolmas tai neljäs kuukausi. Noudata etiketissä 

olevaa ohjetta. Yksi purkki Paracleanse tabletteja 3 tai 

4 kertaa vuodesssa antaa yrttiperäistä tukea halutun 

vaikutuksen saamiseksi. 

Tuote 4450 180 Tablettia

Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 180

Määrä per tabletti  % EU:n RDA:sta
Koiruohon (Artemisia absinthium L.) 

näkyvistä osista valmistettu jauhe 100 mg *

Kesämarunan

(Artemisia annua L.) näkyvistä osista valmistettu uute 40 mg *

Mustajalopähkinänlehden jauhe 100 mg *

Metyylisulfonyylimetaani (MSM) 50 mg *

Happomarjan juuren kuoresta valmistettu jauhe 30 mg *

Neilikan kukan nupuista valmistettu jauhe 50 mg *

Sarviapilan siemenjauhe 60 mg *

Valkosipulinkynsijauhe 70 mg *

Hydrastisjuuren jauhe 25 mg *

Maito-ohdakkeen siemenuute 40 mg *

Persiljanlehden jauhe 50 mg *

DL-metioniini 20 mg *

L-systeiini 10 mg *

Rakkolevä (Laminaria digitata L.) 50 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 5 Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton
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PH PLUS™

Alkaline tabletit, jotka ovat voimakas sekoitus 
välttämättömiä mineraaleja 
PH Plus on täydentävä tasapainottava sekoitus. Kalsium 

auttaa tukemaan normaalia ruoansulatusentsyymien 

toimintaa, kun taas Magnesium auttaa säilyttämään 

elektrolyyttien tasapainoa kehossa. Fosfori tukee 

solukalvon toimintoja, ja kalium voi auttaa ylläpitämään 

normaalia verenpainetta. Valikoima laadukkaita 

hedelmä- ja kasviuutteita ja lisäksi oma patentoitu 

PhytoZyme pohjamme ja optimaalinen tuote on taattu.

Tuote 4620  270 Tablettia 

Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 270

 3 tablettia  Päiväannos % EU:n RDA:sta
 kohti (9 tablettia) (3 tablettia)

Kalsium 228 mg 684 mg 86%*

Fosfori 8 mg 24 mg 3%*

Magnesium 90 mg 270 mg 72%*

Kalium 241 mg 723 mg 36%*

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.DE.PI.MOD 3C Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton

PH PLUS™ Test Strips
Tuote  4619

u.
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Lisäravinteet eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.

REAL NRG™

Ravintoaine-rikas vaihtoehto kahville tai virvoitusjuomille
Tieteellisesti kehitetty ja joustava vaihtoehto. Real NRG on stimuloiva 

energiajuoma luonnon omista aineista sisältäen luonnollisista lähteistä peräisin 

olevia proteiineja, hiilihydraatteja ja synergistisiä vitamiineja ja yhdisteitä. Sitä 

voidaan sekoittaa joko veteen tai suosikkimehuun ja tuloksena on maukas juoma.

Real NRG on täynnä B-12-, B-6-, ja B-2 vitamiineja, niasiinia ja foolihappoa, 

jotka auttavat tukemaan väsymyksen vähentämistä sekä C-vitamiinia 

tukemaan lihasten palautumista - mutta nämä ovat vain muutamia huolella 

valittuja elementtejä, jotka yhdessä tekevät tuotteesta varman vaihtoehdon 

keinotekoisille piristeille.

Sisältää runsaasti kofeiinia (68 mg/100 ml).  Ei suositella lapsille, raskaana 

olevilla tai imettäville.

Tuote 4490 990 g

Per annos                                                     % EU:n RDA:sta
Energiaa 62 kcal or 248 kJ  *

Proteiinia 1     g *

Hiilihydraatteja 14     g *

josta sokereita 14     g *

Rasvaa 0,0     g *

josta tyydyttynyttä 0,0     g *

josta transrasvaa 0,0     g *

E-vitamiini 

(D-alfa-tokoferyylihapon sukkinaatti) 8,3  mg α-TE 69%

C-vitamiini (L-askorbiinihappo) 100  mg 125%

Tiamiinimononitraatti (B1-vitamiini)  2  mg 182%

Ribofl aviini (B2-vitamiini) 2  mg  143%

Niasiini (nikotiiniamidi) 18  mg NE 113%

Per annos                                                     % EU:n RDA:sta
B6-vitamiini (pyridoksiini HCl) 3  mg 214%

Foolihappo (pteroyyliglutamiinihappo) 200   μg 100%

B12-vitamiini (syanokobalamiini) 30   μg 1200%

Pantoteenihappo (kalsium-D-pantotenaattina) 30  mg 500%

Sinkki (sinkkiglukonaattina) 3  mg 30%

Kromi (kromi pikolinaatti) 40   μg 100%

Kofeiini (guaranan siemenen ja 

vihreän teenlehden uutteet) 170  mg *

L-karnitiini 100  mg *

Glysiini 100  mg *

L-fenyylialaniini 150  mg *

Tauriini 400  mg *

L-tyrosiini 400  mg  *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   * RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.DE.PI.MOD 3E Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton

Tuotetiedot  
Annosta per pakkaus 60
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SMART BAR
Chocolate Supreme Nutrition Bar – Suklaa ravintopatukka 
Lifeplus Smart Bar, on erityinen sekoitus luonnollisia hiilihydraatteja, rasvoja, proteiineja 

ja ravintokuituja ilman sokerialkoholia, transrasvoja tai keinotekoisia makeutusaineita, 

jolloin tuloksena on maukas välipala.

Magnesium-, kalsium- ja D-vitamiini auttavat ylläpitämään normaalia lihasten toimintaa, 

proteiini auttaa ylläpitämään lihasmassaa, ja B12-, B2- ja B6- vitamiinit sekä niasiini osaltaan 

vähentävät väsymystä ja uupumista. Smart Bar sisältää myös rautaa, joka edistää hapen kulkemista 

kehon läpi, esimerkiksi lihaksiin liikunnan aikana.

Hieno yhdistelmä makua ja laadukkaita ravinteita – kun olet menopäällä!

Tuote 1808  12 Patukka

Tuotetiedot  
Annoskoko 1 patukka (50 g)
Annoksia 12
Keskimääräinen ravintosisältö 100 grammassa % EU:n RDA:sta
Energiaa 408 kcal or 1708 kJ *
Proteiinia 22,9    g *
Hiilihydraatteja 39,0    g *

josta sokereita 34,2    g *
Rasvaa 15,3    g *

josta tyydyttyneitä 6,4    g *
josta transrasvaa 0    g *

Kolesteroli 11 mg *
Kuitua 11,2    g *
A-vitamiini (retinyyliasetaatti) 160 μg RE 20%
D3-vitamiini (kolekalsiferoli) 1,0  μg 20%
E-vitamiini (DL-alfa-tokoferoliasetaatti) 3,6 mg α-TE 30%
C-vitamiini (L-askorbiinihappo) 16 mg 20%
B1-vitamiini (tiamiinihydrokloridi)  0,22 mg 20%
B2-vitamiini (ribofl aviini) 0,28 mg 20%
Niasiini (nikotiiniamidi) 3,2 mg NE 20%
B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridi) 0,28 mg 20%
Foolihappo (pteroyyliglutamiinihappo) 60  μg 30%

Keskimääräinen ravintosisältö 100 grammassa % EU:n RDA:sta
B12-vitamiini (syanokobalamiini) 0,5  μg 20%

Biotiini 10  μg 20%

Pantoteenihappo (kalsium-D-pantotenaatti) 1,2 mg 20%

K1-vitamiini (fytomenadioni) 15,0  μg 20%

Kalsium (yhteensä) 320,0 mg 40%

Fosfori (yhteensä) 293,0 mg 42%

Rauta (ferrosulfaattina) 2,8 mg 20%

Magnesium (magnesiumkarbonaattina) 112,5 mg 30%

Sinkki (sinkkioksidina) 2,0 mg 20%

Jodi (kaliumjodidina) 30,0  μg 20%

Seleeni (natriumseleniittina) 11,0  μg 20%

Kupari (yhteensä) 0,21 mg 21%

Kromi (kromi(III)kloridina) 8,0  μg 20%

Mangaani (mangaanisulfaattina) 0,4 mg 20%

Molybdeeni (natriummolybdaattina) 10,0  μg 20%

Natrium 0,24    g *

Kalium (yhteensä) 554 mg 28%

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   * RDA-annosta ei ole määritetty.

US.EU.DE.PI.MOD 2B
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SOMAZYME™  
Entsyymit ja mineraalit työskentelevät synergisesti.
Kehossamme tapahtuu lukemattomia kemiallisia reaktioita 

päivittäin, ja kehomme käyttää entsyymejä tukemaan näitä 

kemiallisia reaktioita.

Somazyme on rikas täydentävä lähde entsyymejä, kuten 

bromelainia, pankreatiinia ja lysotsyymia. Synergistinen sekoitus 

sisältää myös lisäksi muita mineraaleja, joiden on näytetty 

tukevan suojaamaan oksidatiiviselta vauriolta, kuten sinkkiä, 

magnesiumia ja mangaania. 

Tuote 4441 120 Tablettia 

Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 120

Määrä per tabletti   % EU:n RDA:sta
Magnesium (magnesiumglukonaattina) 2 mg 0,5%

Sinkki (sinkkisulfaattina) 1 mg 10%

Mangaani (mangaanisulfaattina) 0,2 mg 10%

Hesperidiini (hesperidiinikompleksista) 20 mg *

Sitruunan bioflavonoidit 10 mg *

Rutini 8,5 mg *

L-glutatiooni 150  μg *

Pankreatiini 150 mg *

Papaiini 90 mg *

Bromelaiini 130 mg *

Lysotsyymi HCl 50 mg *

Trypsiini 50 mg *

Superoksididismutaasi 15 mg *

Serrapeptaasi 5 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 9 Gluteeniton

Lisäravinteet eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.
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SUPPORT TABS PLUS 
Ravintotukea elämän päivittäisiin haasteisiin.
Support Tabs Plus on kehitetty antamaan ravitsemuksellista tukea niille, joilla ei aina ole aikaa ylläpitää tasapainoista ruokavaliota 

kiireisen elämäntavan takia. Huolellinen vitamiinien, kivennäisaineiden ja yhdisteiden valinta tarjoaa tukea suorituskyvylle, kuten 

B6-vitamiini ja C-vitamiini, jotka auttavat ylläpitämään energiatasoa, magnesium, joka auttaa vähentämään väsymistä ja kromi, 

joka tukee veren sokeripitoisuutta sekä pantoneenihappo, joka auttaa aivoja tuottamaan välittäjäaineita ja auttaa sinua ottamaan 

haasteita vastaan ja sietämään päivittäistä stressiä.

Lifeplus on yhdistänyt nämä yhdisteet kasvitieteellisillä siperialaisen ja amerikkalaisen ginsengin uutteilla. Muut synergistiset 

ravintoaineet, kuten biofl avonoidit on lisätty mukaan auttamaan saamaan Support Tabs Plus tuotteen huomatuksi kasvipohjaisena 

vaihtoehtona keinotekoisille piristeille.

Tuote 4449 240 Tablettia

Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 240

Määrä per 4 tablettia   % EU:n RDA:sta
C-vitamiini (L-askorbiinihappo) 300 mg 375%

E-vitamiini (D-alfa-tokoferyylihapon sukkinaatti) 75 mg α−TE 625%

Tiamiinihydrokloridi (B1-vitamiini) 6 mg 545%

Ribofl aviini (B2-vitamiini) 6 mg 429%

Niasiini (nikotiiniamidi) 70 mg NE 438%

B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridi) 6 mg 429%

Foolihappo (pteroyyliglutamiinihappo) 175  μg 88%

B12-vitamiini (syanokobalamiini) 240  μg 9600%

Pantoteenihappo (kalsium-D-pantotenaatti) 64 mg 1067%

Kalsium (yhteensä) 220 mg 28%

Fosfori (yhteensä) 131 mg 19%

Magnesium (yhteensä) 69 mg 18%

Sinkki (sinkkiglukonaattina) 5 mg 50%

Seleeni (natriumseleniittina) 10  μg 18%

Kupari (kupariglukonaattina) 1 mg 100%

Määrä per 4 tablettia    % EU:n RDA:sta
Mangaani (mangaanisulfaattina) 2 mg 100%

Kromi (kromi(III)kloridina) 200  μg 500%

Kalium (kaliumglukonaatti) 15 mg 1%

Ginkgo biloba -lehden uute 6 mg *

Gotu Kolan näkyvistä osista valmistettu uute 120 mg *

Amerikan ginsenginjuuren uute (Panax quinquefolius L.) 30 mg *

Siperian (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et

Maxim.) Maxim.) ginsenginjuuren uute 30 mg *

Levä Kelp (Ascophyllum nodosum L.)

koko kasvista valmistettu jauhe 30 mg *

Sitruunan bioflavonoidit

kokohedelmästä valmistettu jauhe 175 mg *

L-glutamiini 130 mg *

L-fenyylialaniini 300 mg *

L-tyrosiini 100 mg *

Pankreatiini  45 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).  * RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 5A Gluteeniton
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TVM-PLUS™  
Tukee kaikkea ravitsemusta kätevässä tablettimuodossa.
Kattava monivitamiini ja multi-mineraali ratkaisu niille, jotka ovat jatkuvasti menossa. TVM Plus yhdistää laajan määrän tärkeitä 

vitamiineja ja kivennäisaineita tukemaan koko joukon kehon toimintoja:

• Vitamiineja A, B-6, B-12, C & D-3, jotka tukevat immuunijärjestelmää, tuottavat punasoluja ja ylläpitävät 

   energiatasoa- ja paljon muuta!

• Valikoiman mineraaleja kuten magnesiumia, jonka on osoitettu tukemaan lihasten toimintaa ja vähentävän väsymystä, 

   seleeniä, joka auttaa suojaamaan solujen oksidatiivistä stressiä ja sinkkiä, joka tukee kehon aineenvaihdunnan 

   makroravinteita, kuten proteiinia ja hiilihydraatteja.

Lisäksi TVM Plus perustuksena on Lifeplusin yksinomainen PhytoZyme pohja, joka koostuu kasvientsyymeistä ja 

synergistisistä hedelmä-, vihannes- ja yrttitiivisteistä.

Tuote 4448  180 Tablettia

  Määrä per 6 tablettia  % EU:n RDA:sta
A-vitamiini (yhteensä) 750   μg RE 94%

A-vitamiini (retinyyliasetaatti) 250   μg RE 31%

A-vitamiini (beetakaroteeni) 500   μg RE 63%

D3-vitamiini (kolekalsiferoli) 5   μg  100%

E-vitamiini (D-alfa

-tokoferyylihapon sukkinaatti) 28  mg α-TE 233%

C-vitamiini (L-askorbiinihappo) 100  mg  125%

B1-vitamiini (Tiamiinihydrokloridi) 1,0  mg  91%

B2-vitamiini (Riboflaviini) 1,2  mg  86%

Niasiini (nikotiiniamidi) 6,6  mg  NE 41%

B6-vitamiini (pyridoksiini HCl) 1,0  mg  71%

Foolihappo (pteroyyliglutamiinihappo) 166   μg  83%

B12-vitamiini (syanokobalamiini) 4   μg  160%

Biotini 100   μg  200%

Pantoteenihappo 

(kalsium-D-pantotenaattina) 4,6  mg  77%

Kalsium (yhteensä) 200  mg  25%

Määrä per 6 tablettia   % EU:n RDA:sta
Fosfori (yhteensä) 123  mg  18%

Magnesium (yhteensä) 133  mg  35%

Sinkki (sinkkiglukonaattina) 10  mg  100%

Jodi (kaliumjodidina ja levänä) 50   μg  33%

K1-vitamiini (fytomenadioni) 27   μg  36%

Seleeni (natriumseleniittina) 42   μg  76%

Kupari (kupariglukonaattina) 0,3  mg  30%

Manganèse (mangaaniglukonaattina) 0,6  mg  30%

Kromi (kromi(III)kloridi) 60   μg  150%

Molybdeeni (natriummolybdaattina) 40   μg  80%

PABA 2  mg  *

Boori (decaidrato) 250   μg  *

Silicium (yhteensä) 1  mg  *

Acerola-hedelmäuute 2  mg  *

Sinimailasenlehden jauhe 2  mg  *

Puolukkauute 3,4  mg  *

Määrä per 6 tablettia   % EU:n RDA:sta
Levä, koko kasvista valmistettu jauhe 3,4  mg  *

Persiljanlehden jauhe 2  mg  *

Ruusunmarjajauhe 2  mg  *

Siperian ginsenginjuuren jauhe 2  mg  *

Vesikrassinlehden jauhe 2  mg  *

Alfa-rasvahappo 2  mg  *

Koliinibitartraatti 2  mg  *

Hesperidiini (hesperidiinikompleksista) 3,4  mg  *

Inositoli 10  mg  *

Lesitiini (soija) 6,6  mg  *

Sitruunan bioflavonoidit, 

kokohedelmästä valmistettu jauhe 17  mg  *

Lykopeeni uute (lykopeeniuutteesta) 0,4  mg   *

Luteiini uute (luteiiniuutteesta) 0,7  mg  *

Rutini 3,4  mg  *

Soijan isofl avoniuute 4  mg  *

Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 180

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).  * RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 5 Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton
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Tuotetiedot  
Geelikapseleita pakkauksessa 30

Määrä per kapseli   % EU:n RDA:sta
Ubikinoli (koentsyymi Q10:n kehittynyt muoto) 100 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.DE.PI.MOD 1D Gluteeniton

UBIQUINOL 100
Tukee elimistösi energiantuotantoa.
Ubikinol tukee kehon energiantuotannon kiertoa. Keho muuttaa 

Co-Q-10:n ubikinoliksi, mutta ilman tasapainoista ruokavaliota 

on vaikea saada keholle kaikkea mitä se tarvitsee sen 

saavuttamiseksi. Ubiquinol 100 tarjoaa ubikinolia kätevässä, 

korkealaatuisessa kapselissa.

Tuote 1601 30 Pehmeitä geelikapseleita

VITAMIN-C-PLUS
Yksi tärkeimmistä hivenaineista! 
Vaikkakin C-vitamiini on yksi parhaiten tunnetuista 

vitamiineista, silti usein unohdamme kuinka tarkeää C-vitamiini 

on ja unohdamme huolehtia siitä, että sitä on riittävästi 

ruokavaliossamme.

 Vitamin C Plus tarjoaa C-vitamiinia tiivistetyssä, 

korkealaatuisessa muodossa joka:

• Auttaa normaalin kollageenin muodostamista: kollageeni on  

   yksi tärkeimmistä aineista ihokudoksissa, luissa, rustossa ja 

   hampaissa!

• Tukee elimistön kykyä ylläpitää energiatasoa

• Tukee normaaleja immuunijärjestelmän toimintoja

• Auttaa vähentämäan väsymystä ja uupumista.

.…ja näiden lisäksi on vielä paljon todistettua hyötyä 

C-vitamiinista! Vitamin-C Plus tarjoaa tätä tärkeää vitamiinia 

sekoituksessa, joka on tehdy omien korkeimpien standardiemme 

mukaisesti. 

Tuote 4421 300 Tablettia

Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 300

Määrä per 2 tablettia   % EU:n RDA:sta
C-vitamiini (L-askorbiinihaposta, 

kalsium- L-askorbaatista ja Acerolasta) 1000 mg 1250%

Sitruunan biofl avonoidit, koko hedelmästä

valmistettu jauhe 100 mg *

Hesperidiini (hesperidiinikompleksista) 30 mg *

Rutiini 30 mg *

Acerola-hedelmäuute 20 mg *

Cayenne-pippurin (siemenpalon) jauhe 10 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

US.EU.PI.MOD 3 Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton
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VITAMIN-E-COMPLEX 
Huippulaatuinen E-vitamiini ratkaisu 
Yksinkertainen, laadukas tuote joka valjastaa E-vitamiinin 

luonnollista tehoa auttamalla suojelemaan soluja oksitiiviselta 

vauriolta. Tämä tuote sisältää kaikki kahdeksan isomeeria, jotka 

muodostavat E-vitamiini perheen.

Sopii kasvissyöjille.

Tuote 5038 60 Pehmeitä geelikapseleita

Tuotetiedot  
Geelikapseleita pakkausta kohti 60

Määrä per kapseli                                                      % EU:n RDA:sta
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol) 33,6 mg α-TE 280%

Total Mixed Tocopherols (D-Alpha, D-Beta, 

D-Gamma and D-Delta) 300 mg*

D-Gamma-Tocopherol  150 mg *

Total Mixed Tocotrienols 

(D-Alpha, D-Beta, D-Gamma and D-Delta) 10 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.DE.PI.MOD 1A Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton

Lisäravinteet eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.
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VITA-SAURUS® 
Erityisesti muotoiltu lapsia ajatellen
Kun lapset kasvavat ja kehittyvät on tärkeää, että he noudattavat tasapainoista ruokavaliota. Tietenkin tämä on usein helpommin 

sanottu kuin tehty, ja monet lapset eivät aina syö ravitsemuksellisesti oikeita ruokia, valiten niiden sijaan pikaruokaa ja sokeripitoista ruokaa.  

Siksi Lifeplus on luonut Vita-Saurus ® monivitamiinin joka on muotoiltu nimenomaan auttamaan täydentämään lapsesi ruokavaliota - mutta 

ilman sokeria.

Vita Saurus sisältää tärkeitä ravintoaineita, kuten:

• B-12 vitamiinia ja C-vitamiinia, jotka auttavat tukemaan immuunijärjestelmää.

• D-vitamiinia ja kalsiumia, joita molempia tarvitaan lasten normaaliin kasvuun ja luuston kehitykseen. 

• Jodia, joka tukee normaalia lasten kasvua.

Nämä imeskeltävät tabletit maistuvat hyvältä ja jokaisessa purkissa on kaksi hyvänmakuista makusekoitusta!

Tuote 4472 180 Tablettia

Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 180

Määrä per tabletti % EU:n RDA:sta
 2–3-vuotiaille Aikuiset ja yli
 lapsille 4-vuotiaat lapset
 (1 Tablettia)1 (1 Tablettia)2

A-vitamiini (beetakaroteeni) 400  μg RE 100% 50%

C-vitamiini (L-askorbiinihaposta) 50 mg 200% 63%

D3-vitamiini (kolekalsiferoli) 2,5  μg 25% 50%

E-vitamiini 
(D-alfa-tokoferyylihapon sukkinaatti) 7,5 mg α-TE * 63%

Tiamiinimononitraatti (B1-vitamiini) 1,6 mg 320% 145%

Ribofl aviini (B2-vitamiini) 1,5 mg 188% 107%

Niasiini (nikotiiniamidi) 6,75 mg NE 75% 42%

B6-vitamiini (pyridoksiini HCl) 1,6 mg 229% 114%

Foolihappo 
(pteroyyliglutamiinihappo) 100  μg 100% 50%

B12-vitamiini (syanokobalamiini) 5  μg 714% 200%

Biotiini 30  μg * 60%

Pantoteenihappo 
(kalsium-D-pantotenaattina) 2,5 mg * 42%

Kalsium (yhteensä) 6,5 mg 2% 1%

Määrä per tabletti % EU:n RDA:sta
 2–3-vuotiaille  Aikuiset ja yli
 lapsille 4-vuotiaat lapset 
 (1 Tablettia)1 (1Tablettia)2

Jodi (kaliumjodidina) 50  μg 71% 33%

Magnesium (magnesiumkarbonaattina) 1,6 mg * 0%

Sinkki (sinkkioksidina) 4 mg 100% 40%

K1-vitamiini (fytomenadioni) 10  μg * 13%

Seleeni (natriumseleniittina) 10  μg 100% 18%

Kupari (kuparisulfaatti) 0,05 mg 13% 5%

Mangaani (mangaanisulfaattina) 0,5 mg * 25%

Kromi (kromi-(III)-pikolinaatti) 10  μg * 25%

Molybdeeni (natriummolybdaattina) 5  μg * 10%

PABA 5 mg * *

Koliinibitartraatti 5 mg * *

Rutini 5 mg * *

Inositoli 1 mg * *

Hesperidiini 0,5 mg * *

Sitruunan bioflavonoidit, 

kokohedelmästä valmistettu jauhe 0,5 mg * *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).  * RDA-annosta ei ole määritetty.
EU.PI.MOD 4 Sopii myös kasvissyöjille.

Gluteeniton
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X-CELL™ 
Verenkiertoelimistön tukemiseen sopiva vitamiinijuoma
Kehomme verenkiertoelimistö määrittää osan suorituskyvystämme. 

X-Cell on taidokkaasti muodostettu aminohappoja sisältävä 

vitamiinijuomasekoitus. Juomassa on C-vitamiinia, joka tukee 

verisuonten toimintoja ja vähentää väsymystä – juoma tukee kehosi 

kestävyyttä. Tämä juoma sisältää luonnollisten makeutusaineiden ja 

maukkaan appelsiininmaun lisäksi tiivistettyä L-arginiinia. 

Tuote 4851 273,9 g

Tuotetiedot 
Tarjoilukoko 1 rkl (noin 9,1 g)
Annoksia per pakkaus 30
Per annos   % EU:n RDA:sta
Ravintokuituja 2    g

C-vitamiinia  (L-askorbiinihappo) 200 mg 250%

L-arginiini alfaketoglutaraatti 2660 mg *

L-sitruliinimalaatti   700 mg *

L-lysiini HCI I 125 mg *

Maltodekstriinin liukeneva kuitu 2,6    g *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.DE.PI.MOD 1B Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton

Lisäravinteet eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.
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XTRA ANTIOXIDANTS  
Lisätukea solujen suojelemiseen oksidatiiviseltä 
stressiltä.
Xtra Antioksidants tuote sisältää monia erilaisia synergistisiä 

ravintoaineita, kuten C- ja E-vitamiineja, jotka auttavat 

suojelemaan soluja oksidatiiviseltä stressiltä, ja mineraaleja, 

kuten seleeniä, joka myös auttaa niitä suojaamaan.

Yhdessä laadukkaiden kasviuutteiden kanssa, joissa on 

runsaasti yhdisteitä, kuten polyfenolit ja fl avanoidit, sekä 

meidän oma PhytoZyme pohjamme tekevät Xtra Antioxidants 

tuotteesta hienon Lifeplus yhdistelmän tiedettä ja luontoa!

Tuote 4457 120 Tablettia

Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus                                                                  60

Määrä per kapseli                                                      % EU:n RDA:sta
A-vitamiini (retinyyliasetaatti) 562,5  μg RE 70%

C-vitamiini (L-askorbiinihappo) 125 mg 156%

E-vitamiini (D-alfa-tokoferyylihapon sukkinaatti) 50 mgα-TE 417%

Foolihappo (pteroyyliglutamiinihappo) 75  μg 38%

Seleeni (natriumseleniittina) 25  μg 45%

Astaksantiini 250  μg *

Puolukkauute 12,5 mg *

Koentsyymi Q10 3 mg *

Vihreän teen lehtiuute 25 mg *

Hesperidiini (hesperidiinikompleksista) 10 mg *

L-glutatiooni 2,5 mg *

Luteiini (luteiiniuutteesta) 5 mg *

Lykopeeni (lykopeeniuutteesta) 2,5 mg *

Quercetina 37,5 mg *

Sitruunan bioflavonoidit, 

koko hedelmästävalmistettu jauhe 25 mg *

Lesitiini (soija) 25 mg *

Soijaisoflavoniuute 2,5 mg *

Bromelain 25 mg *

Rosmariinin lehtiuute 10 mg *

Kurkuminoidit (maustekurkumanjuuren uutteesta) 28,5 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 3 Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton
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YUMMIES 
Pureskeltavat monivitamiininallekarkit 
Täynnä keskeisiä vitamiineja ja kivennäisaineita, Lifeplus® Yummies ovat hyvä tapa täydentää lasten kasvuun ja kehitykseen 

tarvittavia ravinteita! 

• B-12 vitamiinia ja C-vitamiinia auttamaan immuunijärjestelmän tukemisessa

• D-vitamiini tukemaan lasten luiden kehitystä

• Jodi tukemaan normaalia lasten kasvua

Luonnollisten hedelmien makuiset Lifeplus® Yummies ovat herkullisia pureskeltavia multivitamiineja kaikenikaisille lapsille. Lapset 

rakastavat näitä hyvänmakuisia, hauskoja nallekarhun muotoisia, mansikan, appelsiinin ja sitruunan makuisia kapseleita.

Tuote 4634 200 Nallekarkkia

Tuotetiedot  
Nallekarkkeja per pakkaus 200

 2–3-vuotiaille Aikuiset ja yli 
 lapsille 4-vuotiaat lapset 
 (2 nallekarkkia) (2 nallekarkkia)

2 nallekarkin annos % EU:n RDA:sta
A-vitamiini (retinyylipalmitaatti) 780  μg RE 195% 98%

D3-vitamiini (kolekalsiferoli) 20  μg 200% 400%

E-vitamiini (DL-alfa-tokoferoliasetaatti) 13,6 mg α-TE * 113%

K1-vitamiini (fytomenadioni) 20  μg * 25%

C-vitamiini (L-askorbiinihappo) 20 mg 80% 25%

B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridi)  1,04 mg 149% 74%

Foolihappo (pteroyyliglutamiinihappo) 260  μg 260% 130%

B12-vitamiini (syanokobalamiini) 5,1  μg 729% 204%

 2–3-vuotiaille  Aikuiset ja yli
 lapsille 4-vuotiaat lapset
 (2 nallekarkkia) (2 nallekarkkia)

2 nallekarkin annos  % EU:n RDA:sta
Biotiini 60  μg * 120%

Pantoteenihappo 

(kalsium-D-pantotenaatti) 5,2 mg * 87%

Jodi (kaliumjodidina) 42  μg 60% 28%

Sinkki (sinkkisitraatti) 2,7 mg 68% 27%

Seleeni (natriumseleniittina) 20  μg 200% 36%

Koliinibitartraatti 40  μg * *

Inositoli 40  μg * *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).  * RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.DE.PI.MOD 2 Sopii myös kasvissyöjille.
Gluteeniton

Lisäravinteet eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.
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Bodysmart

BODYSMART SOLUTIONS – TRIPLE PROTEIN SHAKE – SUKLAA JA VANILJA 
Aminohappoja, vitamiineja ja mineraaleja kolmen proteiiinin jauheessa
Bodysmart Solutions Triple Protein Shake on suuri lisä päivittäiseen ruokavalioosi. Jokainen annos tarjoaa korkealaatuista proteiinia 

kolmesta eri lähteestä, herasta, maidosta  ja soijasta, tarjoen täyden kirjon aminohappoja käyttövalmiissa muodossa.

Tämä maukas pirtelö on ihanteellinen tuki sekä laihduttamiselle, että suorituskyvylle. Tämä formula on proteiinia antava 

energianlähde - lähes olematon määrä rasvaa ja vain 1 g hiilihydraatteja. Heille, jotka haluavat suorittaa parastaan urheilussa 

tai muussa liikunnassa, proteiini on tärkeä osa tukena lihasten kasvuun ja ylläpitoon.

Bodysmart Solutions Triple Protein Shake -  pirtelöissä on biologisesti käyttökelpoista magnesiumia, joka tukee kehoa 

syntetisoimaan proteiinia sekä kalsiumia ja kaliumia, jotka auttavat ylläpitämään luustoa ja hampaita, lihastoimintaa 

ja verenpainetta.

Vähärasvainen, proteiinirikas ja maukas juoma niille, jotka haluavat olla ylpeitä kehostaan!

BODYSMART SOLUTIONS – MEN’S & WOMEN’S GOLD  
Erityiset miesten ja naisten kultatason multivitamiinivalmisteet suunniteltu täydentämäan
Bodysmart Solutions Triple Protein Shakessa olevia vitamiineja ja ravintoaineita.  
Autat kehoasi toimimaan tehokkaasti kun nautit aineenvaihduntaa tukevia ravintolisiä. Nämä multivitamiinivalmisteet 

on räätälöity sisältämään vähintään 100% päivittäisistä vitamiini-  ja kivennäisainemääristä – miehille ja naisille omansa.

Täydentämällä ja ylläpitämällä monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota ja terveillä elämäntavoilla autat ylläpitämään 

terveellistä painoa.

Nauttimalla Bodysmart Solutions Multivitamin Formulas for Men and Women- valmisteita yhdessä Bodysmart 

Solutions Triple Protein Shake - pirtelöiden kanssa, et saa vain välttämättömän vaan  ravitsemuksellisesti oikean 

ratkaisun, joka auttaa paljossa.
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BODYSMART SOLUTIONS ENERXAN®  
Luonnollisia ainesosia, joilla tuetaan kestävää suorituskykyä.  
Enerxan yhdistää luonnollisia tiivistettyjä ainesosia, vihreää teetä, yerba matea, 

kanelia ja montaa muuta, ja kromia, mikä auttaa ylläpitämään verensokeria sekä tukee 

tehokasta  proteiinien  ja hiilihydraattien aineenvaihduntaa – täydellinen antamaan 

energiaa omaan Bodysmart Solutions-ohjelmaasi!

Sisältää kofeiinia:  Ei suositella lapsille tai raskaana oleville.  

(94 mg/2 tablettia)

BODYSMART SOLUTIONS STARTER PACKS

aloituspaketin sisältö:
• Triple Protein Shake -pirtelö – suklaa tai vanilja 

• Multivitamiini – miehille tai naisille tarkoitettu Kulta Formula tai Daily BioBasics™

• Enerxan® • Innovatiivinen mittanauha* • Sekoituspullo*

*Maksuttomia vain ensimmäisen oston yhteydessä 

Tuote 4558 – Kulta aloituspaketti – Suklaa – Miesten Formula

Tuote 4555 – Kulta aloituspaketti – Vanilja – Miesten Formula

Tuote 4562 – Aloituspaketti – Daily BioBasics & Suklaa 

Tuote 4570 – Kulta aloituspaketti – Suklaa – Naisten Formula

Tuote 4567 – Kulta aloituspaketti – Vanilja – Naisten Formula

Tuote 4561 – Aloituspaketti – Daily BioBasics & Vanilja

BODYSMART SOLUTIONS 

Triple Protein Shake
Tuote 5518 – Suklaa  

Tuote 5519 – Vanilja

Tuote 5499 –  Makeuttamaton 

vanilja 

Bodysmart Solutions Enerxan® 
Tuote 4532 

Bodysmart  Solutions – Miehille 
Tuote 4533 – Kulta

Lisäravinteet eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.

 

Bodysmart Solutions – Naisille
Tuote 4534 – Kulta

Bodysmart  Solutions
Tuote 7889 – Sekoituspullo

Tuote 7890 – Mittanauha
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Terve keho
 

Muista varata aikaa itsellesi! 

Hemmottele itseäsi ja rentoudu 

Terve keho tuotesarjamme avulla.
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Henkilökohtainen 
hygienia

Hygieniatuotteemme on 

valmistettu laadukkaista 

kasviuutteista, jotka 

hemmottelevat kehoasi.
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Dentacare – hammasharja
Lifeplus Dentacare -hammasharjoissa on 

suositellut pehmeät harjakset.

Tuote 2637 – sininen

Tuote 2642 – 4 Pack    

Inter-point™ – Hammastikut
Inter-point-suuhygieniatuote, joka poistaa 

ruokajäämät ja plakin tehokkaasti.

Tuote 0168 – 120 Inter-points – hammastikut

Lifeplus Wonder Gel
Viilentävä ja kosteuttava mieto geeli, joka 

lievittää lihasten väsymystä. Kokeile tätä 

rasvatonta ja tahraamatonta tehogeeliä jo 

tänään!

Tuote 6134 – 114 ml

MSM Plus Vital Care Lotion
(Hoitava emulsio) 
MSM Plus Vital Care Lotion on aloe veraa 

sisältävä emulsio, joka pehmentää ihoa ja 

tuoksuu raikkaalta.

Tuote 1021 – 251 ml

Tea Tree Toothpaste 
(Teepuuöljyä sisältävä hammastahna)
Mieto ja alkoholiton teepuuöljyä sisältävä 

hammastahna poistaa tehokkaasti plakin ja 

bakteerit hankaamatta hampaiden pintaa. 

Suuhun jää raikas mintunmaku!

Tuote 6233 – 85,9 ml  Sisältää fl uoria

Tuote 6234 – 84 ml Fluoriton

TTO-Pure Gold Hand & Body Bar
(Käsi- ja vartalosaippua)
Tämä eksklusiivinen Ranskassa valmistettu 

luksussaippua puhdistaa ihon ja poistaa 

hajut lempeästi, mutta tuhoaa lian ja hien 

tehokkaasti. Puhtaan raikkaan tuoksunsa 

vuoksi saippua sopii koko perheelle, mutta 

haluat ehkä varata sen omaan käyttöösi, 

kun olet kokenut sen runsaan vaahdon 

ja ihastuttavan sitrus-tuoksun tarjoaman 

ainutlaatuisen kylpykokemuksen.

Tuote 6266 – 128 g

Tea Tree
(Teepuu
Mieto ja a

hammas

bakteerit

Suuhun j

Tuote 623T

uote 623Tu
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FY Skin Formula
Kauneus alkaa sisältä

FY Skin Formula tabletit ovat  huolellisesti valittu 

sekoitus tärkeimpiä vitamiineja ja mineraaleja, joiden 

on osoitettu tukevan ja ylläpitävän terveen näköistä ihoa.  

Tämän ainutlaatuisen tuotteen ravinnesekoitus on 

peräisin erityisestä meriuutteesta.  Sen lisäksi FY Skin 

Formulassa on C-vitamiinia, jonka tiedetään tukevan 

kollageenin, verisuonten ja rustojen muodostumista 

ja myös sinkkiä, D-vitamiineja ja E-vitamiineja, 

jotka auttavat solujen suojaamista oksidatiiviseltä 

stressiltä. FY Skin Formula on kuin suuri luonnollinen 

työkalupakki, joka voi auttaa sinua ylläpitämään 

tervettä ulkonäköäsi. Se sisältää myös 20 mg 

hyaluronihappea jokaista kahta tablettia kohden.

Tuote 4444  60 Tablettia

Tuotetiedot  
Tabletteja per pakkaus 60
Määrä per 2 tablettia  % EU:n RDA:sta
A-vitamiini (beetakaroteeni) 600 ug RE 75%

D3-vitamiini (kolekalsiferoli) 2,5 ug 50%

E-vitamiini (D-alfa-tokoferyylihapon sukkinaatti) 8 mg a-TE 67%

C-vitamiini (L-askorbiinihaposta, ja Acerolasta) 30 mg 38%

Sinkki (sinkkiglukonaattina) 4 mg 40%

Meriuute  300 mg *

Kondroitiinisulfaatti 350 mg *

Hyaluronihappo 20 mg *

Riisiproteiini-isolaattijauhe 200 mg *

Hydrolysoitu kollageeni 80 mg *

Levä, koko kasvista valmistettu jauhe 66 mg *

Acerola-hedelmäuute 10 mg *

Silicium (comme l’acide de silicic) 6 mg *

RDA = EU:n suosittelema päivittäisannos (Direktiivi 2008/100/EY).   

* RDA-annosta ei ole määritetty.

EU.PI.MOD 3 Gluteeniton

Lisäravinteet eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.

Kasvojen 
hoito

Tehosta ihosi hyvinvointia ja ylläpidä sen tasapainoa 
samalla kun torjut ennenaikaisia ikääntymisen merkkejä. 
Anna ihollesi elinvoimaista hehkua - ihosi on jälleen 
terve, tasapainoinen ja nuorekas.
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Anti-Aging Serum – seerumi 

Vihreän teen, granaattiomenan, 

viinirypäleensiemenuutteen ja kurpitsaentsyymien 

virkistävä yhdistelmä sopii kaikille ihotyypeille.

Tuote 4541

Uudistava päivä- ja yövoide

Parantaa ihosi kosteustasapainoa. Spirulina- ja 

ginseng-uutteet ravitsevat ja kosteuttavat ihoa ja 

pitävät sen pehmeänä, sileänä sekä nuorekkaana.

Tuote 4543

Silmänympärysvoide
Tämä ainutlaatuinen silmänympärysvoide 

rauhoittaa ja virkistää ihoasi. Se sisältää soijaa 

ja hydroloituja riisipeptidejä, minkä ansiosta se 

kosteuttaa ihoasi. Palmitoyyli-oligopeptidin ja 

palmitoyyli-tetrapeptidi-3:n innovatiivinen yhdistelmä 

sekä A-, C- ja E-vitamiinien antioksidanttisuoja 

auttavat sinua ylläpitämään tämän herkän alueen 

kosteustasapainoa.

Tuote 4544

Silmänympärysgeeli

Tämä virkistävä geeli sisältää valkoisesta teestä 

tehtyä uutetta, joka poistaa tummat silmänaluset 

ja turvotuksen silmien ympäristön herkältä iholta. 

Geeli on hyvin kevyttä ja se imeytyy nopeasti ja 

suojaa ja kosteuttaa ihoasi. Tuoksuton ja öljytön.

Tuote 4542

Purifying Cream Cleanser – puhdistusaine
normaalille tai kuivalle iholle

Tämä täyteläinen ja pehmeä puhdistusaine sopii 

hyvin sekä normaalille että kuivalle ja herkälle iholle. 

Puhdistusaine poistaa meikin ja epäpuhtaudet 

hellästi, ja se on helppo huuhdella pois. Se tekee 

ihostasi pehmeän ja miellyttävän. Pantenolin ja 

saksanpähkinäuutteen yhdistelmä kirkastaa ihosi . 

Tämä puhdistusaine säilyttää ihosi terveen tunnun. 

Tuote 4540

Forever Young®
 – Erityistehokkaat ihonhoitotuotteet

P
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Kehonhoito
Bath & Shower Gel – suihkugeeli
Ravitsevat kasvipohjaiset aineet, hellävaraiset 

puhdistusaineet ja eteeristen piparminttu-, rosmariini- 

ja laventeliöljyjen elinvoimaa antava tuoksut virkistävät 

ihoasi ja aistejasi. Vahvistaa ja kuorii ihoa. Ihoa 

pehmentävät ja kosteuttavat rakeet palauttavat 

ihosi luonnollisen hehkun. Sisältää pantenolia ja 

hydroloitua vehnäproteiinia, jotka kosteuttavat ihoa, 

sekä ihoa rauhoittavaa kamomillauutetta. E-vitamiinin 

ja valkoisesta teestä valmistetun uutteen antioksidantit 

ja ravintoaineet tekevät ihosta puhtaan, pehmeän ja 

elinvoimaisen. Sopii kaikille ihotyypeille.

Tuote 4564 

Body Lotion – vartalovoide
Erinomainen kosteuttaja sisältää jojobaöljyä, 

karitevoita ja natriumhyaluronaattia. Kosteuttavassa 

vartalovoiteessa on lisäksi ihoa rauhoittavaa aloe veraa 

ja suojaavaa antioksidanttia sisältävää valkoisesta 

teestä tehtyä uutetta. Voide tuoksuu luonnollisilta 

eteerisiltä öljyiltä ja tekee ihosi pehmeäksi ja raikkaaksi. 

Sopii kaikille ihotyypeille.

Tuote 4565

Bath
Ravits

puhd

ja lave

ihoas

pehm

ihosi 

hydro

sekä 

ja val

ja ravv

Tuote

Body
Erinom

karite

vartal

ja suo

teestä

eteeri

Sopii 

Tuote

elielielinvonv

TTT tt

Hemmottele kehoasi kylpy- ja 
kehonhoitotuotteillamme.
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Conditioner – Hoitoaine

Virkistävä hoitoaine suojaa hiuksia päivittäin vaurioilta. 

Silkin aminohapot ja vehnäproteiini auttavat suojaamaan  

hiuksia, ja aloe vera rauhoittaa hiuspohjaa. Hoitoaine 

tuoksuu miedosti laventelin, rosmariinin ja piparmintun 

eteerisiltä öljyiltä. Se sisältää lisäksi valkoisesta teestä 

tehtyä uutetta ja e-vitamiinia, joiden antioksidantit ja 

ravintoaineet parantavat hiusten kuntoa ja antavat niille 

upean kiillon. Sopii kaikille hiustyypeille.

Tuote 4563 

Foaming Hand Wash – käsienpesuvaahto 
Älä vain pese käsiäsi vaan hemmottele niitä 

Forever Young Botanicals -käsienpesuvaahdolla. 

Käsienpesuvaahdon hellä vaahto huuhtelee kädet 

puhtaaksi ja jättää ne jokaisen pesun jälkeen raikkaan 

ja nuorentuneen tuntuisiksi. Aloe veraa sisältävä 

käsienpesuvaahto kosteuttaa ihoa pesun aikana. 

Itsestään vaahtoava käsienpesuneste on tarpeeksi 

hellävarainen toistuvaan käyttöön, joten se sopii käsiä 

kuivattaviin olosuhteisiin tai niille, joiden on pestävä 

käsiään usein töissä tai kotona.

Tuote 4549

Hand Cream – käsivoide

Mikä on kauniiden käsien salaisuus? Forever Young 

Botanicals -käsivoide sisältää kliinisesti merkittäviä 

pitoisuuksia heraproteiinia, joka todistetusti vähentää 

ryppyjä ja juonteita. Käsivoide sisältää myös 

kliinisesti merkittäviä pitoisuuksia ihoa kosteuttavaa 

hasselpähkinäproteiinia sekä useita muita 

kosteuttavia aineita, kuten karitevoita, skvalaania, 

natriumhyaluronaattia, auringonkukkaöljyä ja natrium 

PCA:ta, jotka säilyttävät ihon kosteuden. Voiteen 

sisältämä aloe vera rauhoittaa ja merileväuute hoitaa 

käsiäsi. Voiteessa on granaattiomenauutteesta, 

A-vitamiinista ja E-vitamiinista koostuvaa 

antioksidanttiyhdistettä, joka suojaa ja kosteuttaa käsiäsi.

Tuote 4566

Shampoo – Hiustenpesuaine 
Terveiden hiusten salaisuus on terveessä hiuspohjassa. 

Tätä miedosti hajustettua ja hellävaraista shampoota 

voit käyttää päivittäin. Shampoon eteeriset piparminttu-, 

rosmariini- ja teepuuöljyt virkistävät ja elvyttävät hiuksia 

ja hiuspohjaa. Shampoon leväuute ravitsee ja kurkku-

uute virkistää hiuksia. Pajunkuori- ja salviauutteet 

kosteuttavat hiuksia ja antavat niille kiiltoa. Hiukset 

tuntuvat silkkisen pehmeiltä ja näyttävät elinvoimaisilta. 

Sopii kaikille hiustyypeille. 

Tuote 4554
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Liiketoimintamahdollisuus
Oletko kaivannut mahdollisuutta tehdä 
jotain, jolla on oikeasti merkitystä? 

Ei pelkästään itsellesi mutta myös muille 

ihmisille. Lifeplus on mahdollisuus, jossa 

elämäntapa ja liiketoiminta yhdistyvät. 

Se on vaivatonta – kun olet lukenut 

mielenkiintoisen kirjan tai löytänyt uuden 

erinomaisen ravintolan, kerrot siitä yleensä 

ystävillesi ja suosittelet sitä heillekin. 

Sama pätee Lifeplus-konseptiin. Juttelutuokio 

ystäväsi kanssa, ja sinulla on hyvä tilaisuus 

suositella hänelle jotain ravintolisätuotettamme. 

Jos ystäväsi päättää tilata tuotteitamme 

ja mainitsee sinut suosittelijana, sinä alat 

ansaita bonuksia selvästi rakennetun ja 

reilun palkkiojärjestelmämme kautta. Näin 

suosittelumarkkinointi siis toimii.

Joustava ja elämäntilanteeseesi 
mukautuva
Emme painosta ketään, vaan voit itse päättää, 

milloin ja mihin keskität ponnistelusi. Voit 

haluta työskennellä vain muutaman tunnin 

viikossa ja jakaa innostuksesi muutaman muun 

samanhenkisen kanssa pienessä verkostossa 

lähellä sinua.

Tai sinulla voi olla suuria tavoitteita, haluat 

investoida enemmän aikaa ja vaivaa 

sekä löytää kumppaneita, joille voit itse 

antaa tukesi heidän kasvattaessaan omaa 

asiakaskuntaansa. Annat vain asiantuntevaa 

apua ja välität kasvavaa tuotetietouttasi muille.  

Ja mikä parasta… …voit tehdä kaiken tämän 

kotoasi käsin!

Muita etuja: 
• Edistät hyvinvointiasi ja kehität itseäsi 

   laatutuotteilla, joita tuhannet ihmiset käyttävät 

   päivittäin.

• Voit työskennellä kotoasi käsin niin monta 

   tuntia kuin sinulle sopii.

• Mahdollisuus ansaita lisätuloa palkitsevan ja    

   avoimen palkkiojärjestelmän kautta.

• Täysi tuki ja mahdollisuus kehittää itseäsi.

• Tuhansista kumppaneista 

   koostuva globaali 

   verkosto.

Aloita heti, riskittömästi
Voi kokeilla ilman minkäänlaista taloudellista 

riskiä. Ei ansoja, ei sopimuksia!

Liittymismaksua ei ole, ja tuotteet lähetetään 

suoraan valmistajalta käyttäjälle, joten sinun ei 

tarvitse ostaa tuotteita varastoon.

Sinun ei tarvitse sitoutua mihinkään, ja saat 

itse päättää, kuinka paljon investoit aikaasi ja 

resurssejasi tavoitteidesi saavuttamiseksi. 

Haluatko kuulla lisää?
Jos haluat kuulla, kuinka voit alkaa auttamaan 

itseäsi ja muita Lifeplus-tuotteiden avulla, ota 

yhteyttä meihin. Keskustelemme mielellämme 

kanssasi.

Sähköposti: info.eu@lifeplus.com

Puh. 0800-117-505 

Odotamme innolla yhteydenottoasi!

umppaneista 

baali
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Suomi EU

Itsenäinen Edustaja
 Lifeplus Europe Ltd
Little End Road, St. Neots, Cambs. PE19 8JH, England

 T 0800 117 505  •  +44 1480 2246630

F +44 1480 224631

www.lifeplus.com     info.eu@lifeplus.com
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