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SOURCE™

WHOLE FOOD OCH MIKRONÄRINGSÄMNEN COMPLEX

ASEA VIA Source är ett växtbaserat mikronäringsämne och 
mineraltillskott med en unik blandning av supermat, 
glykoproteinsyra, växtextrakt, spårmineral och den 
varumärkesskyddade BioVIA™ Source-sammansättningen, som 
innehåller de nödvändiga komponenterna för maximalt upptag av 
alla näringsämnen i VIA Source.

ASEA VIA-sortimentet av näringstillskott är sammansatt av experter 
för att fungera i kombination med ASEA:s patentbaserade redox-
teknologi och andra VIA produkter. 

FAKTA OM ASEA VIA SOURCE
ASEA VIA Source är sammansatt för optimal biotillgänglighet. Våra kroppar 
upptar i allmänhet näringsämnen från naturliga näringskällor bättre än 
syntetiskta källor. Naturlig mat innehåller exempelvis nyckelvitaminer 
tillsammans med deras kofaktorer i — andra näringsämnen som finns naturligt i 
maten och som verkar ihop med varje vitamin för att öka dess absorption. En 
apelsin, exempelvis, innehåller massor av vitamin C, men den är även rik på 
bioflavonoider, vilket hjälper kroppen absorbera vitamin C.

DÄRFÖR ÄR ASEA VIA SOURCE UNIKT
VIA Source är inte bara noggrant framtaget för att ge dig en komplett uppsättning av 
viktiga vitaminer och mineraler utan innehåller även naturliga kofaktorer 
(hjälpämnen) som ökar kroppens upptagningsförmåga, genom fem olika tekniker.

1. Fermenterat Glykoproteinmatrix
Vi använder en näringsjäst som vuxit fram i en specialiserad miljö som är rik på 
vitaminer och mineraler. Som en växt som hämtar näringsämnen från jorden då den 
bildar frukt och grönsaker, tar jästen upp dessa näringsämnen så den växer, och 
skapar en glykoproteinmatris och lämnar biotillgängliga, lättsmälta vitaminer.

2. Noga utvalt
ASEA är måna om att välja den enklast absorberbara formen av varje näringsämne i 
VIA Source. Detta märks i valet att använda kalcium och magnesium från ett 
biotillgängligt, naturligt rödalgsextrakt och valet att inkludera utvalda superlivsmedel 
(t.ex. acerola och granatäpple) från runt om i världen för att ge denna produkt dess 
unika profil.

120 kapslar

Priserna hittar du i ditt 
virtuella kontor.

ANVISNINGAR

Ta 4 kapslar dagligen. Överstig 
inte den rekommenderade 
dagliga portionen. Kosttillskott 
ska inte användas som ersättning 
för en varierad och balanserad 
kost. Förvara på en torr och sval 
plats. Förvaras utom räckhåll 
för barn. Om du är gravid eller 
ammar bör du rådgöra med 
läkare före användning.
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SOURCE™ WHOLE FOOD OCH MIKRONÄRINGSÄMNEN COMPLEX

3. B-vitaminkomplex
B-vitaminer har en väsentlig funktion i biokemiska processer. Extrakt av helig basilika, citron och guava, kända för att vara 
rika på B-vitaminer, används i en fermenteringsextraktionsprocess för att få fram B-komplexvitaminer i VIA Source. Dessa 
kombinationer av näringsämnen är grundstenen i VIA Source.

4. Superfoods
Superlivsmedlen är de mest näringsrika bären, frukterna, grönsakerna och växterna på jorden. Vart och ett av super-
livsmedlen i VIA Source har valts ut för deras kombination av koncentrerade fytonäringsämnen. De unika superlivsmedlen i 
VIA Source är naturligt rika på flavonoider och proantocyaniner.  

5. BioVIA Source™-sammansättning
VIA Source innehåller en unik blandning av enzymer som har tillsatts för att fungera som biokatalysator, vilket underlättar 
nedbrytningsprocesserna av stärkelse, fetter och proteiner. 

VÄRDEFULLA EGENSKAPER

> Fungerar synergistiskt med ASEA:s patentbaserade redox-teknologi.

> Främjar ett allmänt näringsupptag och välbefinnande i hela kroppen.

> Innehåller ASEA:s upphovsskyddade absorptionskomplex, vilket ger de nödvändiga komponenterna för att säkerställa 
biotillgänglighet och även hjälpmedel för upptag av alla näringsämnen som finns i VIA Source.

> Innehåller både makromineraler och spårämnen från rödalgen som är den mest lättupptagliga formen av mineraler till 
skillnad från andra mineralkällor.

> Ger viktiga näringsämnen och byggstenar som fungerar i synergi med ASEA.

> Innehåller superlivsmedel – en kombination av naturens mest näringsämnesrika växter och bär – vilket garanterar ett 
innehåll av fytonäringsämnen och bevarande av dessa näringsämnen genom noggrann bearbetning.

> Innehåller B-vitaminer som extraheras ur helig basilika, citron och guava. Dessa koncentreras sedan genom en naturlig 
fermenteringsprocess som ger det stabila och aktiva B-vitaminkomplexet.

> Innehåller spårmineraler från glykoprotein-fermenterade komplex och mineraler från en växtkälla. Eftersom dessa 
mineraler finns i naturlig form, är de rika på näringsämnen som inte finns i den typiska västerländska dieten.

> Inkluderar naturliga fytonäringsämnen som polyfenoler, karotener och indole-3-carbinol.

> 100% vegan

> GMO-fritt

> Även om denna produkt innehåller vetegräs är den glutenfri.

> 100% växtbaserade cellulosakapslar

> Innehåller inte mejeriprodukter, ägg, fisk, skaldjur, nötter, vete eller jordnötter.
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VISSTE DU ATT …?

> Västerländsk kost saknar oftast viktiga näringsämnen på 
grund av utarmade jordar och modern 
livsmedelsproduktion.

> Näringsämnen från whole food dvs naturlig form av mat, 
ackompanjeras alltid av sina kofaktorer (hjälpämnen), 
vilket ökar upptagningsförmågan i kroppen. Vitaminer 
och mineraler från whole food är därför överlägsna 
syntetiska motsvarigheter.

> Vissa fytonäringsämnen, t.ex. polyfenoler från olika bär, 
fungerar mer effektivt om de finns i flera varianter 
samtidigt i kroppen. VIA Source innehåller extrakt från 11 
olika frukter.

> VIA Source bidrar

• till normal funktion på immunsystemet till följd av sitt 
innehåll av zink, folsyra, och vitaminerna A, B6 och D;

• till normal funktion av immunsystemet under och 
efter intensiv fysisk ansträngning då det innehåller 
vitamin C;

• till minskad trötthet och utmattning till följd av sitt 
innehåll av magnesium, niacin, riboflavin, folsyra, 
vitamin B6 och vitamin C;

• till att skydda cellerna från oxidativ stress till följd av 
sitt innehåll av zink, riboflavin, vitamin C och vitamin E;

• till att bibehålla en normal hud till följd av sitt innehåll 
av zink, jod, niacin, riboflavin och vitamin A;

• till att bibehålla normalt hår och normala naglar till 
följd av sitt innehåll av selen och zink. 

SOURCE™ WHOLE FOOD OCH MIKRONÄRINGSÄMNEN COMPLEX

för mer infor m ation 
kon ta k ta :

Ingredienser: Rödalger (Lithothamnion calcareum sp.), 
Hydroxipropylmetylcellulosa (kapselmaterial), Rispulver 
(fyllnadsmaterial), Magnesiumoxid, Maltodextrin, Acerola-körsbär, 
Magnesiumcitrat, Niacinamid, Modifierad Stärkelse, Kromjäst, 
Dulse, Chlorella vulgaris, Spirulina plantesis, Kelp, Irish Moss, 
Psidium Guajava, Ocimum Sanctum, Citrus Limon, Folsyra, -Vitamin 
D, Tokoferolmix (d-alfa, d-beta, d-gamma och d-delta), Pantotensyra, 
Selenjäst, Alfalfa-juice, Zinkcitrat, Vetegräs, Korngräs, Havregräs, 
Amylas, Granatäpple, Acaibär, Svarta Vinbär, Björnbär, Blåbär, 
Tranbär, Druva, Gojibär, Maqui Berry, Hallon, Betakaroten, Sucrase, 
Vitamin B12, Proteas, Broccoli, Kål, Persilja, Kale, Maskrosblad, 
Broccoligroddar, Lipas, Bromelain, Alfa-galaktosidas.

BioVIA Source™-sammansättning: Proteas, Amylas, Lipas, Sucrase, 
Alfa-galaktosidas, Bromelain.

NÄRINGSÄMNEN
Innehåll per portion (4 kapslar) % NRV1

Vitamin A 250 RE µg 31%
Vitamin C (från acerola-körsbär) 60 mg 75%
Vitamin D* 75 µg 1500%
Vitamin E (från med tokoferolmix) 21 mg 175%
Tiamin** 2 mg 181%
Riboflavin** 2 mg 143%
Niacin** 20 mg 125%
Vitamin B6** 2 mg 143%
Folinsyra** 400 µg 200%
Vitamin B12** 20 µg 800%
Pantotensyra** 11 mg 183%
Kalcium (från rödalgsextrakt) 400 mg 50%
Jod (från Kelp) 120 µg 80%
Magnesium (som Citrat) 80 mg 21%
Zinc (som Citrat) 6 mg 60%
Selen* 50 µg 91%
Krom* 100 µg 250%

Innehåller: soja.

1NRV = Nutrient Reference Value / näringsreferensvärden i en-
lighet med europeiska förordningen om livsmedelsinformation | 
*Glykoproteinsyra | **Helig basilika, guava, citronferment från Or-
gen-B’s®, varumärke som tillhör Orgenetics, Inc.


