VEIEN TIL VELVÆRE

ASEA VIA
Langvarig helse er avhengig av riktig ernæring. Men selv de
mest nøye gjennomtenkte matvalgene gir deg kanskje ikke
næringsstoffene du trenger for å holde deg frisk. Kosttilskudd
kan være en utmerket måte å fylle hullene på.
Gir kosttilskuddene deg det du tror?
ASEA VIA er akkurat det navnet tilsier: veien til komplett,
langvarig velvære. Næringsstoffene i denne serien med
kosttilskudd leverer det næringsmessige grunnlaget for
virkelig, komplett velvære.
ASEA VIA Source™, et fullkostprodukt og
mikronæringsstoffkompleks
ASEA VIA Biome™, et probiotisk og prebiotisk kompleks
ASEA VIA LifeMax™, et aktivt livsstilsstøttende kompleks
ASEA VIA Omega™, en formel for hjerte, hjerne og syn

Se etter BioVIA™ på etiketten
Alle produktene i ASEA VIA-produktserien inneholder
et unikt og patentbeskyttet kompleks av næringsstoffer
som er spesielt formulert for å maksimere den
ernæringsmessige virkningen.

ASEA VIA SOURCE

Whole Food og Mikronæringsstoffer Kompleks
Selv om det stemmer at du kan etterligne den kjemiske
oppbygningen av naturlige vitaminer, er spørsmålet hvorvidt
kroppen kan ta dem til seg på samme måte som den gjør med
fullverdige ernæringskilder.
ASEA® VIA™ Source er ikke bare kjemiske sammensetninger
som gir deg all ernæringen du trenger. Den er laget av
fullværdige ingredienser som støtter ernæringsstoffene naturlig.
På samme måte som planter omdanner næringsstoffer fra
jorden til noe spiselig, kommer vitaminene og mineralene i
VIA Source fra plantebasert fermentert glykoprotein. Denne
prosessen danner en proteinmatrise — en stabil matform som
kroppen gjenkjenner.

Fremmer generell
ernæring og
velvære i hele
kroppen.

Bidrar til opptak av
næringsstoffer med
det patentbeskyttede
BioVIA™-kildekomplekset.

Tilveiebringer
næringskomponentene som
jobber i tandem med ASEAs
patentbaserte redoxteknologi.

ASEA VIA Source er en patentbeskyttet blanding av
nøye utvalgte fullverdige ingredienser, vitaminer, mineraler,
fytonæringsstoffer, organisk supermat, spormineraler og
ensymer. Den inneholder ASEAs patentbeskyttede
BioVIA™ Source Complex, som leverer de nødvendige
komponentene for å sikre maksimal biotilgjengelighet.

BioVIA Source Complex
ASEA VIA Source inneholder BioVIA Source Complex,
en unik blanding av enzymer som er spesifikt
formulert til et patentbeskyttet kompleks
som har vist seg å optimere
næringsopptaket.

ASEA VIA BIOME

Probiotisk og Prebiotisk Kompleks
Milliarder av mikrober lever i tarmene dine og utgjør mikrobiomen
din — et unikt samfunn av organismer som har som oppgave
å samhandle med hverandre. De ulike mikroorganismeartene
samarbeider for å holde tarmenes flora i balanse, slik at du
beskyttes mot invasive bakterier og kan ta opp næringsstoffer fra
maten du spiser.
Ditt totalte velvære avhenger av at mikrobiomen er i harmoni med
kroppen din. Forstyrrelser fra f.eks. medisin, giftstoffer i miljøet,
sykdom, et ubalansert kosthold og matintoleranse kan forstyrre
denne balansen, med flere bivirkninger.
VIA Biome er formulert av eksperter og inneholder utrolige 16 typer
probiotika og prebiotika, sistnevnte et avgjørende forstadium til
ernæring av mikrobiomen.
Fungerer som et

Inneholder 16 unike probiotiske

synbiotisk produkt.

stammer for maksimal fordel.

BioVIA Biome Complex
ASEA VIA Biome inneholder BioVIA™ Biome Complex,
en blanding av prebiotika som er nøye utformet med
rødalm, for å fungere som mat for tarmfloraen, og
bidra til å etablere et godt miljø for den å trives i.

FOS (FRUCTOOLIGOSACCHARIDE)

GOS (GALACTOOLIGOSACCHARIDE)

Et naturlig forekommende løselig
fiber som befrukter nyttige bakterier
i tykktarmen.

Dokumentert naturlig økning
av floraen av bifidobakterier og
melkesyrebakterier i tarmen.

XOS (XYLOOLIGOSACCHARIDE)

ULMUS RUBRA

Et prebiotikum som hjelper kroppen
med å opprettholde nyttige
organismer i fordøyelsessystemet.

Tilfører et beskyttende lag som
hjelper probiotikaene med å holde
seg på tarmveggen, slik at de er i
kontakt med prebiotikaene lenger.

ASEA VIA LIFEMAX

Støttekompleks for et Aktivt Liv
Cellene i kroppen forstyrres daglig — det bør du motvirke, siden
cellene er selve grunnlaget for menneskekroppen. Enten det
kommer fra skade eller miljøgifter kan det bidra til oksidativt
stress som kan påvirke cellene dine. Du kan ikke rømme fra
miljøet, og du kan heller ikke unngå å eldes, men du kan gjøre
noe for å minimere virkningen.
Vi har formulert VIA LifeMax for optimal celleeffektivitet, med
ingredienser som støtter en aktiv livsstil og vitalitet, uansett hvor
du er i livet.
VIA LifeMax er en kilde til selen som bidrar
til et
normaltfungerende
immunsystem,

til opprettholdelse
av sunt hår og
sunne negler og

til beskyttelse
av cellene mot
oksidativt stress.

BioVIA LifeMax Complex
VIA LifeMax er formulert med BioVIA™ LifeMax Complex,
en patentbeskyttet blanding av som inneholder en spesiell
granatepleekstrakt, som er naturlig rik på antioksidanter.
Fransk melon, astragel og gotu kola har i flere århundrer blitt
brukt for å fremme velvære i Europa og Asia.

ASEA VIA OMEGA

Formel for hjerte, hjerne og syn
Omega-3-fettsyrer er verdifulle flerumettede fettsyrer som finnes i
fersk fisk. De spiller en spesielt viktig rolle for god helse. Fysiologisk
sett er de viktigste av disse fettsyrene eikosapentaensyre (EPA) og
dokosaheksaensyre (DHA). Menneskekroppen kan ikke produsere
tilstrekkelige mengder av disse på egen hånd, så de må inntas
på annen måte. Fordi et typisk kosthold mangler disse viktige
fettsyrene, er det viktig med ekstra inntak, enten gjennom et
balansert kosthold eller tilskudd.
For lite omega-3-fettsyrer i kostholdet kombinert med for mye
inntak av omega-6-fettsyrer antas å bidra til en rekke vanlige
helseproblemer. ASEA VIA Omega er laget av den ferskeste
fiskeoljen i industrien, villfanget fra en naturlig, bærekraftig kilde, og
gir både EPA og DHA i naturlige forhold for å hjelpe opptaket.
⊲

DHA bidrar til å opprettholde

⊲

EPA og DHA

⊲

Tilbyr naturlige EPA-

normal hjernefunksjon og

bidrar til hjertets

og DHA-mengder

normalt syn.

normale funksjon.

som hjelper opptaket

INGREDIENSER AV ALLER HØYESTE KVALITET:
⊲

Fiskeolje fra villfanget Alaska pollock som gir omega-3-fordeler

⊲

Ren naturlig havtornolje utvunnet gjennom en superkritisk
væskeekstraksjonsprosess

⊲

Kaldpresset granateplefrøolje som omega-5-kilde

⊲

Astaxantin for sine kraftige antioksiderende egenskaper

⊲

Sitronolje fra utendørs voksende planter, utvunnet
uten kjemiske løsningsmidler

Intuitiv og
biotilgjengelig næring
ASEA VIA gjør det som kreves
av effektive kosttilskudd. Disse
toppmoderne produktene skiller
seg ut fra alt annet på markedet,
med helt naturlige og høyst
biotilgjengelige næringsstoffer.
Alle ASEA VIA-produkter
er formulert for maksimal
biotilgjengelighet og virker
sammen med ASEAs
patentbaserte redoxteknologi
og andre VIA-produkter for
komplett velvære og ernæring.

REDOXTEKNOLOGI +
ASEA VIA
ASEA VIA-serien av kosttilskudd
er utarbeidet av eksperter for å
fungere sammen med ASEAs
patentbaserte redoksteknologi og
andre VIA-produkter.

De fire unike kosttilskuddforuleringene fra ASEA VIA gir
lett tilgang til essensielle ernæringsstoffer, sørger for
bedre balanse i mikrobiomen og støtter en aktiv livsstil på
alle livets stadier.
Disse kosttilskuddene er kun tilgjengelige fra ASEA.

hvis du vil ha mer informasjon,
k an du kontakte:
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