
VÄGEN TILL VÄLBEFINNANDE



ASEA VIA 
Långvarigt välbefinnande beror på korrekt näring. Men även de 
mest avsiktliga matvalen kanske inte ger dig de näringsämnen du 
behöver för att hålla dig frisk. Tillskott kan vara ett bra sätt att fylla 
i luckorna.

Gör dina tillskott vad du tror att de gör?

ASEA VIA är vad namnet antyder: vägen för ett komplett, 
långsiktigt välbefinnande. Näringsämnena i detta sortiment av 
kosttillskott ger näringsgrunden för äkta, fullständig välbefinnande.

ASEA VIA Source™, whole food och mikronäringsämnen complex
ASEA VIA Biome™, en probiotisk och prebiotisk sammansättning
ASEA VIA LifeMax™, en sammansättning för en aktiv livsstil
ASEA VIA Omega™, en formel för hjärta, hjärna och syn

Leta efter BioVIA™ på etiketten
Varje produkt i ASEA VIA-linjen innehåller en unik  
och upphovsskyddad sammansättning av näringsämnen  
som är speciellt sammansatta för att maximera dina 
näringsmässiga fördelar.





Medan det är sant att du kan efterlikna en naturlig vitaminens 
kemiska sammansättning är frågan om din kropp helt kan 
tillgodogöra sig det på samma sätt som den gör hälsokostens 
källor i näring.

ASEA® VIA™ Source är inte bara kemiska föreningar som bockar 
av de rätta näringsämnenas rutor. Den är gjord av hälsokost som 
naturligt levererar dessa näringsämnen.

På ungefär samma sätt som en växt omvandlar näringsämnen  
från jorden till en ätbar form kommer vitaminerna och mineralerna 
i VIA Source från en växtbaserad glykoprotein jäsning. Denna 
process skapar en protein matris - en stabil form av mat som 
kroppen känner igen.

ASEA VIA SOURCE 
Whole Food Och Mikronäringsämnen Complex



ASEA VIA Source är en upphovsskyddad blandning av noggrant 
anskaffade hela livsmedel, vitaminer, mineraler, fytonäringsämnen, 
organiska superfoods, spårmineraler och enzymer och har ASEAs 
upphovsskyddade BioVIA™ Source-komplexet som levererar de 
nödvändiga komponenter för att säkerställa maximal biotillgänglighet.

BioVIA Source-sammansättning
ASEA VIA Source innehåller BioVIA Source-komplex,  
en unik blandning av enzymer speciellt sammansatta  
till ett upphovskyddat komplex som har visats  
optimera näringsabsorptionen.

 Främjar ett allmänt 
näringsupptag och 
välbefinnande i 
hela kroppen.

 Hjälper till vid assimilering 
av näringsämnen med det 
upphovsskyddade BioVIA™ 
Source-komplexet.

 Ger näringsämnen 
byggstenar för att 
fungera i takt med ASEAs 
patentbaserad redox-teknik.



ASEA VIA BIOME 
Probiotisk och Prebiotisk Sammansättning  
 
De miljarder mikrober som lever i magen bildar ditt mikrobiom, 
ett unikt samhälle av organismer vars jobb är att interagera med 
varandra. De olika mikroorganismerna arbetar för att hålla din 
tarmflora i balans, skyddar dig från invasiva bakterier och hjälper till 
att utvinna näringsämnen från din mat.

Ditt övergripande välbefinnande är beroende av att mikrobiomet 
är i harmoni med din kropp. Störningar från saker som mediciner, 
miljögifter, sjukdom, obalanserad kost och matintoleranser kan störa 
den balansen med negativa effekter.

Sakkunnigt sammansatt, VIA Biome innehåller hela 16 probiotiska 
stammar samt prebiotika, en viktig föregångare för att ge näring till 
mikrobiomet.

BioVIA Biome-sammansättning
ASEA VIA Biome innehåller BioVIA™ Biome komplex, 
en prebiotikablandning som är omsorgsfullt 
formulerad med rödalm för att fungera som föda  
för den mänskliga inälvsbakteriefloran, och hjälper 
till att skapa en gynnsam miljö så att bakterierna 
kan trivas.

  Fungerar som en 
synbiotika produkt.

  Innehåller 16 unika probiotiska 
stammar för maximal nytta.



FOS (FRUKTOOLIGOSACKARID)  
En naturligt förekommande löslig 
fiber som befruktar välgörande 
bakterier i tjocktarmen. 

XOS (XYLO-OLIGOSACKARID)  
En prebiotisk som hjälper kroppen 
att behålla välgörande organismer i 
matsmältningssystemet. 

GOS (GALAKTOOLIGOSACKARID)  
Har visat sig naturligt öka 
tarmflorapopulationerna av 
bifidobakterier och laktobaciller.

RÖDALM  
Lägger till ett skyddande skikt som 
hjälper probiotika vidhäfta sig till 
tarmväggen, för att hålla dem i 
kontakt med prebiotika längre.



ASEA VIA LIFEMAX 
Sammansättning för en Aktiv Livsstil  
 
Nöd är en vardag för dina celler - något du vill motväga eftersom 
celler är grunden för människokroppen. Oavsett om det kommer 
från skador eller miljögifter, kan allt detta leda till oxidativ stress 
som kan påverka dina celler. Du kan inte komma undan din 
miljö och du kan inte undvika åldrande, men du kan hjälpa till att 
minimera effekterna.

Vi sammansatte VIA LifeMax för optimal cellulär effekt med 
ingredienser som stöder en aktiv livsstil och vitalitet i alla skeden 
av livet.

VIA LifeMax är en källa till selen vilket bidrar

 till immunsystemets 
normala funktion,

 till att bibehålla normalt hår 
och normala naglar, och

 till att skydda cellerna 
mot oxidativ stress.



BioVIA LifeMax-sammansättning
VIA LifeMax är sammansatt med BioVIA™ LifeMax-komplex, 
en upphovsskyddad blandning som omfattar ett specialiserat 
extrakt av granatäpple som är naturligt rikt på antioxidanter.

Fransk melon, astragalus och gotu kola har använts i 
århundraden i Europa och Asien för att främja välbefinnande.



ASEA VIA OMEGA 
För hjärta, hjärna och syn 
Omega-3-fettsyror är viktiga fleromättade fettsyror som finns i färsk 
fisk. De spelar en betydelsefull roll för din hälsa. De viktigaste av 
dessa fettsyror rent fysiologiskt sett är eikosapentaensyra (EPA) och 
dokosahexaensyra (DHA). Den mänskliga kroppen kan inte producera 
tillräckliga mängder av dessa syror på egen hand, så de måste 
förtäras. Eftersom en vanlig diet ofta saknar dessa grundläggande 
fettsyror är det viktigt att man får i sig dem på ett annat sätt, antingen 
genom en balanserad kost eller med hjälp av kosttillskott.

Otillräckliga mängder omega-3 i kosten i kombination med för 
högt intag av omega-6-fettsyror tros bidra till en mängd vanliga 
hälsoproblem. ASEA VIA Omega är tillverkad av branschens färskaste 
fiskolja som kommer från naturlig och vildfångad fisk. Kosttillskottet 
ger både EPA och DHA i naturliga proportioner för att underlätta 
kroppens absorption.

INGREDIENSER AV BÄSTA MÖJLIGA KVALITET: 

 ⊲ Fiskolja från vildfångad alaska pollock för bättre omega-3

 ⊲ Naturlig havtornsolja i renast möjliga form som utvinns 
genom en superkritisk vätskeextraktionsprocess

 ⊲ Kallpressad olja från granatäpplefrön för omega-5

 ⊲ Astaxanthin för sina kraftfulla egenskaper  
som antioxidant

 ⊲ Citronolja från naturliga växtodlingar, extraherad 
utan användning av kemiska lösningsmedel

 ⊲ DHA bidrar till att bibehålla 
normal hjärnfunktion och 
normal synförmåga. 

 ⊲ EPA och DHA 
bidrar till hjärtats 
normala funktion.

 ⊲ Naturliga proportioner 
av EPA och DHA 
underlättar absorptionen







Intuitiv,  
biotillgänglig näring
ASEA VIA besvarar efterfrågan 
på effektiva tillskott. Dessa 
banbrytande produkter skiljer 
sig från allt annat där ute med 
naturliga, högt biologiska 
näringsämnen.

Varje ASEA VIA-produkt är 
sammansatt för maximal 
biotillgänglighet och arbetar 
tillsammans med ASEAs patent-
baserad redox-teknik och andra 
VIA-produkter för fullständig 
välbefinnande och näring.





REDOX-TEKNIK +  
ASEA VIA  

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



De fire unika ASEA VIA-mattillskott beredningar ger enkel 
tillgång till viktiga näringsmässiga byggstenar, ger bättre 
balans av mikrobiomet och stöder en aktiv livsstil i alla 
skeden av livet.

Dessa tillskott är endast tillgängliga från ASEA.
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