SOURCE

ASEA VIA är en serie näringstillskott som är speciellt framtagen för att
fungera tillsammans med ASEA.
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ASEA VIA Source är ett whole-food baserat och helt naturligt
näringstillskott med mikronutrienter som bidrar optimalt till cellernas hälsa
och allmänt välmående. VIA Source innehåller en speciell blandning av
vitaminer, mineraler, fytonäringsämnen, ekologisk superfoods, spårämnen
och enzymer samt ASEAs patenterade absorptionskomplex BioAmplify™,
som innehåller de nödvändiga komponenterna för maximalt upptag av alla
näringsämnen i VIA Source.
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WHOLE FOOD & MIKRONUTRIENT KOMPLEX

Food Supplement

120 Capsules

Net wt. 87.7 1 g

120 kapslar

FAKTA OM ASEA VIA SOURCE
ASEA VIA Source har utvecklats för maximal upptagningsförmåga. Våra kroppar tar lättare upp naturlig näring än
syntetiskt framställda näringsämnen eftersom naturbaserad mat innehåller både viktiga vitaminer samt kofaktorer dvs
hjälpämnen som finns naturligt i maten och gör vitaminerna lättare att absorbera. En apelsin t.ex. innehåller mycket
C-vitamin men den är också rik på bioflavonoider, som hjälper kroppen att absorbera dvs ta upp C-vitaminet. Vitaminerna
får helt enkelt draghjälp. De finns naturligt tillsammans med spårämnen (mineraler), fytonäringsämnen och andra vitaminer
i en sammansättning kroppen känner igen som näring/bränsle. Samtliga näringsämnen i VIA Source är från Whole Foods
dvs naturliga.

DÄRFÖR ÄR 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.
Fermenterat Glykoproteinmatrix
För att säkerställa att näringsämnena i VIA Source är naturliga, används en näringsjäst från en näringsrik miljö med
mycket vitaminer och mineraler. Jästen absorberar dessa näringsämnen, precis som en växt hämtar näring från jorden för
att bilda frukter och grönsaker. Därigenom bildar jästen en glykoproteinmatrix som innehåller vitaminer och mineraler i en
form som kroppen känner igen. Jästen avaktiveras därefter i en särskild process och efterlämnar oerhört lättabsorberade
vitaminer och mineraler som kroppen kan ta upp och tillgodogör sig maximalt av.
Noga utvalt
ASEA väljer bara den mest lättabsorberade formen av varje näringsämne i VIA Source, vilket t.ex. ses i vårt val av den
mest lättupptagliga källan till kalcium och magnesium som är naturligt rödalgsextrakt. Dessutom vårt val av
naturkostbaserad supermat från hela världen för att skapa ett ekologiskt Superfood-komplex som annars sällan kan
erhållas genom västerländsk kosthållning.
B-vitaminkomplex
Vi använder extrakt från helig basilika, citron och guava som är rika B-vitamin källor och som går igenom en naturlig
fermenteringsprocess, till vårt B-vitaminkomplex i VIA Source. Den kombinationen av naturliga näringsämnen utgör
grunden till VIA Source och ger byggstenarna för sunda celler och ett rikt, brett näringsintag.
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SOURCE WHOLE FOOD & MICRONUTRIENT COMPLEX
Superfoods
Supermat är de mest näringsrika bären, frukterna, grönsakerna och växterna på jorden. Allt innehåll i VIA Source består
av certifierad och ekologisk supermat som noga valts ut för sin uppsättning av koncentrerade fytonäringsämnen.
Supermaten som ingår i VIA Source har naturligt höga halter av flavonoider och proantocyanider som hjälper till att
skydda kroppen mot oxidativ stress. Här ingår även indole-3-carbinol som stöder immunförsvaret och karotener som
främjar vårt hjärt-kärlsystem.
Patenterat BioAmplify™-komplex
För att ytterligare öka näringsupptaget innehåller VIA Source en unik blandning av enzymer och deras kofaktorer
(hjälpämnen) i form av mineraler. Det här patenterade komplexet - BioAmplify™ har visat sig hjälpa kroppen att få ut mesta
möjliga av varje näringsämne.

FÖRDELAR
> Främjar cellhälsa, förbättrar dina näringsvärden och ett

ökat välmående i hela kroppen.

> Ger viktiga näringsämnen och byggstenar som fungerar i

synergi med ASEA.

> Underlättar näringsupptaget genom det patenterade

absorptionskomplexet BioAmplify™.

VÄRDEFULLA EGENSKAPER
> Ger viktiga näringsämnen och byggstenar som fungerar i

synergi med ASEA.
> Samtliga näringsämnen är naturliga.
> Innehåller vitaminer och mineraler i ett

glykoproteinferment där näringsämnena har omvandlats
till en proteinmatrix genom en naturlig
fermenteringsprocess, vilket gör vitaminerna och
mineralerna stabila och lättabsorberade.
> Innehåller både makromineraler och spårämnen från

rödalgen som är den mest lättupptagliga formen av
mineraler till skillnad från andra mineralkällor.
> Innehåller certifierad ekologisk supermat i en

kombination av naturens allra mest näringsrika
grönsaker och bär vilket garanterar maximal
tillgänglighet av fytonäring, som bevaras genom en
lågintensiv torkprocess.
> 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 ekologiska spårämnen och mineraler från en

urgammal växtbaserad källa som inte har utsatts för
modern odlingsteknik. Eftersom mineralerna är
opåverkade innehåller de höga halter av näringsämnen
som inte finns i traditionell västerländsk kost.
> Inkluderar naturliga fytonäringsämnen som polyfenoler,

karotener och indole-3-carbinol, som främjar en lång rad
av hälsoeffekter.
> Består av ASEAs patenterade absorptionskomplex,

BioAmplify™, som ger kroppen de nödvändiga
komponenterna för att säkerställa maximal
biotillgänglighet och näringsupptag av alla ämnen i VIA
Source.
> 100% vegan
> GMO-fritt
> Glutenfritt
> 100% växtbaserade cellulosakapslar

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.

> Fytonäringsämnen t.ex. polyfenoler från olika bär,

arbetar mer effektivt om de finns i flera varianter
samtidigt i kroppen. VIA Source innehåller saften från 11
olika bär och frukter, alla rika på näringsämnen som
skyddar cellerna.
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SOURCE WHOLE FOOD & MICRONUTRIENT COMPLEX
PRODUKTINFORMATIONSSIDA: VANLIGA FRÅGOR
Vilket är det bästa sättet att ta VIA Source?
Den rekommenderade dosen av VIA Source är fyra (4) kapslar per dag. Ta två kapslar två gånger om dagen tillsammans
med mat.
Kan jag ta VIA Source samtidigt som ASEA?
Det är bäst att ta VIA Source separat från ASEA (vänta i minst 20 minuter).
Kommer citraterna i VIA Source från en naturlig källa?
Ja, de är växtbaserade. Alla ingredienser i VIA Source är naturliga, vilket betyder att de kommer från en whole food-källa.
VIA Source har inga syntetiska ingredienser.
Kommer folinsyran i VIA Source från en naturlig källa?
Ja, den är växtbaserad. Alla ingredienser i VIA Source är naturliga, vilket betyder att de kommer från en whole food-källa.
VIA Source har inga syntetiska ingredienser.

FAKTA OM NÄRINGSTILLSKOTT Dosering: 4 kapslar / Antal doser i burk: 30
Mängd per portion
RDI
Vitamin A (naturligt betakaroten)
2999 mcg
375%
Vitamin C† (Acerola)
60 mg
75%
Vitamin D-3†
20 mcg
400%
Vitamin E (mix med naturliga tokoferoler)
14 mg
117%
Vitamin B-1**
2.2 mg
200%
Vitamin B-2**
2.0 mg
143%
Vitamin B-3† **
20 mg
125%
Vitamin B-5†
7.0 mg
117%
Vitamin B-6**
2.2 mg
157%
Folinsyra† **
400 mcg
200%
Vitamin B-12†
20 mcg
800%
Kalcium (rödalgsextrakt)
400 mg
50%
Magnesium (Citrat)
80 mg
21%
Zinc (Citrat)
6.0 mg
60%
Järn (järncitrat)
5.0 mg
36%
Mangan (Citrat)
2.0 mg
100%
Krom†
120 mcg
250%
Selen†
70 mcg
91%
Spårmineralkomplex
20 mg
*
Mix med certifierade ekologiska färskvaror
200 mg
*
Alfalfa bladjuice, korngräs, havregräs, vetegräs, granatäpple, hallon, maquibär, druva,
gojibär, tranbär, blåbär, björnbär, svarta vinbär, acai, acerola, chlorella, spirulina, broccoli,
sea kelp, kål, grönkål, persilja, maskrosblad, dulse
Patenterat BioAmplify™ komplex
90 mg
*
Protease, Amylase, Lipase, Cellulase
Andra ingredienser: Växtcellulosa (kapsel), rispulver
* Rekommenderat dagligt intag har inte utvärderats ** Certifierad ekologisk helig basilika, citron,
† Glykoproteinsyra
guavaextrakt från Orgen-B's®, ett varumärke
som tillhör Orgenetics Inc.
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