livskraftig
råmjölk

finsk vild
naturblåbär
Blåbärets antocyaniner hjälper
till att bevara ögats normala
kollagennivå och näthinnans
normala funktion.

Krafter för ditt välbefinnande!
Den traditionella finska delikatessen “blåbärsmjölk” har fått en ny form. Blåbär frå
Lappland och råmjölk som bubblar av livskraft har kombinerats till en modern
hälsoprodukt. Uthållighet, livskraft och motståndskraft för hela familjen!

Dessutom främjar blåbäret den
normala ämnesomsättningen
av socker, fett och proteiner.

Råmjölk
Råmjölken innehåller alla nödvändiga näringsämnen och förbättrar utvecklingen
av rörelseförmågan hos nyfödda djur, samt skyddar mot virus och bakterier.
Råmjölken innehåller 20-200 tillväxtfaktorer och 100 gånger mer antikroppar än
den vanliga mjölken - upp till 300 olika antikropp stammar. Råmjölkens hälsofrämjande effekter försvinner vid upphettning, det är därför Vitals råmjölk frystorkas.

Blåbär (Vaccinium myrtillus)
År 2013 valde man i Finland blåbäret till årets bär och det är också mest känt av
våra superbär. Naturblåbäret som växer vilt i Finland innehåller till och med mer
näringsämnen än blåbärsbusken (Vaccinium corymbosum) som är mera känd.
Till exempel är naturblåbärets halt av antocyanin mycket högre blåbärsbuskens.

Råmjölk innehåller
B12-vitamin,
som främjar immunförsvarets och
cellernas normala funktion.
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RÅMJÖLK OCH BLÅBÄR
Kosttillskott / 100 stk / 90,5 g

NATURLIGT

VILD NÄRING

Ingredienser
Sötningsmedel (isomalt, xylitol), råmjölkspulver, blåbärspulver, fyllnadsmedel
(mikrokristallinsk cellulosa),vaniljarom, klumpförebyggandemedel
(magnesiumsalter av fettsyror, kiseldioxid).

Rekommenderad daglig dos
2-3 tuggtabletter / innehåller 300-450 mg råmjölkspulver
och 100-150 mg av blåbärspulver.
Den rekommenderade dagliga dosen får inte överskridas. Kosttillskottet bör inte
användas om ett alternativ till en varierad kost. Produkten skall förvaras utom räckhåll
för små barn. Produkten kan ha laxerande verkan. Förvaras kallt och skyddas mot fukt.

Tillverkad för:
Arctic Nutrition Oy
Kauppakulma
49400 Fredrikshamn
FINLAND
www.arcticnutrition.com

DIREKT FRÅN NATUREN
Vid tillverkning av produkter använder
vi råvaror – olika bär och frukter –
som ursprungligen växer i naturen.

ENDAST DET VIKTIGASTE
Våra produkter innehåller endast
råvaror som är rika på näringsämnen.

HÖG TEKNOLOGI
Råvarorna hanteras utan upphettning, för att
näringsämnena skall bibehålla sin livskraft.

AV BÄSTA KVALITET
Vi tillverkar våra produkter enligt de
internationella GMP- och ISO- kvalitetskraven.
Dessa standarder säkerställer en hög
kvalitet och säkerhet för produkterna.

