
    

NATURLIGT
VILD NÄRING

ARCTIC NUTRITION  FINLAND®

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.

Vår produkt anses vara revolutionär och i den kombineras två av naturens under 
som växer i extrema förhållanden på varsin sida av världen: Nonifrukten och 
det arktiska lingonet. Undersökningar har visat att nonifruktens och lingonets 
aminosyrasammansättningar kompletterar varandra på ett exceptionellt sätt.

Naturens egen energibomb!

finsk
vild lingon

Kosttillskott / 60 stk / 36 g 

Ingredienser:
Nonifruktpulver, lingonpulver, klumpförebyggandemedel
(magnesium stearate, kiseldioxid), rismjöl, hydroxipropylmetylcellulosa.

Rekommenderad daglig dos: 
2 kapslar med vatten. 
Innehåller 600 mg av nonifruktpulver och 200 mg av lingonpulver.

Den rekommenderade dagliga dosen får inte överskridas. Kosttillskott bör inte 
användas som ett alternativ till en varierad och balansed kost eller till en 
hälsosam livstil. Produkten skall förvaras utom räckhåll för små  barn. 
Förvaras kallt.

tropisk
Nonifrukt

Nonifrukt
Nonifrukten har i den forntida polynesiska kulturen i tusentals år ansetts vara 
en av viktigaste växterna som befrämjar välmåendet. Noniträden sticker sina 
rötter djupt ned i lavan och suger upp en unik blandning av mineraler. I våra 
produkter används endast nonifrukter som har plockats för hand direkt från 
trädet. Då kan du vara säker på du intar noni av högsta kvalitet.

Lingon
Lingonet är ett av de vilda superbären som växer i vår arktiska natur. 
I Finland har man alltsedan 1800-talet undersökt effekterna i lingonet som 
påverkar vårt välmående. Lingonet är ett av våra mest undersökta bär för 
tillfället. Det finns undersökningshänvisningar och -resultat som påvisar, 
att lingon innehåller proantocyanidin av typen A.

Nonifrukten hjälper till att 
minska trötthet och bevara 

prestationsförmågan. 

Dessutom främjar frukten den 
mentala och fysiska presta-

tionsförmågan.

NONIFRUKT OCH LINGON

Tillverkad för:

Arctic Nutrition Oy      
Kauppakulma      
49400 Fredrikshamn   
FINLAND      
www.arcticnutrition.com

Ursprungsland: 

Nya Zeeland/

Lingon hjälper till att upprät-
thålla den naturliga 

motståndskraften och hjälper 
till att skydda cellerna mot 

oxidativ stress.
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Ursprungsland för Nonifrukt är Fiji.
Ursprungsland för blåbär är Finland.


