
A–Ü 
toodete juht

See toodete juht annab kiiresti ja lihtsalt vajalikku informatsiooni
ja fakte meie toodete kohta. Siin selgitatakse, miks antud  

toode on tähtis ja miks NeoLife toode on parim valik.

NB! Kogu toodete sortiment pole saadaval kõikides  
Põhja-Euroopa riikides. Iga maa hinnakirjast selgub,  

millised tooted on müügil.

Toidulisandid on mõeldud toitumist täiendama, mitte  
asendama mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist.  

Mitte ületada soovitatavat päevast kogust. Hoida lastele  
kättesaamatus kohas.
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Acidophilus Plus 
Toidulisand, 60 kapslit

Kood 560

Inimorganismis on 400 tüüpi erinevaid kasulikke 
ja potentsiaalselt kahjulikke baktereid. Piimhappe-
bakterid (piimhapet tootvad bakterid) elavad meie 
seedetraktis, kus nad aitavad hoida loomulikku 
tasakaalu. Nad kasutavad piimhappe tootmiseks  
laktoosi, mille suhtes on mõned inimesed 
allergilised. Erinevad hapendatud piimatooted 
sisaldavad laktoosi väga vähesel määral, sest 
piimhappebakterid toodavad ensüüme, mis 
lõhustavad laktoosi. Need kasulikud piimhapet 
tootvad bakterid aitavad toota ka B- ja K-vitamiini 
ning takistavad ebasoovitavate mikroorganismide 
kasvamist. Normaalset piimhappebakterite taset 
organismis võivad muuta niisugused tegurid 
nagu vale toitumine, haigus, kõhulahtisus ja 
antibiootikumid. 

Põhineb täistoidul .
Sisaldab kasulikke baktereid, mis on eraldatud 
kääritatud piimasaadustest.
Lai spekter. Sisaldab viit erinevat tüüpi 
piimhappebaktereid: Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus paracasei,  
Bifidobacterium animalis ja Streptococcus  
thermophilus.
Kontsentreeritud. Sisaldab sama palju kasulikke 
baktereid kui mitu portsjonit jogurtit või atsidofiilpiima.
Toodetud elavatest kultuuridest. Tänu spetsiaalselt 
väljatöötatud kaitsesüsteemile Gel-Gard Enteric 
Protection system jõuab soolestikku suurim  
võimalik kogus elavaid mikroorganisme, mis  
peavad vastu mao happelisele keskkonnale.

AII C 
Toidulisand  
120 närimistabletti

Kood 552

C-vitamiin on looduslik toitaine, mida ei ole võimalik 
organismis tagavaraks koguda. Seepärast peab 
seda juurde saama iga päev. C-vitamiini on uuritud 
pikka aega ja seda peetakse üheks kõige tähtsamaks  
toitaineks. 
•   Vitamiin C aitab kaasa immuunsüsteemi  

normaalsele talitlusele.
•   Vitamiin C aitab kaitsta rakke oksüdatiivse 

stressi eest.
•   Vitamiin C aitab vähendada väsimust ja kurnatust.
•   Vitamiin C aitab kaasa kollageeni normaalsele 

moodustumisele hammaste, igemete, naha ja 
veresoonte normaalseks talitluseks.

Varustab organismi C-vitamiiniga. Sisaldab 
tsitrusviljades leiduvaid aineid looduslikul kujul.
Sisaldab bioflavonoidühendeid. Neid leidub 
tervetes tsitrusviljades ja nad parandavad  
C-vitamiini omastatavust.
Hõrk apelsinimaitse. Sisaldab naturaalset  
apelsinimahla.
Kerge närida. Mõnus viis igapäevase C-vitamiini 
annuse saamiseks.

Aloe Vera Plus 
Aaloejook, 1 liiter

Kood 731

Aastasadu on aaloed kasutatud loomuliku lisana 
tervise eest hoolitsemisel ja iluvahendites. Aaloe 
taime kasutamine on dokumenteeritud paljudes 
erinevates kultuurides. Nüüdseks juba pea 4000 
aastat hiljem joovad inimesed endiselt aaloest 
valmistatud värskendavaid jooke.

Unikaalne monosahhariidide, ensüümide, vee ja 
teatud aminohapete kombinatsioon.
Varustab kiire ja kauakestva energiaga.
USA-s kasvatatud aloe barbadensis. Joogis 
sisalduv aloe vera geel kuulub aloe vera perekonna 
parimate liikide hulka.
Magustatud fruktoosiga. Mõnusa maitsega, 
sest magusus pärineb monosahhariidide hulka 
kuuluvast fruktoosist.
Ei sisalda aloiini.
Maitsestatud spetsiaalse ürdiseguga. Aloe Vera 
Plus’il on ženšenni, kummeli ja sidruni värskendav 
maitse. Selle taimetee ainus eesmärk on tagada 
toote värske maitse.

Betaguard 
Toidulisand, 90 tabletti

Kood 789

Hapnik on absoluutselt kõige olulisem põhielement  
meie keskkonnas. Hoolimata sellest, oleme  
paisanud õhku miljonite autode, busside, tehaste 
ja vabrikute heitgaase. Oleme kasutanud kahjulikke 
propellentgaase, et pihustada aerosoolpudelitest 
nii juukselakki kui vahukoort. Keskkonnas leiduvad 
toksiinid mõjutavad pidevalt enamik inimesi.
•   Vitamiinid C, B6, tsink ja seleen aitavad kaasa  

immuunsüsteemi normaalsele talitlusele.
•   Vitamiinid C, E, tsink ja seleen aitavad kaitsta 

rakke oksüdatiivse stressi eest.

Lai spekter beetakaroteeni ja E-vitamiini.
Sisaldab laias valikus karotenoide, mis kuuluvad 
inimese loomulikku toidusedelisse.
Kerge alla neelata.
Toote töötas välja maailmakuulus vähiuurija ja  
toksikoloog, NeoLife SAB emeriitliige dr. Arthur 
Furst (1914-2005). 

Bio-Tone 
Toidulisand, 120 tabletti

Kood 935

Olgu see siis soov tõsta keha toonust, saada juur-
de energiat või olla füüsiliselt tugevam, igal juhul 
on hästi toimiv ainevahetus efektiivseks lihaste ehi-
tamiseks ning taastumiseks peale aktiivset päeva 
või sportimist ülioluline. Eriti tähtis on piisavas 
koguses ja kvaliteetne uni, et võimaldada kehal 
järgmise päeva tegemisteks täielikult taastuda. 

Varustab eluoluliste aminohapetega L-arginiin,  
L-ornitiin ja L- türosiin.
Sisaldab eluolulist toitainet koliini ja 
inositooli, mida leidub igas rakus.  
Ei sisalda potentsiaalselt ohtlike stimulante. 
Ei sisalda midagi kunstlikku! Ei sisalda kunstlikke 
värv-, maitse-, magus- ega säilitusaineid! 
Garanteerime, et toode ei sisalda ühtegi 
Rahvusvahelise Olümpiakomitee ja Maailma 
Antidopingu Agentuuri poolt hetkel keelatud 
koostisosa.
Kasuta seda sportimisel või vormis püsimiseks. 

TOODE 
   

KUIDAS SEE TOODE TOIMIB? 
Miks ta vajalik on?

NEOLIFE ERINEVUS
Miks on NEOLIFE toode parim valik?
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Botanical Balance  
Toidulisand, 120 tabletti

Kood 800

Seedesüsteem lagundab toidu, mida me sööme, 
toitained jõuavad vereringesse ja sealtkaudu 
maksa, kus glükogeeni abil talletatakse glükoosi 
selle edasiseks ümberjagamiseks. Hormoonid 
nagu insuliin ja glükagoon aitavad reguleerida 
vere glükoosi taset ning energia tootmiseks selle 
vere kaudu rakkudesse toimetamist. 
Glükoosi omastamise ja ärakasutamise tasakaa-
lus hoidmine on üks olulisemaid keha füsioloogilisi 
protsesse, sest glükoos on keha peamine kütus.                            
Kroom aitab kaasa makrotoitainete normaalsele 
ainevahetusele ning aitab hoida normaalset vere 
glükoosi taset.   

NeoLife’i eksklusiivses koostises on kombineeritud 
ajurveeda ja Hiina ravimtaimedel põhineva meditsii-
ni iidsed tarkused tipptasemel kaasaegse kliinilise 
teadusega. Nende võimsate täistoidu koostisosade 
hulka kuulub ainulaadne ajurveeda segu alfa-lipoe-
happe ning GTF pärmist saadud kroomiga, mis on 
selle kõige bioaktiivsem vorm. Kroom aitab kaasa 
makrotoitainete normaalsele ainevahetusele ning 
aitab hoida normaalset vere glükoosi taset.
AINULAADNE AJURVEEDA TAIMNE SEGU 
Looduslikud täistoidul põhinevad taimsed koostis-
osad. Igakülgset tuge pakuvad kaneel, kurkumiin, 
kurkum.
- Kaneel (Cassia): Kasutatud iidsetest aegadest 
alates toiduvalmistamisel, aga ka loodusliku ravimina.
- Kurkumiin (Curcuma Longa L.): Kurkumi kõige 
bioaktiivsem fütotoitainest koostisosa.
- Kurkum (Curcuma Longa L.): Varustab laia 
valiku kurkuminoididega.

Carotenoid  
Complex 
Toidulisand, 90 kapslit

Kood 566

Toit, mis sisaldab külluslikult karotenoide, paljudes 
puu- ja köögiviljades sisalduvaid looduslikke 
värvaineid, võib mõjuda positiivselt sinu heaolule. 
Karotenoide on üle 600 ja tundub, et koos  
mõjuvad nad tõhusamalt.

Täistoidust saadud koostisosad. Meie eksklusiivset  
karotenoidirikast kontsentraati valmistatakse tervetest  
tomatitest, porganditest, spinatist, punasest paprikast,  
maasikatest, aprikoosidest ja virsikutest ning 
lisatakse puhast oliiviõli.
Looduslik letsitiin. Sisaldab stabilisaatorina 
sojaletsitiini.
Igas kapslis sisaldub lai spekter karotenoide, 
mis vastab tavalisele puu- ja juurvilja portsjonile.
Ei sisalda maitse- ega magusaineid. 
Kapsleid on kerge alla neelata.

CoQ10     
Toidulisand, 60 kapslit

Kood 930

Koeensüüm Q10 (CoQ10, tuntud ka ubikinoonina) 
on rasvlahustuv aine, mida leidub sisuliselt kõikide 
elusolendite kõikides rakkudes. CoQ10 toodetakse 
kehas ning seda leidub kõige rohkem nendes  
organites, mis vajavad kõige enam energiat – süda,  
maks ja neerud.  Probleem on aga selles, et 
loomulik CoQ10 tootmine vananedes aeglustub, 
vähenedes 50ndaks eluaastaks tihtipeale üle 
50%! Pärast noorusaega algab loomulik kahane-
mine. Lisaks vananemisele võivad CoQ10 ka-
hanemist soodustada ka ebatervislik toitumine ja 
elustiil ning nii  käsimüügi- kui ka retseptiravimid 
nagu statiinid.  

Varustab 100 mg loodusliku, kõrge biosaadavusega 
CoQ10-ga.
Eksklusiivne NeoLife fütolipiidide ja – steroolide 
segu, saadud täistera lipiididest ja steroolidest:
• Varustab nelja riisist saadud tokotrienooliga. 
• Lisaks neli sojast saadud fütosterooli: beetasito-
sterool, kampesterool, stigmasterool ja brassika-
sterool.
Ainulaadne NeoLife plüfenoolide segu varustab 
looduslike täistoidust pärinevate polüfenoolidega ning 
ka punastest viinamarjadest saadud resveratrooliga. 
L-tsüsteiin on oluline aminohape, mida on vaja 
raku glutatiooni biosünteesiks. 
Teised olulised koostisosad: päevalille letsitiin, 
kookosõli keskmise ahelaga triglütseriid (MCT), 
CoQ10 imendumist toetav riisikliiõli. 
Looduslikud külmtöödeldud õlid on lisatud 
toiteväärtuse säilitamiseks.
Lihtsalt neelatavad pehmed geelkapslid.
Põhineb loodusel
Ei ole lisatud midagi kunstlikku! Ei ole lisatud 
kunstlikke värv-, maitse-, magus- ega säilitusaineid.

Cruciferous Plus 
Toidulisand, 60 tabletti

Kood 892

Regulaarsest ristõieliste aedviljade nagu brokkoli, 
redise, musta ja pruuni sinepi, lehtkapsa ning  
vesikressi tarbimisest võib saada positiivset kasu. 
Paljud rahvusvahelised organisatsioonid soovitavad 
igapäevaselt tarbida ristõielisi aedvilju.
•  Vitamiin E aitab kaitsta rakke oksüdatiivse 
stressi eest.

Lai spekter. Toidulisand, mis sisaldab rikkalikult 
ristõielistest aedviljadest saadud ekstrakte.
Suurepärane valik ristõielisi aedvilju. NeoLife 
eksklusiivne koostis valmib järgmistest taimedest: 
brokkoli, redis, lehtkapsas, must sinep, pruun sinep 
ja vesikress.
Peale nende sisaldab Cruciferous Plus kasulikke 
ekstrakte apelsinidest, lagritsajuurest ja sojaubadest.
Tasakaal. Iga Cruciferous Plusi tablett sisaldab ka 
3 mg E-vitamiini.
Kerge alla neelata. Tabletid on neelamiseks mugava 
kujuga.
Ei sisalda maitse- ega magusaineid.

TOODE 
   

KUIDAS SEE TOODE TOIMIB? 
Miks ta vajalik on?

NEOLIFE ERINEVUS
Miks on NEOLIFE toode parim valik?
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Flavonoid Complex 
Toidulisand, 60 tabletti

Kood 790

Toit, mis sisaldab rikkalikult flavonoide avaldab 
kasulikku mõju. Flavonoidid on looduslike värvide 
allikaks paljudes puu- ja juurviljades. Flavonoide 
on üle 4000 ning paljud neist on üldiselt hästi 
tuntud. Flavonoidid on kõige tõhusamad kui neid 
koos süüa.
•   Vitamiin C aitab kaasa immuunsüsteemi  

normaalsele talitlusele.
•   Vitamiin C aitab kaitsta rakke oksüdatiivse 

stressi eest.
•   Vitamiin C aitab vähendada väsimust ja  

kurnatust.

Laia spektriga toidulisand. Sisaldab looduslikke 
puu- ja juurviljades leiduvaid flavonoide.
Täistoidust saadud koostisosad. Valmistatud 
rikkaliku flavonoidide sisaldusega looduslikest 
ekstraktidest ja kontsentraatidest, mis on saadud 
jõhvikast, lehtkapsast, rohelisest teest (kofeiinita), 
punapeedist, punasest ja mustast viinamarjast, 
apelsinist, sidrunist ja greipfruudist. 
Esindatud tähtsamad flavonoidid. Flavonoidide  
kompleks on kontrollitud ja tagab spetsiifilise  
flavonoidide valiku.
Sobiv annus. Iga tablett varustab optimaalse 
koguse flavonoidirikkaste puu- ja juurviljadega.

Formula IV 
Toidulisand, 100 kapslit

Kood 576

Vitamiinid ja mineraalained on olulised toitained, 
aga toitumises on ka palju muud olulist kui ainult 
klassikalised vitamiinid ja mineraalained.  
Sama olulised on fütotoitained, ensüümid,  
mikromineraalained, lipiidid ja steroolid.

Midagi enamat kui lihtsalt multivitamiin. 
Ainulaadne koostis, mis sisaldab mineraalaineid, 
vitamiine, proteiine, lipiide ja steroole.
Varustab tähtsamate vees ja rasvas lahustuvate 
vitamiinidega.
Täisväärtuslik ja naturaalne toidulisand.
Toode põhineb täisterakontsentraadil Tre-en-en 
ning varustab heade lipiidide ja steroolidega.
Želatiinkapslid. Kerge alla neelata, lahustub 
kergesti, millega on tagatud hea omastatavus.

Formula IV Plus 
Toidulisand  
Multi, 60 tabletti +
Tre-en-en, 60 kapslit

Kood 691

Vitamiinid ja mineraalained on olulised toitained, 
aga toitumises on ka palju muud olulist kui ainult 
klassikalised vitamiinid ja mineraalained.  
Sama olulised on fütotoitained, ensüümid,  
mikromineraalained, lipiidid ja steroolid.

50% suurema Tre-en-eni täisterakontsentraadi  
sisaldusega, et varustada heade lipiidide ja 
steroolidega. 
Laiaspektriline toidulisand: sisaldab tähtsaid 
vitamiine ja mineraalaineid ning olulisi lipiide ja 
steroole.
 Ei sisalda rauda.
Sisaldab kroomi ja seleeni – tähtsaid mikro-
mineraalaineid, mis peaaegu täielikult hävivad 
toiduainete rafineerimise käigus.
Mugav ja hügieeniline pakend – kahe kuu varu 
lehtedesse pakendatult.

Garlic Allium  
Complex 
Toidulisand, 60 tabletti

Kood 555

Laugu perekonda kuuluvaid aedvilju (küüslauk, 
sibul, murulauk, porru jms.) on maailmas juba 
tuhandeid aastaid tarbitud nii toiduks,  
maitsetaimedena, kui ka raviotstarbel.

Sisaldab küüslauku, mugulsibulat, murulauku ja 
porrut.
Garanteeritud allitsiini sisalduvus. Iga  
annus sisaldab 4,2 mg kontsentreeritud  
küüslauguekstraktist ekstraheeritud allitsiini.  
Üks annus võrdub ühe värske küüslauguküünega.
Lai spekter bioaktiivseid koostisaineid. 
Ainulaadne tehnoloogia. Tänu toidulisandi 
erilisele pindtöötlusele jõuab aktiivne allitsiin 
soolestikku.
Ei mingit küüslaugu maitset ega hingeõhku!

Kal-Mag Plus D 
Toidulisand, 180 tabletti

Kood 724

Mineraalainetel on tähtis ülesanne inimese organismis. 
Paljud meist aga ei saa soovitatud päevast kogust 
kaltsiumi. Samas ei ole tugevate luude jaoks vaja 
pelgalt kaltsiumi. Paljud inimesed ei saa ka toidust 
piisavalt magneesiumi ega D-vitamiini. Õige kogus 
kaltsiumi ja D-vitamiini koos tervisliku toitumise ja 
füüsilise liikumisega võib aidata vähendada riski 
haigestuda osteoporoosi.
•   Kaltsium aitab hoida luid ja hambaid  

normaalsetena. 
•   Kaltsium ja magneesium aitavad kaasa  

normaalsele lihaste talitlusele.
•   Magneesium ja vitamiin D aitavad hoida luid ja 

hambaid normaalsetena.
•   Vitamiin D aitab kaasa kaltsiumi ja fosfori  

normaalsele imendumisele/ärakasutamisele.

Puhas farmatseutiline kaltsiumkarbonaat, 
kasulik ja kergesti lahustuv.
Kahekordse toimega. Sisaldab nii toime  
tõhustamiseks kaltsiumi kui magneesiumi. 
Tubli annus, vahekorras 2:1. Kolm tabletti  
sisaldavad optimaalse efekti saavutamiseks  
450 mg kaltsiumi ja 225 mg magneesiumi.

TOODE 
   

KUIDAS SEE TOODE TOIMIB? 
Miks ta vajalik on?

NEOLIFE ERINEVUS
Miks on NEOLIFE toode parim valik?
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Multi 
Toidulisand, 60 kapslit

Kood 590

Efektiivseks funktsioneerimiseks vajab inimorganism 
rohkesti mitmesuguseid toitaineid. Paraku ei  
sisalda kaasaegne toit sageli optimaalse vitaalsuse  
seisukohalt keskseid toitaineid piisavas koguses 
ning mitmekesisuses. Veelgi enam, kaasaegse 
toiduainete rafineerimisprotsessi käigus  
eemaldatakse paljud tähtsad toitained ja  
mikroelemendid ning lüüakse sellega sassi meie 
toitainete tasakaal.

Laiaspektriline koostis. Ainulaadne koostis 
varustab laia valiku võtmevitamiinide, oluliste 
mineraalainete ja mikroelementidega, mis on 
vajalikud organismi toetamiseks. 
Kõik koostisosad toimivad koos, et täita  
võimalikke lünki toitumises. 
Ei sisalda rauda. Sobib neile, kes saavad oma 
toidust piisavalt rauda.

NutriShake 
Proteiinijook

Kood 610, vanilje, 
400g/20 portsjonit
Kood 611, maasikas,
400g/20 portsjonit
Kood 612, šokolaad,  
400g/20 portsjonit

Proteiinid on üliolulised ehituskivid lihaste säilitamiseks,  
kudede parandamiseks, tervisliku vereloome ja  
hormonaalse tasakaalu tagamiseks ning tegelikult 
ka organismi kõikide teiste funktsioonide tagamiseks.  
Kõrge valgu kontsentratsioon toetab rakkude 
ehitust. Kuna valke ei ole võimalik organismis 
tagavaraks koguda, tuleb neid igapäevaselt 
toiduga juurde saada.
•   Kaltsium aitab kaasa normaalsele  

energiavahetusele ja lihaste tööle. 
•   Kaltsium on vajalik, et hoida luid normaalsetena.

Proteiinid. Aitab meie organismil saavutada vajalikku 
päevast valgukogust.
Maitsev madala kalorsusega vahepala kogu 
perele, mis pakub hästi tasakaalustatud toitainete 
valikut.
Sisaldab kõiki 22 aminohapet, mis on esindatud 
inimese toitumises.
Naturaalne magusaine. Magustatud fruktoosiga.
Sisaldab tõhusalt koos mõjuvaid kõrge- 
kvaliteedilisi proteiine ning erilist kombinatsiooni 
liht- ja liitsüsivesikutest.
Koos kaltsiumiga moodustab täisväärtusliku 
toidulisandi.
Kolm suurepärast maitset – maasikas, šokolaad 
ja vanilje.
Kiire ja kerge jook. Sega lihtsalt piima, vee või 
mahlaga.
Hea maitsega. Suurepärane toidulisand, mida 
armastab terve pere.

Omega-3  
Salmon Oil 
Toidulisand, 100 kapslit

Kood 671

Isegi kui paljud inimesed üritavad suurendada kala 
tarbimist, näitavad inimeste hulgas läbi viidud  
uurimused, et me ei söö kala siiski piisavalt. 
Lisaks on paljud mures ka kalades esinevate 
saasteainete, nagu elavhõbe, plii ja PCB pärast. 
•   EPA ja DHA aitavad kaasa normaalsele  

südametalitlusele.
•   DHA aitab säilitada normaalset ajutalitlust.
•   DHA aitab säilitada normaalset nägemist.
Kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 
250 mg EPA-d ja DHA-d.

Puhas lõheõli. Kõrgeima oomega-3 rasvhapete 
sisaldusega looduslik õli.
Valitud lõhed. Terved kalad, hoolikalt valitud 
inimeste toiduks. 
Pole ohtu, et nendesse oleks kogunenud  
mürgiseid aineid, mis mõnede kalade puhul on 
üsna tavaline nähtus.
Tasakaalustatud kogused EPA-d ja DHA-d, 
samas vahekorras kui neid esineb lõhes.
Kolmes kapslis sisalduvad oomega-3  
rasvhapped vastavad optimaalsele värske lõhe 
portsjonile: 340 mg EPA-d ja 260 mg DHA-d.
Kapsleid on kerge alla neelata. Pehmed,  
kergesti neelatavad želatiinkapslid.

Omega-3  
Salmon Oil Plus 
Toidulisand, 90 kapslit

Kood 929

Isegi kui paljud inimesed üritavad suurendada  
kala tarbimist, näitavad inimeste hulgas läbi viidud 
uurimused, et me ei söö kala siiski piisavalt. Lisaks 
on paljud mures ka kalades esinevate saasteainete,  
nagu elavhõbe, plii ja PCB pärast. Kaasaegne 
teadus mitte ainult ei kinnita jätkuvalt EPA ja DHA 
olulisust, vaid näitab ka, et oomega-3 rasvhappeid 
on terve perekond, kuhu kuulub neid kokku 8. 
Erinevat liiki kaladel on erinev rasvhapete profiil. 
Tuunikala sisaldab näiteks rohkem DHA-d ja DPA-d 
ning anšoovises ja sardiinis on rohkem EPA-d ja 
ETA-d kui enamuses teistes kalades.
•   EPA ja DHA aitavad kaasa normaalsele  

südametalitlusele.
•   DHA aitab säilitada normaalset ajutalitlust.
•   DHA aitab säilitada normaalset nägemist.
Kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 
250 mg EPA-d ja DHA-d.

Täisväärtuslik oomega-3 toidulisand. See on 
esimene toidulisand, mis kindlustab õiges koguses 
kõigi kaheksa oomega-3 rasvhappega.
Unikaalne tehnoloogia. Molekulaarne diferent-
seerimine on tipptehnoloogia, mis selekteerib 
välja vajalikud molekulid tuunikalast, sardiinist ja 
anšoovisest ning samas elimineerib või vähendab 
soovimatute molekulide hulka. 
Kõrge kvaliteet. Valitud on vaid parimad ja  
kõige kvaliteetsemad täiesti terved kalad, mida 
kontrollitakse rohkemkui 200 erineva võimaliku 
saasteaine esinemise suhtes, mille lubatud  
esinemise protsent on NULL.
Garanteeritud tõhusus. Iga kolmest Omega-3 
Salmon Oil Plus kapslist koosnev portsjon tagab 
460 mg EPA, 480 mg DHA, 50 mg DPA ja 80 mg 
segu erinevatest oomega-3 rasvhapetest. 
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Pro Vitality+ 
Toidulisand, 30 kotikest

Kood 942

Valest toitumisest ja ülekaalust tingitud probleemide 
hulk on kogu maailmas kasvamas. Suur hulk 
inimesi ei saa toiduga kõiki vajalikke toitaineid. 
Igaüks peaks suurendama täisteratoodete, puu- ja  
köögiviljade, mineraalainete ning oomega-3 
rasvhapete poolest rikaste toiduainete tarbimist 
ja püsima tervislikus kaalus. Kuid isegi need, kes  
üritavad tervislikku elustiili järgida, kohtavad oma  
teel väljakutseid – kiire elustiil, käigu pealt söömine  
ja töödeldud toidu ülekaal meie toiduvalikus.
•   EPA ja DHA aitavad kaasa normaalsele  

südametalitlusele. (Kasulik toime avaldub siis, 
kui päevas tarbitakse 250 mg EPA-d ja DHA-d.) 

•   Vitamiinid A, C ja D aitavad kaasa immuunsüsteemi 
normaalsele talitlusele. 

•   Vitamiinid C ja E aitavad kaitsta rakke oksüdatiivse 
stressi eest. 

•   Raud aitab vähendada väsimust ja kurnatust.
•   Tsink aitab hoida naha, juuksed ja küüned 

normaalsena.

Pro Vitality+ aitab täita võimalikke lünki toitumises, 
juhul kui me ei söö nii hästi kui peaksime.
Põhineb täistoidul.
Sisaldab nelja toodet: Tre-en-en täisterakontsentraat, 
Carotenoid Complex, Omega-3 Salmon Oil Plus ja 
Essential Vitamin & Mineral Complex, mis varustavad 
sind täisterast, puu- ja köögiviljadest ning kalast 
saadud oluliste toitainetega. 
Mugav kaasaskantav pakend.

Sustained Release  
Vitamin C 
Toidulisand, 120 tabletti 

Kood 551

C-vitamiin looduslik toitaine, mida ei ole võimalik  
organismis tagavaraks koguda. Seepärast peab 
seda juurde saama iga päev. C-vitamiini on uuritud 
pikka aega ja seda peetakse üheks kõige tähtsamaks  
toitaineks. 
•   Vitamiin C aitab kaasa immuunsüsteemi  

normaalsele talitlusele.
•   Vitamiin C aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi 

eest.
•   Vitamiin C aitab vähendada väsimust ja kurnatust.
•   Vitamiin C aitab kaasa kollageeni normaalsele 

moodustumisele hammaste, igemete, naha ja 
veresoonte normaalseks talitluseks.

•   Vitamiin C aitab kaasa immuunsüsteemi normaalse 
talitluse säilimisele intensiivse kehalise koormuse 
ajal ja pärast seda. (Kasulik toime avaldub siis, kui 
päevas tarbitakse 200 mg lisaks soovitatavale  
päevasele C-vitamiini kogusele.)

Sisaldab tsitruselistest pärinevat  
bioflavonoidühendit.
Tervetest kuivatatud tsitrusviljadest toodetud  
kontsentraat, milles on mahla, C-vitamiini,  
bioflavonoidühendit ja muid tsitruselistes leiduvaid 
toitaineid. 
Pikk toimeaeg. Kuna C-vitamiin eraldub aeglaselt, 
varustab see toode organismi C-vitamiiniga 6 kuni 
8 tunni vältel. 
Sisaldab kibuvitsamarja (kuulub roosõieliste hulka 
ja on tugevate viljadega) ja acerolat (kirsisarnane 
puuvili), mis on kaks kõige rikkamat looduslikku 
C-vitamiini allikat. 
Annab C-vitamiini looduslikul kujul. 
Sisaldab olulisi toitaineid, mida leidub tervetes 
tsitrusviljades.

Tre 
Toidulisand, 750 ml

Kood 735

Teatud puuvilju ja marju kutsutakse nende kõrge 
toitainete sisalduvuse tõttu superpuuviljadeks. 
Superpuuviljade hulka loetakse näiteks acai marju, 
granaatõunu, põldmarju, mustikaid, jõhvikaid ning 
viinamarju, mis sisaldavad kiudaineid, vitamiine, 
mineraalaineid ja teisi toitaineid.

Tõhus ja ainulaadne. Kombinatsioon puhtaimatest  
granaatõuna, acai marjade ja rohelise tee  
ekstraktidest ning inflox-marjasegust, millele on toime 
tõhustamiseks lisatud resveratrooli ja alfalipoehapet 
ning mille magustamiseks on kasutatud looduslikku 
agaavisiirupit.
Tõhus. Standardiseeritud kogustes aktiivsed  
toimeained – granaatõunast saadud punitsalagiinid 
ja rohelisest teest pärinevaid polüfenoolid – tagavad,  
et iga annus sisaldab parajal hulgal bioaktiivset 
essentsi.
Valmistamisel kasutatud mitmeid erinevaid  
superpuuvilju.
Tre tagab sulle mitmekesise ja sinu keha vajadustele 
vastava valiku toitaineid.
Loodud NeoLife Teadusliku konsultatiivnõukogu  
teadlaste poolt, kes on maailmas tuntud ja 
tunnustatud looduslike ning teaduspõhiste toodete 
väljatöötamise eksperdid.
Maitsev ja kontsentreeritud. Juba esimene  
värskendav sõõm lubab sul kogeda aktiivsete  
toimeainete ergutavat jõudu ja nautida paremat elu! 
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Tre-en-en 
Toidulisand, 120 kapslit

Kood 927

Teravilja rafineerides eemaldatakse viljateradest 
välimised, rohkesti toitaineid sisaldavad kihid. 
Niiviisi hävib meie toitumise alustalana toimivatest 
toorainetest (st. valge nisujahu ja valge riis) suur 
osa rakutöö sisukohalt keskseid toitaineid, nagu 
lipiide ja steroole.

Täielik spekter lipiide ja steroole nisuidudest, 
riisikliidest ja sojaubadest.
Toitev fütotoitainekontsentraat sisaldab eluolulisi 
toitaineid.
Loodusliku värvaine klorofülliga toonitud pehmed  
želatiinkapslid kaitsevad toitainete kvaliteeti ja on 
kergesti seeditavad. 
Külmpressitud ja külmtöödeldud toiteväärtuse 
säilitamiseks. 

Vita-Squares 
Toidulisand
180 närimistabletti 

Kood 740

Elukestvale heale tervisele luuakse juba lapseeas 
korraliku toitumisega tugev aluspõhi. Siiski on tihtilugu  
laste ja noorukite toidulaud puudulik – nad tarbivad 
vähe täisteratooteid, puu- ja köögivilju ning üleliia 
palju suhkru- ja rasvarikast töödeldud toitu. Selliselt 
süües võib tekkida mitmete oluliste toitainete nagu 
raua, A-, C- ja E-vitamiini, tsingi, niatsiini, vitamiini 
B6 ja foolhappe puudus. Lapse kasvades loob tema  
keha pidevalt juurde uusi rakke, millest moodustuvad 
koed, luud, veri, lihased ja närvid. Kõik see mitme-
kordistab korraliku toitumise vajadust ning isegi 
pealtnäha tervislikult toitudes võib ikkagi tekkida 
toitumises lünki. 
•   Vitamiin A aitab kaasa immuunsüsteemi normaal- 

sele talitlusele ning aitab hoida nägemist normaal-
sena. 

•   Vitamiin C aitab kaasa immuunsüsteemi normaal- 
sele talitlusele, aitab kaitsta rakke oksüdatiivse 
stressi eest ning aitab vähendada väsimust ja 
kurnatust.

•   Pantoteenhape aitab kaasa normaalsele vaimsele 
jõudlusele.

•   Raud aitab kaasa normaalsele kognitiivsele 
talitlusele.

Vitamiinide ja mineraalainete tugi, mis on välja 
töötatud just selliste laste vajadusi silmas pidades, 
kes suudavad juba ise tablette närida.
Sisaldab 18 olulist vitamiini ja mineraalainet.
Tõhustatud koliiniga. 
Sisaldab NeoLife eksklusiivset Tre-en-en  
teraviljakontsentraati, mis varustab oluliste  
lipiidide ja steroolidega.
Suurepärase maitsega näritav tablett, mis on 
saadud looduslikest puuviljaessentsidest.
Ei ole lisatud kunstlikke lõhna-, värvi-,  
magus – ega säilitusaineid. 
Magustatud looduslike magusainetega –  
fruktoosi, glükoosi, dekstroosi ja puuviljamahla 
(õuna, viinamarja) kontsentraatidega. Ei sisalda 
sahharoosi ega sünteetilisi magustajaid.

Wheat Germ Oil
with Vitamin E 
Toidulisand, 100 kapslit

Kood 562

E-vitamiin avastati aastal 1921 ning on rasvlahustuv 
vitamiin, mis koosneb ühenditest. Kaheksa suuremat 
ühendit, mis kuuluvad E-vitamiini perekonda, võib 
jagada kahte gruppi: tokoferoolid ja tokotrienoolid. 
Looduslikud E-vitamiini allikad võivad olla väga kallid. 
Seetõttu on sünteetilise versiooni tootmine ja  
kasutamine levinud ning turul on saada tooteid, mis 
on kas 100% sünteetilised või segu sünteetilisest 
ja naturaalsest.
•   Vitamiin E aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi 

eest.

Ehtne külmpressitud nisuiduõli. Kõige rikkam 
E-vitamiini allikas. 
Sisaldab kogu E-vitamiini perekonda. Varustab 
looduslike tokoferoolide ja tokotrienoolidega.
Kõrge kvaliteet. 
Ühest kapslist saab 10mg E-vitamiini. 
Toode on kapslites, mida on kerge alla neelata. 
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NeoLifeBar   
Puuviljad ja pähklid
15 eraldi pakendatud 
batooni

Kood 950

Traditsioonilised snäkid nagu kartulikrõpsud, 
juustupulgad ja šokolaadiküpsised on seisnud 
supermarketites riiulitel reas juba aastakümneid. 
Kuigi neid on mugav tarbida, ei ole paljud snäkid 
kaugeltki tervislikud – sisaldavad palju tühje 
kaloreid ning ebatervislikke koostisosi nagu kõrge 
fruktoosisisaldusega maisisiirupit ja transrasvasid. 
Selliste toiduainetega liialdamine ning tervisliku ja 
tasakaalustatud toitumise puudumine võib aidata 
kaasa rasvumisele. Seetõttu on oluline, et ka 
vahepalad oleksid tervislikud, eriti kui üritatakse 
tervislikku kaalu saavutada või säilitada.  

NeoLifeBar on maitsev, toitev, looduslik vahepala, 
mis vaigistab näljatunde söögikordade vahel.  
Suurepärane vahepala kogu perele! 
Glükeemilise reaktsiooni kontrolli tehnoloogia
Rikas valkude ja kiudainete allikas patenteeritud  
NeoLife valkude ja kiudainete segust, mis aitab kauem  
küllastustunnet hoida.
Täistera head omadused sojahelvestest, segatuna 
kaerahelvestega. 
Varustab 320 mg oomega-3 rasvhappega 
linaseemnetest, üliolulise rasvhappe ALA-ga ning 
on hea kiudaine ja kasulike lignaanide allikas.
Külluslik fütotoitainete segu kuivatatud mustikatest, 
jõhvikatest ja rosinatest.
India pähkli ja mandli tükid ning päevalille- ja  
kõrvitsaseemned varustavad valgu ja kiudainetega 
ning annavad suurepärase maitse. 
Lai valik vitamiine ja mineraalaineid. 
Täiuslik tervislik NeoLife kaalukontrolli programmi 
vahepala enne- või pärastlõunaks.
Ei ole lisatud kunstlikke magus-, maitse-, värv- 
ega säilitusaineid.
Gluteenivaba.

NeoLifeShake    
Kaalukontrolli
toidukorra asendaja 

Kood 915,  
Vaniljemaitseline 15 x 42 g
Kood 916, 
Šokolaadimaitseline 15x 42 g
Kood 917,  
Marjamaitseline 15 x 42 g

Lääneriikide toitumiskvaliteet on viimastel aastatel  
langenud. Paljud meist ei saa õiges tasakaalus 
makrotoitaineid (valgud, rasvad ja süsivesikud),  
mikrotoitaineid (vitamiinid ja mineraalained), kiudaineid  
ega fütotoitaineid, mida meie keha igapäevaselt 
vajab. Kuigi me saame piisavalt valke oma toidust, 
pärinevad need valgud loomsetest allikatest või 
piimasaadustest, mis võivad olla tulvil rasvadest ja 
kolesteroolist. Kehv toitumine koos istuva eluviisiga 
põhjustavad paljudel juhtudel kaalutõusu. 
Valgud on meie keha iga raku võtmekompontideks 
ning eluolulised rakutasemel toitumise ja energia 
seisukohalt. Uurimused näitavad, et kõrgema 
valgusisaldusega toit aitab suruda alla näljatunnet, 
suurendab küllastustunnet ning hõlbustab kaalu-
kontrolli programmis püsimist. 
Täisväärtuslik ja tasakaalustatud toitumine koos 
aktiivse elusviisiga võivad samuti aidata kaasa 
edukale kaalu-kontrollimisele. 
Keha korralikuks funktsioneerimiseks on äärmiselt 
tähtsad eluolulised vitamiinid ja mineraalained.  
Peame oma kehale tagama õiges tasakaalus nii 
makro- kui ka mikrotoitaineid. 
•   Valgud aitavad kaasa lihasmassi kasvule ja 

säilimisele. 
•   Vähendatud kalorsusega dieedi raames päevas 

kahe toidukorra asendamine toidukorra toidu 
asendajaga aitab kaasa kaalu kaotamisele.

•   Vähendatud kalorsusega dieedi raames päevas 
ühe toidukorra asendamine toidukorra toidu 
asendajaga aitab kaasa kehakaalu hoidmisele 
pärast kaalukaotust.

Täisväärtuslik toitumine. Ideaalne valgukokteil 
iga-päevaseks toitumiseks ja kaalukontrolliks.  
Tasakaal – täiuslik valgu, süsivesikute ja rasva 
vahekord.
Põhineb meie kliiniliselt tõestatud glükeemilise 
reaktsiooni kontrolli tehnoloogial.
Rikas valguallikas, 18 g portsjoni kohta, 26 g 
segatuna rasvatu piimaga. 
Lai valik eluolulisi vitamiine ja mineraalaineid. 
Patenditud valgusegu – teaduslikult väljatöötatud 
valgusegu  sojast, piimast, kaseinaatidest ja 
vadakust, et tagada parimat aminohapete profiili. 
Sisaldab hargnenud ahelaga aminohappeid, 
sealhulgas leutsiini. 
Bioloogiliselt täielik, sisaldades kõiki 22 amino-
hapet, sealhulgas ka 9 asendamatut. 
Protogard protsess – kaitseb aminohappeid, 
maksimeerib toiteväärtust. 
Rikas kiudainete allikas, 5 g portsjoni kohta. 
Patenditud kiudainetesegu täistoidust, et  
soodustada küllastustunnet. 
Sisaldab madala glükeemilise indeksiga 
süsivesikuid, mis annavad kestvat energiat ning 
toetavad kaalukontrollimist.
Ei sisalda kunstlikke magus-, värv-, maitse- ega  
säilitusaineid. 
Maitsev, toitev ja mugav – seguneb lihtsalt piima 
või veega. 
Kolm mõnusat täiesti looduslikku maitset: vanilje-
maitseline Creamy Vanilla, marjamaitseline Berries 
n’Cream ning šokolaadimaitseline Rich Chocolate.
Ainult 150 kcal, umbes 237 kcal segatuna rasvatu 
piimaga.
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NeoLifeTea    
15 pakikest (30 portsjonit)

Kood 920

Selleks, et pidada sammu tänapäeva üha kiirema 
ning nõudlikuma elustiiliga, haaravad paljud 
kiiresti energiat andvate energiajookide järele, 
mis võivad olla tulvil kaloritest ja potentsiaalselt 
kahjulikest koostisosadest. Meie kehad aga 
vajavad looduslikku energiasüsti, mis aitaks meil 
tänapäeva nõudliku elustiiliga kohaneda.  
See on kaalukontrolli programmi järgides eriti 
oluline.
Rohelise, musta ja valge tee bioaktiivsed ained 
toimivad üheskoos, et pakkuda vitaalsust ning 
toetada sind kaalukontrolli eesmärkide saavutamisel.  
Looduslik kofeiin on näidanud, et toimib ohutult ja 
efektiivselt sünergias rohelise tee polüfenoolidega. 
Rohke vedeliku tarbimine aitab hoida keha  
vedeliku- ja energiataset ning vähendab söögiisu.

Meie eksklusiivse energiasegu koostisesse 
kuulub ainulaadne kombinatsioon hoolikalt valitud 
rohelisest, mustast ja valgest teest (Camellia 
sinensis), kus leidub hulgaliselt fütotoitaineid ja 
looduslikku kofeiini. Tõstab kohest vitaalsust. 
Meie ainulaadne segu sisaldab standardiseeritud 
kujul ženženni (Panax ginseng), pehme väänkelluka  
(Codonopsis pilosula) ja kuldjuure (Rhodiola rosea)  
ekstrakte, mis on teada oma heaolu edendavate 
omaduste poolest.  
Rikas fütotoitainete poolest, mida saadakse 
parimatest looduslikest teelehtedest ning heaolu 
edendavatest bioaktiivsetest komponentidest.
Standardiseeritud rohelise tee ekstrakt varustab 
aktiivse EGCG-ga, mis on rohelise tee võtme-
komponent.
Looduslikult maitsestatud ja magustatud sidruni 
ning kuldse meetilgaga, et tagada maitsev ja 
värskendav jook, mida on võimalik nautida igal ajal 
kas külma või kuumana. 
Ainult 5 kcal portsjoni kohta.
Ei ole lisatud kunstlikke värv-, maitse-, magus-  
ega säilitusaineid. 

G1 
Pesupulber, 77 dl

Kood 144

Tänapäeval kuulub pesupulbrite kasutamine iga pere
argipäeva ning saadaval on mitmeid tooteid, millega
saab pesu pesta säravalt puhtaks ja lõhnavaks. 
Sobiva toote leidmine võib siiski osutuda üsna  
keeruliseks, sest see peaks olema ka kontsentreeritud,  
s.t. selle kulu peaks olema väike.

Kontsentreeritud. Pesemiseks kulub korraga 
vähe pesupulbrit.
Mõjub erinevatel temperatuuridel. Toode on 
nii välja töötatud, et ta sobiks kasutamiseks laias 
temperatuuri-vahemikus.
Tõhus pesuaine, eemaldab paljusid erinevaid 
plekke, ka selliseid, mida tavaliselt on raske ära 
saada.
Kerge välja loputada. Pesu läheb puhtaks ja 
pesupulber eraldub loputamisel kergesti.

LDC 
Nõudepesu- ja  
kergetoimeline
puhastusvahend,  
vedelseep, 1 liiter

Kood 021

Nõudepesu- ja kergepuhastusvahend, käteseep. 
Meil on iga päev palju asju vaja puhastada – 
tuleb pesta nõusid, koristada kodu, puhastada 
ja pesta riideid.
Paljud ostavad iga erineva asja jaoks eraldi vahendi.
Koju koguneb terve hunnik pudeleid ja igaüks 
neist vahendeist omab negatiivset efekti meid 
ümbritsevale keskkonnale.

Palju kasutusvõimalusi. Olenevalt erinevatest 
kasutuseesmärkidest lahjendatakse vahendit 
kas rohkem või vähem.
Neutraalne pH. Õrn nahale.
Eraldub loputamisel täielikult. Kuna vahendit  
on kerge ära loputada, saavad nõud täiesti puhtaks.
Sobib suurepäraselt käsitsi pesupesemiseks. 
Peseb rõivad puhtaks ja annab neile värske 
lõhna ja meeldiva pehmuse.
Ideaalne käteseebiks.

Soft 
Pesuloputusvahend, 1 liiter

Kood 042

Tänapäeva pesuloputusvahendilt nõutakse, et 
see mitte ainult ei teeks pesu pehmeks, vaid 
mõjuks koos pesuvahendiga, annaks pesule hea 
lõhna ja kergendaks triikimist.

Kontsentreeritud – vahendit kulub korraga vähe.
Mõnus värske lõhn. Teeb pesu pehmeks ja hästi
lõhnavaks.
Kergendab triikimist. Eemaldab staatilise elektri.
Mitu kasutusvõimalust. Sobib kasutamiseks nii 
käsitsikui masinpesul.
Kasutatakse koos pesupulbriga G1.

Super 10 
Üldpuhastusvahend
Super 10, 1 liiter

Kood 016

Erinevate asjade puhastamiseks oleme me har-
junud kasutama erinevaid puhastusvahendeid.
Üldpesuvahend on aga hea puhastusvõimega 
jame hoiame kokku aega, raha ja ruumi.

Palju kasutusvõimalusi. Toode on välja töötatud 
selleks, et puhastada igasugust mustust 
paljudelt erinevat tüüpi pindadelt.
Kontsentreeritud. Toodet kulub korraga väga 
vähe ja seetõttu saastame me keskkonda 
vähem.
Kolmekordse toimega: tungib sisse, lahustab 
ja emulgeerib.
Seda toodet on edukalt kasutatud Euroopa 
majapidamistes üle 35 aasta.
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Nutriance 
Aloe Vera Gel 
Aloe vera geel, 100 ml

Kood 316

Ajaloolised dokumendid ja rahvapärimused  
tõendavad, et aaloe tervistavad omadused on 
olnud ammustestest aegadest tuntud ning aaloe 
on endiselt üks levinumaid koostisosi  
nahahooldustoodetes. Aaloe ergutab naha 
loomulikku niiskusbarjääri, ravib, pehmendab ja 
hooldab külmast tuulest ja liigsest päikesepaistest 
kahjustatud nahka. Aaloe muudab naha nooruslikult  
siledaks ja pringiks, koos teiste taimsete  
toimeainetega ergutab naha ainevahetust,  
soodustab uute naharakkude teket ja muudab 
naha kauniks.

Suurepärane hooldusvahend päikesepõletusega 
või külma tuulega kahjustatud nahale. Sisaldab 
esmaklassiliste omadustega ravimtaime aaloed 
ja teisi ravimtaimi, nagu saialill, kummel, rukkilill ja 
naistepuna, mis koos tugevdavad üksteise toimet.
Kliinilised katsed näitavad, et toode ravib  
ja hooldab kahjustatud nahka. Tervistab 
päiksepõletuse või külmakahjustustega nahka, 
hooldab ja muudab naha säravamaks ning  
pehmemaks.
Sisaldab allantoiini ja saialilletõmmist, mis  
soodustab rakkude uuenemisprotsessi.
Kliinilised katsed näitavad, et toode suurendab 
naha niiskusesisaldust ja tugevdab naha  
loomulikku niiskusbarjääri. Toimeaineteks on 
aaloe, pärnatõmmis ja B5-eelvitamiin (pantenool).
Muudab naha pehmemaks ja tõstab naha 
toonust tänu ainulaadsele botaanilisele koostisele. 
Aitab säilitada loomulikku pH-taset naha pinnal. 
Ainulaadne segu, mis põhineb veel.
Läbinud kliinilised katsetused Euroopa juhtivates 
dermatoloogilistes uurimisasutustes. 

Nutriance  
Enriching  
Conditioner 
Balsam, 250 ml

Kood 312

Juuksepalsam annab juustele terve ja värske ilme 
ning muudab juuksed siledaks ja läikivaks. Keskkonna  
mõju, kuumus, kammimine ja harjamine võivad 
kahjustada juuste keratiinstruktuuri. Juuksed 
hakkavad otstest lõhenema, muutuvad kuivaks, 
ilmetuks ja tuhmiks.
Juuksehooldusvahendiga töötlemine muudab 
juukse-karvad libedaks ja tugevamaks, nad ei 
lähe sassi ja saab kammida ka niiskeid juukseid, 
kartmata, et juuksed läheksid katki või lõheneksid.  
Hooldusvahendis on ravimtaimed, mis tasakaalus- 
tavad juuste loomulikku lipiidide taset, annavad 
juustele sära ja muudavad juuksed kohevaks. 
Mõned palsamid võivad kahjustada juuste 
loomulikku pH-taset.

Ainulaadne hooldusaine, mis kinnitub juuk-
sekarvale ning muudab kahjustatud ja kuivad 
juuksed nooruslikult kauniks.
Kaitseb juukseid enne soengu seadmist ja ka 
keskkonna kahjustava toime eest.
Aitab säilitada juuste loomulikku lipiidide taset, 
teeb juuksed kohevaks ja säravaks, sest sisaldab 
selliseid toimeaineid nagu mandlitõmmis ja B5- 
eelvitamiin (pantenool).
Õrna toimega hooldusvahend,mida on kerge ära  
lopu- tada. Juuksed jäävad elavad ja säravad, 
kergeltkammitavad.
Aitab luua loomulikku pH-taset naha pinnal ja 
juustes.
Ainulaadne segu, mis põhineb veel.
Läbinud kliinilised katsetused Euroopa juhtivates 
dermatoloogilistes uurimisasutustes.
Ideaalne täiendus juuksepesuvahendile  
Nutriance Rich Revitalizing Shampoo.

Nutriance  
Gentle  
Cleansing Bar 
Tahke puhastusvahend 
125 g

Kood 324

Ümbritsevast keskkonnast sadeneb nahale pidevalt 
tolmu ja mustust, eriti rohkesti linnades ja tööstus-
ettevõtete läheduses, seal, kus suitsetatakse ja 
muudes saastunud õhuga kohtades. Ka tundlikku 
nahka on vaja korralikult puhastada. Selleks tuleb 
kasutada õrnatoimelisi puhastusaineid, mis ei 
kahjusta nahka niisutavaid lipiide. Tundliku nahaga 
inimesed teavad, et tavaline seep kuivatab ja 
kahjustab nahka. Halb seep rikub naha pH-taset, 
mis omakorda mõjub halvasti jumele.

Kliinilised katsed näitavad, et toode ei ärrita 
nahka. Suurepärane puhastusvahend tundliku 
naha jaoks.
Õrnatoimeline puhastav segu; puhastab ja niisutab 
nahka.
Tekitab rikkaliku kreemja vahu, mis puhastab 
kogu keha ja näo õrnalt ja põhjalikult.
Väga kerge ära loputada, nahk jääb siidiselt 
pehme ja värske.
Aitab luua loomulikku pH-taset naha pinnal.  
Ainulaadne segu, mis põhineb veel.
Läbinud kliinilised katsetused Euroopa juhti-
vates dermatoloogilistes uurimisasutustes.
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Nutriance  
Mild Revitalizing  
Shampoo 
Šampoon, 250 ml

Kood 311

Juuksed vajavad korrapärast puhastust  
juukselatvadest kuni -juurteni välja. Juustest  
tuleb välja pesta tolm, rasu, higi, erinevad 
saasteosakesed ja kosmeetikatoodete jäägid. 
Juuksed näevad head välja siis, kui nad on  
parajalt niisked; kuivad juuksed näevad elutud  
välja ja neist on raske soengut kujundada. 
Müügil olevad šampoonid sobivad vähestele 
juuksetüüpidele.
Püsilokkidega ja kosmeetikavahenditega 
töödeldud juuksed vajavad väga õrnatoimelist 
šampooni, et juuksed kaunid välja näeksid. 
Mõned šampoonid on raskesti välja loputatavad 
ja kipuvad juustesse jääma. Seebi- ja teiste 
pesuainete jäägid aga ärritavad juukseid ja rikuvad  
juuste normaalset pH-taset. Mõned taimse  
päritoluga koostisained aitavad loputamisel  
kõrvaldada šampooni jääke ja teised taimsed 
ained loovad juustes tervisliku niiskustaseme.

Peseb juukseid õrnalt ja põhjalikult, kuid ei 
vähenda juuste niiskust – tänu interaktiivsele ja 
eriti pehmele puhastussüsteemile.
Aitab säilitada juuste loomulikku lipiidide 
taset, teeb juuksed kohevaks ja säravaks, sest 
sisaldab selliseid toimeaineid nagu vitamiin B3 
(niatsiinamiid) ja B5- eelvitamiin (pantenool).
Sisaldab taimse päritoluga koostisaineid, mis 
hooldavad ja ravivad nahka ning juukseid – 
näiteks aaloe ja kummel mis toimivad tõhusalt 
koos rikkaliku värskendava vahuga.
Eriti õrna toimega pesuvahend, mida on 
kerge ära loputada. Juuksed jäävad elavad  
ja säravad, kergelt-kammitavad.
Veeslahustuv koostis, mis aitab säilitada 
peanaha ja juuste loomulikku pH-taset.
Läbinud kliinilised katsetused Euroopa juhtivates 
dermatoloogilistes uurimisasutustes.

Nutriance  
Moisturizing  
Hand & Body Lotion 
Käte-ja ihukreem, 250 ml

Kood 315

Nahk kui keha pealmine pind peab vastu pidama 
igasugustele keskkonna kahjustavatele teguritele:  
päikesekiirgus, tuul, keskkonnasaaste; lisaks sellele  
kahjustab nahka kokkupuude pesuainetega, näiteks  
nõude pesemisel. Samuti võivad naha niiskust 
vähendada ja nahka ärritada riided. Kloor, vesi ja  
päikesekiirgus võivad suvel naha õige kuivaks 
muuta ja rikkuda pH-taset.
Käenahk hakkab külmas kergesti punetama ja 
kuivab praguliseks. Et nahk oleks terve aasta ringi, 
peab kogu keha nahka hooldama – peanahast 
varbaotsteni välja.
Ravimtaimed võivad tervendada ja toita nahka, 
nii et nahk muutub kauniks ja säravaks. Õlisid 
sisaldavad hooldusvahendid seevastu võivad 
nahale jätta inetuid õliplekke.

Aitab nahal vastu pidada hoolimata niiskust 
vähendavatest teguritest. Kaitseb päikese-
põletuse, tuule ja külma õhu toime eest.
Toidab nahka rikkaliku niikusega ja tugevdab 
naha enda niiskusbarjääri tänu vastavatele  
koostisainetele: aaloeželee, glütseriin ja pantenool.
Kliiniliselt on tõestatud, et kreem tõstab naha  
niiskusesisaldust. Kauakestva toimega niisutaja.
Sisaldab kummelitõmmist, mille ravitoimet 
suurendavad bisabolool ja matrikaaria, andes 
nahale kauni ja terve välimuse.
Kergesti imenduv kreem, mis ei sisalda rasva,  
mistõttu nahk tundub puhas ja värske.

Nutriance Organic 
Balancing Tonic
Soovitatud kõikidele  
nahatüüpidele, 100 ml

• Sertifitseeritud orgaaniline
• pH 5.5
• Ei ole testitud  

loomade peal
• 100% Vegan
• Ei tekita komedoone  

(ei ummista poore)

Kood 360

Eemaldab peale naha puhastamist järelejää-
nud mustuse. Rahustab, parandab jumet ning 
värskendab nahka. Valmistab naha pinda ette 
niisutamiseks ning kaitseks kahjulike elementide 
eest. 

Alkoholivaba, piisavalt õrn ning tasakaalus pH 
tasemega, et sobida igale nahatüübile.  
Kerge ja värskendav, eemaldab efektiivselt naha 
pinnalt kogu järelejäänud mustuse, ilma nahka 
dehüdreerimata.  
Aitab vähendada naha punetust, ning annab 
särava jume.
Euroopa juhtivas nahahoolduskliinikus derma-
toloogilise kontrolli all kliiniliselt testitud ja 
tõestatud toote ohutus ning nahka mitte är-
ritav toime.  
Hordeum vulgare (oder) varrevett kasutatakse  
naha hooldamiseks.
Sisaldab rikkalikult Centaurea cyanus (rukkilill) 
lillevett, mis on tuntud oma ummistusi vähenda-
vate, rahustavate ja pehmendavate omaduste 
poolest. 
Fucus vesiculosus (põisadru) ekstrakt sisaldab 
rikkalikult joodi ja magneesiumit naha tasakaa-
lustamiseks ja mineraalidega varustamiseks.
Panax ginseng (harilik ženšenn) ja Ginkgo biloba 
hõlmikpuu taimeekstraktidel on nahka niisutavad 
ja elavdavad omadused.
Ei dehüdreeri nahka. On leitud, et ühekordne 
Nutriance Organic Balancing Tonic kasutamine 
suurendab 30 minuti möödumisel naha 
niiskustaset ja teeb seda kuni 4 tundi pärast 
kasutamist.
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Nutriance Organic 
Cleansing Gel    
Soovitatud kombineeritud 
ja rasusele nahale, 150 ml

• Sertifitseeritud orgaaniline
• pH 5.0
• Ei ole testitud  

loomade peal
• 100% Vegan
• Ei tekita komedoone  

(ei ummista poore)

Kood 362

Eemaldab mustuse ning rääsunud õlikihi naha 
pinnalt, koorib õrnalt surnud rakud naha välispin-
nalt, et näo jume ei muutuks tuhmiks. Puhastab 
õrnalt, ilma karmide või kuivatavate seepideta, 
mis võivad tõsta naha pH taset. Eemaldab  
nahalt järelejäänud meigi ja valmistab naha ette 
nahahoolduse järgmisteks sammudeks.

Eemaldab mustuse  ja puhatsab efektiivselt.  
Vähendab nähtavaid poore ning jätab naha siledaks. 
Nahk taaselustatakse ja tasakaalustatakse.
Euroopa juhtivas nahahoolduskliinikus derma-
toloogilise kontrolli all kliiniliselt testitud ja 
tõestatud toote ohutus ning hea talutavus.
Sisaldab Pistacia lentiscus (mastiksipistaatsia) 
lehe ekstrakti, mis on tuntud nahka puhastavate 
omaduste poolest. 
Puhas merevesi varustab rakkude elavdamiseks 
elutähtsate mineraalidega ning epidermisele vaja-
like mikroelementidega.
Hüdrolüüsitud nisuproteiinid (nisupeptiidid) sisal-
davad rikkalikult asendamatuid aminohappeid, 
mis nahka toites, pehmendades ning rahusta-
des tugevdavad selle loomulikku kaitsekihti.
Punavetika Palmaria palmata (kämmalpalmaaria) 
ekstrakt sisaldab asendamatuid aminohappeid ning 
teisi nahale vajalikke toitaineid, mis tugevdavad naha 
loomulikku kaitsekihti.

Nutriance Organic 
Cleansing Milk    
Soovitatud normaalsele  
ja kuivale nahale, 150 ml  

• Sertifitseeritud orgaaniline
• pH 5.5
• Ei ole testitud  

loomade peal
• 100% Vegan
• Ei tekita komedoone  

(ei ummista poore)

Kood 361

Eemaldab mustuse ning rääsunud õlikihi naha 
pinnalt, koorib õrnalt surnud rakud naha välispin-
nalt, et näo jume ei muutuks tuhmiks. Puhastab 
õrnalt, ilma karmide või kuivatavate seepideta, 
mis võivad tõsta naha pH taset. Eemaldab  
nahalt järelejäänud meigi ja valmistab naha ette 
nahahoolduse järgmisteks sammudeks.

Siidjas puhastuspiim, mis on rikastatud  
rahustavate ja pehmendavate koostisosadega.  
Eemaldab õrnalt naha pinnale kogunenud  
mustuse. Jättes naha pehmeks ja hüdreerituks.
Euroopa juhtivas nahahoolduskliinikus derma-
toloogilise kontrolli all kliiniliselt testitud ja 
tõestatud toote ohutus ning hea talutavus.
Puhastab õrnalt ning rahustab nahka Anthemis 
nobilis (kummel) lilleveega.
Sisaldab naha rahustamiseks ja leevendam-
iseks Prunus amygdalus dulcis (magus mandel) 
ning Lavandula angustifolia (Inglise lavender).
Rikastatud kaitsvate Fucus vesiculosus ja Fucus 
spiralis (pruunvetikad) ekstraktidega ning nisupep-
tiididega, mis toidavad, kaitsevad ja tugevdavad 
naha loomulikku kaitsekihti.
Hüdrolüüsitud nisuproteiinid (fütopeptiidid) on 
tuntud nahka niisutavate ja toitvate omaduste 
poolest, jättes naha pehmeks.
Niisutab nahka toitvate ja hooldavate eeterlike 
õlidega.
Ei dehüdreeri nahka. On leitud, et ühekordne Nutriance 
Organic Cleansing Milk kasutamine suurendab  
30 minuti möödumisel naha hüdratsiooni ja teeb 
seda kuni 4 tundi pärast kasutamist. 
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Nutriance Organic 
Gentle Make Up  
Remover    
Soovitatud kõikidele  
nahatüüpidele, 100 ml

• Sertifitseeritud orgaaniline
• pH 5.3
• Ei ole testitud  

loomade peal
• 100% Vegan
• Ei tekita komedoone  

(ei ummista poore)

Kood 363

Õige meigieemaldusvahendi kasutamine hoiab 
naha noorusliku ja veatuna. Meigi nahale jätmine 
võib põhjustada naha kuivust ja tuhmust ning 
ummistada poore. Valmistab naha ette nahahool-
duse järgmisteks sammudeks.

Sisaldab naha hooldamiseks orgaanilise päritoluga 
taimseid koostisosi.  
Kaks ühes nahahooldustoode, mis eemaldab 
õrnalt meigi, aga ka taastab naha elujõu, tugevdab 
naha loomulikku kaitsekilet ning toidab õrna 
nahka silmade ja ripsmete ümber.  
Rahustab, vähendab ummistusi nahal ja 
hooldab nahka.
Euroopa juhtivas nahahoolduskliinikus derma-
toloogilise kontrolli all kliiniliselt testitud ja 
tõestatud toote ohutus ning hea talutavus.
Centaurea cyanus (rukkilill) lillevesi rahustab nahka 
ja vähendab ummistusi nahal. 
Hordeum vulgare (oder) varrevesi hooldab nahka. 
Crithmum maritimum (randköömen) ekstrakt on 
rikas looduslike õlide poolest, mis annavad 
kauakestva värskustunde ning toimivad sünergias 
Citrus aurantifolia (laim) ning Citrus limon (sidrun) 
koorivate õlidega, mis aitavad nahka koorida.
Nii Carica papaya (papaia) puuviljaekstrakt kui ka 
Prunus armeniaca (aprikoos) kernel õlid sisaldavad 
rikkalikult vitamiine, mis pehmendavad nahka ning 
annavad nahale elujõudu. 
Õrnatoimeline silmadele – silma ärrituse leeven-
damiseks kohandatud pisarate pH väärtusega 
(pisaravedelik).

Nutriance Organic 
Hydrating Serum  
Soovitatud kombineeritud 
ja rasusele nahale, 30 ml

• Sertifitseeritud orgaaniline
• pH 5.0
• Ei ole testitud  

loomade peal
• 100% Vegan
• Ei tekita komedoone  

(ei ummista poore)

Kood 366

Niisutavad seerumid aitavad nahal niiskust säili-
tada. Piisava niiskuse puudumisel muutub nahk 
kuivaks ja ärritunuks, on kare, tihke ja haavatav. 
Dehüdreeritud nahk võib kiirendada ka vanane-
mise ilminguid. Valmistab naha ette nahahoolduse 
järgmiseks sammuks.

Rikas meretaimede poolest, mis aitavad leeven-
dada ja taastatada stressis naha tasakaalu. 
Euroopa juhtivas nahahoolduskliinikus derma-
toloogilise kontrolli all kliiniliselt testitud ja 
tõestatud toote ohutus ning hea talutavus.  
Molène puhtas merevees leidub looduslikult 
rikkalik ning mitmekesine valik mikroelemente ja 
mineraale, mis aitavad taastada naha tasakaalu ja 
värskust.
Sisaldab Wrikle-Fighting Complex/kortsude-
vastast kompleksi rohevetikast saadud penta-
sahhariididest (MPS) ning Andidest pärinevast 
puust, ogasest tsesalpiiniast, saadud galaktoman-
nanist. See ainulaadne kompleks aitab nahka 
kaitsta ja tugevdada ning hoida ära kortsude 
tekkimist.
Patenteeritud Cucurbita pepo (kõrvits) seemne  
ekstrakt leevendab naha punetust ning  
rahustab stressis nahka.
Crithmum maritimum (randköömen) ekstrakt on 
rikas eeterlike õlide poolest, mis leevendavad naha 
punetust ning annavad püsiva värske tunde.
Chondus crispus ja Corallina officinalis (punaveti-
kad) ekstraktid muudavad naha elastseks ning 
leevendavad naha punetust.
On leitud, et ühekordne Nutriance Organic Hydrat-
ing Serum kasutamine suurendab märgatavalt 
naha niiskustaset vaid 30 minuti möödumisel 
ja teeb seda kauem kui 4 tundi pärast kasu-
tamist.
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Nutriance Organic 
Moisturizing Cream  
Soovitatud kombineeritud 
ja rasusele nahale, 75 ml

• Sertifitseeritud orgaaniline
• pH 5.3
• Ei ole testitud  

loomade peal
• 100% Vegan
• Ei tekita komedoone  

(ei ummista poore)

•Kood 364

Niisutavad kreemid aitavad toita ja niisutada 
nahka, kaitstes nahka keskkonna kahjulike mõjude 
vastu. Niisutavad kreemid aitavad hoida ära naha 
dehüdreerumist – nahk, milles ei ole piisavalt vett, 
võib muutuda kuivaks, sügelevaks ja ketendavaks. 
Dehüdreeritud nahal võib olla tendents kiiremini 
vananeda. Niisutavad kreemid aitavad hoida nahka 
pehme ja siledana.

Rikas toitvate ja mineraalidega varustavate ele- 
mentide poolest puna-, pruun- ja rohevetika 
ekstraktidest ning orgaanilise nõiapuu eeterlike 
õlide poolest.  
Mis on ideaalsed naha niisutamiseks, tugevda-
miseks ja kaitsmiseks.   
Pakub pehmetoimelist hoolitsust ning aitab 
taastada naha tervislikku sära.
Euroopa juhtivas nahahoolduskliinikus derma-
toloogilise kontrolli all kliiniliselt testitud ja 
tõestatud toote ohutus ning hea talutavus.    
Pruunvetikas – suurepärased toitained ja bioloo-
giliselt sobivad meremineraalid Laminaria digitata 
(lehtadru).
Rohevetikas – osa Wrinkle-Fighting Complex/ko-
rtusdevastasest kompleksist, mis on ainulaadne 
kombinatsioon Enteromorpha compressa ekstrak-
tist saadud mere pentasahhariidest (MPS) ning 
Caesalpina spinosast (ogane tsesalpiinia) saadud 
galaktomannanist, mis aitab nahka kaitsta ja tugev-
dada.
Punavetika Palmaria Palmata (kämmalpalmaaria) 
ekstrakt varustab ohtrate mineraalide, mikroele-
mentide ja toitaineterikaste aminohapetega.
Eeterlikud õlid ja lilleekstraktid: toitvad Helianthus 
annuus (päevalill) ja Vaccinium Macrocarpon 
(jõhvikas) seemneõlid, rahustav arnika lilleekstrakt, 
Anthemis nobilis (kummel) ja Lavandula angustifolia 
(tähklavendel) õlid koos hooldava Citrus reticulata 
(mandariin) koore õliga, mis aitavad toetada naha 
lipiidide kaitsekihti.
On leitud, et ühekordne Nutriance Organic 
Moisturizing Cream kasutamine suurendab 
märgatavalt naha niiskustaset vaid 30 minuti 
möödumisel ja teeb seda kauem kui 8 tundi 
pärast kasutamist.

Nutriance Organic 
Ultra Hydrating  
Serum  
Soovitatud normaalsele  
ja kuivale nahale, 30 ml

• Sertifitseeritud orgaaniline
• pH 5.5
• Ei ole testitud  

loomade peal
• 100% Vegan
• Ei tekita komedoone  

(ei ummista poore)

Kood 367

Niisutavad seerumid aitavad nahal niiskust säili-
tada. Piisava niiskuse puudumisel muutub nahk 
kuivaks ja ärritunuks, on kare, tihke ja haavatav.  
Dehüdreeritud nahk võib kiirendada ka vanane-
mise ilminguid. Valmistab naha ette nahahoolduse 
järgmiseks sammuks.

Kolmekordse toimega rikkalik koostis niisutab 
ja pinguldab nahka, andes sellele kohese 
noorsuliku sära. Selle innovatiivne isotooniline 
puhast merevett sisaldav koostis varustab naha 
välimist pinda asendamatute mikroelementide ja 
mineraalidega, aidates nahka kaitsta ja tugevdada. 
Euroopa juhtivas nahahoolduskliinikus derma-
toloogilise kontrolli all kliiniliselt testitud ja 
tõestatud toote ohutus ning hea talutavus.  
Eeterlikud õlid (avokaado, mandel, aprikoos, 
tamanu ja jojoob) toidavad nahka vitamiinide ja 
asendamatute aminohapetega. 
Hüalroonhape on võimas niisutav aine, mis naha 
pinguldamiseks ning ühtlase välimuse saavu-
tamiseks toimib sünergias Commiphora mukul 
(India mürripuu) taimse ektraktiga.
Sisaldab meretaimi Crithmum maritimum rand-
köömen), mis on rikas polüfenoolide ja eeterlike 
õlide poolest ning Fucus spiralis põisadru), mille 
beetaglükaanid rahustavad ja kaitsevad nahka.
On leitud, et ühekordne Nutriance Organic 
Ultra Hydrating Serum kasutamine suurendab 
märgatavalt naha niiskustaset vaid 30 minuti 
möödumisel ja teeb seda kauem kui 8 tundi 
pärast kasutamist.

TOODE 
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Nutriance Organic 
Ultra Moisturizing 
Cream  
Soovitatud normaalsele  
ja kuivale nahale, 75 ml

• Sertifitseeritud orgaaniline
• pH 5.3
• Ei ole testitud  

loomade peal
• 100% Vegan
• Ei tekita komedoone  
   (ei ummista poore)

Kood 365

Niisutavad kreemid aitavad toita ja niisutada 
nahka, kaitstes nahka keskkonna kahjulike mõjude 
vastu. Niisutavad kreemid aitavad hoida ära naha 
dehüdreerumist – nahk, milles ei ole piisavalt vett, 
võib muutuda kuivaks, sügelevaks ja ketendavaks.  
Dehüdreeritud nahal võib olla tendents kiiremini 
vananeda. Niisutavad kreemid aitavad hoida nahka 
pehme ja siledana.

Rikkalikult toitev ja rahustav kreem, mis on loodud 
optimaalseks.  
Sisaldab eksklusiivseid meretaimede koostisosi 
pruun-, rohe- ja punavetikast, mis varustavad 
naha kaitsesüsteemile ülivajalike kaitsvate toit-
ainetega.  
Intensiivselt niisutav kreem pikendab naha noorus-
likkust, säilitades naha kaitsebarjääri terviklikkuse.
Euroopa juhtivas nahahoolduskliinikus derma-
toloogilise kontrolli all kliiniliselt testitud ja 
tõestatud toote ohutus ning hea talutavus.
Peamised looduslikud aktiivsed koostisosad mere 
pruun-, rohe- ja punavetika ekstraktidest toimivad 
sünergias.
Pruunvetikas – suurepärased toitained ja bio-
loogiliselt sobivad meremineraalid Ascophyllum 
nodosum (mere pruunvetikas), aga ka Laminaria 
digitata (lehtadru).
Rohevetikas – osa Wrinkle-Fighting Complex/ 
kortusdevastasest kompleksist, mis on ainulaadne 
kombinatsioon Enteromorpha compressa ekstrak-
tist saadud mere pentasahhariidest (MPS) ning 
Andidest pärinevast puust Caesalpina spinosa 
(ogane tsesalpiinia) saadud galaktomannanist, mis 
aitab nahka kaitsta ja tugevdada. 
Punavetika Palmaria palmata (kämmalpalmaaria) 
ekstrakt varustab ohtrate mineraalide, mikroele-
mentide ja toitaineterikaste aminohapetega.
Potassium palmitoyl (kaalium palmitoüül) hüdrolüüsi-
tud nisuvalk siledama naha tagamiseks.  
Vaccinium macrocarpon (jõhvikas) ja Helianthus  
annuus (päevalill) seemneõlid toidavad nahka ja 
pakuvad lisatuge naha lipiidide kaitsekihile.
On leitud, et ühekordne Nutriance Organic Ultra 
Moisturizing Cream kasutamine suurendab 
märgatavalt naha niiskustaset vaid 30 minuti 
möödumisel ja teeb seda veel 24 tundi pärast 
kasutamist, demonstreerides, et tootel on 
kauakestev niisutav toime.

Nutriance  
Purifying 
Facial Scrub 
Koorimiskreem, 100 ml

Kood 323

Koorimine on väga oluline toiming naha nooren-
damiseks. Naha pealispind on kaetud sarvestunud 
vanade naharakkudega, mille asemele tulevad 
alumisest kihist üha uued. Normaalset naha 
uuenemise protsessi aeglustavad ja segavad 
mitmed asjaolud: jumestusvahendite kasutamine, 
keskkonnasaaste ja normaalne vananemisprotsess.
Nii võib vanade naharakkude kiht jääda naha 
pinnale ja see muudab naha ilmetuks ja läiketuks. 
Korrapärane vanade naharakkude ja muude nahale 
jäänud osakeste eemaldamine aitab kaasa naha 
loomulikule uuenemisprotsessile, eemaldab vana  
kuivanud naha ja ergutab uute naharakkude kasvu.  
Sisaldab valitud ravimtaimi, mis soodustavad naha  
puhastamist ja hooldavad ning pehmendavad nahka.

Õrn ja puhastav koorimine peene kreeka pähkli 
pulbriga ja puhastusainetega, mis on saadud 
kookospähklist ja virgiinia nõiapähklipuust.
Nahk muutub siledamaks ja pehmemaks, nagu
kinnitavad kliinilised katsed. Sisaldab valitud taimse  
päritoluga toimeaineid (aaloeželee, kummel, virgiinia 
nõiapähklipuu ja bisabolool),mis pehmendavad ja 
ravivad nahka puhastamise ajal.
Kiirendab naha ainevahetust, uute naharakkude 
teket ja parandab toitainete juurdepääsu naharak-
kudele.
Läbinud kliinilised katsetused Euroopa juhtivates 
dermatoloogilistes uurimisasutustes.
Teeb naha puhtaks ja siledaks. Aitab naha pinnal 
loomulikku pH-taset säilitada.
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Nutriance  
Refreshing  
Bath & Shower Gel 
Vanni- ja duššigeel, 250 ml

Kood 314

Vannis ja duši all käimine on igapäevased 
toimingud, mis mitte ainult ei puhasta keha, vaid 
annavad ka uut jõudu. Tänapäevastelt puhas-
tusvahenditelt oodatakse, et nad peseksid naha 
puhtaks rasust,mustusest ja higist ning oleksid 
kerged ära loputada. Nahk peab jääma täiesti 
siidiselt puhas, kui nahale jääb seebiosakesi, siis
võib nahk hakata ketendama ja sügelema. 
Mõned puhastusvahendid rikuvad naha pH-
tasakaalu, mis on nahale kahjulik. Mõned 
ravimtaimed kaitsevad nahka, muudavad naha 
pehmeks ja soodustavad niiskuse säilimist nahas.

Eriti õrn mitmetoimeline puhastusvahend.
Puhastab nahalt vanad rakud,mustuseosakesed 
ja ergutab ning elavdab nahka.
Ainulaadne ravimtaimede segu, mis sisaldab saia-
lille, aaloed, naistepuna ja melissi. Teeb naha elavaks, 
värskeks ja samal ajal kaitseb ning hooldab nahka.
Töötab vastu päikese, tuule ja külma toimele, 
mis kuivatavad nahka. Kaitseb naha loomulikku 
niiskusbarjääri.  
Sisaldab aaloed, glütseriini ja B5-eelvitamiini  
(pantenooli).
Ei sisalda rasva, lahustub vees ja on kergemaha 
loputada. Nahk jääb värske, puhas ja siidine.
Annab nahale loomuliku ja noorusliku läike 
tänu aaloele ja B5-eelvitamiinile (pantenoolile). 
Need on tuntud nahka hooldavad ja toonust 
tõstvad ained.
Aitab säilitada naha pinnal loomulikku pH-taset.
Läbinud kliinilised katsetused Euroopa juhtivates  
dermatoloogilistes uurimisasutustes.

Nutriance Rich  
Revitalizing  
Shampoo 
Šampoon, 250 ml

Kood 310

Juuksed vajavad korrapärast puhastust juukse-
latvadest kuni -juurteni välja. Juustest tuleb välja 
pesta tolm, rasu, higi, erinevad saasteosakesed ja 
kosmeetikatoodete jäägid. Juuksed näevad head 
välja siis, kui nad on parajalt niisutatud, kuivad 
tunduvad elutud ja neist on raske soengut 
kujundada.Müügil olevad šampoonid sobivad 
vähestele juuksetüüpidele. Püsilokkidega ja
kosmeetikavahenditega töödeldud juuksed 
vajavad väga õrnatoimelist šampooni, et kaunid 
välja näha.
Mõned šampoonid on rasked välja loputada 
ja kipuvad juustesse jääma; seebi- ja teiste 
pesuainete jäägid aga ärritavad juukseid ja riku-
vad nende normaalset pH-taset.
Taimse päritoluga koostisained juustepesuva-
hendites aitavad juukseid tõhusamalt puhastada 
erinevatest saasteosakestest ja teised taimsed 
ained loovad juustes tervisliku niiskustaseme.

Peseb juukseid õrnalt, aga põhjalikult, kuid ei
vähenda juuste niiskust, sisaldades eriliste 
koostisainete segu, mis juukseid õrnalt puhastab.  
Šampoon sisaldab virgiinia nõiapähklipuud, mis 
puhastab juustest rasu.
Aitab säilitada juuste loomulikku lipiidide taset,  
teeb juuksed kohevaks ja säravaks, tänu 
toimeainetele nagu vitamiin B3 (niatsiinamiid) ja 
B5-eelvitamiin (pan-tenool).
Tõhus, kuigi peseb nii õrnalt, et võib kasutada 
iga päev.
Kerge välja loputada. Juuksed jäävad elavad ja 
säravad, kergeltkammitavad.
Veeslahustuva koostisega,mis aitab säilitada 
peanaha ja juuste loomulikku pH-taset.
Läbinud kliinilised katsetused Euroopa juhtivates 
dermatoloogilistes uurimisasutustes.
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