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TOITAINETE JÕUD

VITAMIIN E
Vabade radikaalidega tuleb meil iga päev silmitsi
seista ning me peame takistama nende neagtiivset mõju meie keha rakkudele.3 Vabad radikaalid
satuvad meie kehasse keskkonnast – sigaretisuitsust, õhusaastest ning päikese ultraviolettkiirgusest.4 Ka meie keha määrab ära vabade
radikaalide tekke, eriti reaktiivsete hapniku osakeste (RHO). Meie keha, muutes toitu energiaks,
moodustab endogeenselt RHO-d, mistõttu on
oluline tarbida piisavalt kaitsvaid aineid, mis
aitavad võidelda oksüdatiivse stressi hävitava
mõju vastu.

E-vitamiini kohta on palju väiteid, mis näitavad
E-vitamiini potentsiaali heaolu edendamisel.
E-vitamiin pakub antioksüdatiivset kaitset.5
Euroopa soovituslik E-vitamiini päevane kogus on
12 mg. Selleks, et me oma toiduga seda piisavas
koguses saaksime, peaksime sööma pähkleid, seemneid ja köögiviljaõlisid, mis on ühed
parimad E-vitamiini allikad. E-vitamiini leidub
märkimisväärsetes kogustes ka roheliste lehtedega köögiviljades.
Enamik juhtudel me siiski ei söö piisavalt
ülalnimetatud toiduaineid ning üritame tarbida
väikese rasvasisaldusega toitusid, mis võib vähendada E-vitamiini imendumist, kuna tegemist
on rasvlahustuva vitamiiniga.
Seetõttu võivad lahenduseks olla toidulisandid.
E-vitamiini lisandid üldjuhul varustavad vaid alfa
-tokoferooliga, looduslik E-vitamiin on aga segu

tokoferoolidest ja tokotrienoolidest.6 Veelgi enam,
saadaval on ka palju sünteetilist alfa-tokoferooli
sisaldavaid tooteid, aga neid on lihtne siiski
etiketilt märgata. Kui etiketile on märgitud “DL-alfatokoferool”, siis võib olla kindel, et tegemist on
sünteetilisega. Vastupidiselt “D-alfa- tokoferool”
on aga looduslik. “DL” vorm on poole vähem
aktiivne kui seda on “D” vorm.
GNLD tooted sisaldavad looduslikku D-alfatokoferooli (ning ka teisi tokoferoole ja tokotrienoole), sest me järgime seda mudelit, mida
loodus on inimese toitumiseks ette näinud.

WHEAT GERM OIL
10 mg/kapslis

PRO VITALITY PLUS
12 mg/pakikeses

NEOLIFESHAKE
3,50 mg/pakikeses

Looduslik E-vitamiin nisuiduõlist
ja sojast.

See toidulisand varustab laia
valiku oluliste toitainetega,
täpselt nii nagu soovitavad rahvusvahelised
terviseorganisatsioonid.

Kolm suurepärast
maitset igapäevaseks
toitumiseks ja
kaalukontrolliks.

CAROTENOID COMPLEX
6 mg/kapslis

NEOLIFEBAR
7,8 mg/batoonis

Nende puu- ja köögiviljade ekstraktid,
mis on tuntud tervisliku toitumise oluliste
osadena. See kliiniliselt tõestatud toode
sisaldab laia valikut karotenoide.

Sinu tervislik vahepala
looduslike puuviljade, pähklite,
terade ja seemnetega.

E-vitamiin on oluline vitamiin, mis
aitab kaitsta rakke oksüdatiivse
stressi eest. See omakorda aitab
kaasa meie üldisele heaolule.1,2

BETAGUARD
4 mg/tabletis

Sünergiline koostis, sisaldab
spetsiaalselt valitud toitaineid,
sealhulgas E-vitamiini, et kaitsta
oksüdatiivse stressi eest.
FORMULA IV/ FORMULA IV PLUS/MULTI
7,5 mg E-vitamiini

Mitu valikut, mis sisaldavad
eluolulisi vitamiine ja mineraalaineid (koos ja ilma rauata),
lisatud lipiidid ja steroolid
täisterast.

CRUCIFEROUS PLUS
3 mg/tabletis

Ristõielised köögiviljad on tervisliku toitumise
olulised osad. See toidulisand varustab
nendes köögiviljades leiduvate väärtuslike
toitainetega, sealhulgas ka E-vitamiiniga.
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VITASQUARES
2 mg/tabletis

Parim näritav lipiide, steroole, koliini ja
eluolulisi vitamiine ning mineraalaineid
sisaldav toidulisand lapse toetamiseks
kasvamisel. 3 tabletti päevas.
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