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SOURCE™

WHOLE FOOD OG MIKRONÆRINGSSTOFFER KOMPLEKS

ASEA VIA Source er et plantebasert mikro- og 
mineralnæringstilskudd med en unik blanding av supermat, 
glykoproteinfermenter, planteekstrakter, spormineraler og et 
egenutviklet BioVIA™ Source-kompleks med komponenter som sikrer 
best mulig biotilgjengelighet for næringsstoffene i VIA Source.

ASEA VIA-serien av kosttilskudd er utarbeidet av eksperter for å 
fungere sammen med ASEAs patentbaserte redoksteknologi og 
andre VIA-produkter.

INFORMASJON OM ASEA VIA SOURCE
ASEA VIA Source er utarbeidet for optimal biotilgjengelighet. Kroppen tar 
lettere opp næring fra ubearbeidede råvarer enn fra syntetiske kilder. 
Ubearbeidede råvarer inneholder, for eksempel, viktige vitaminer og tilhørende 
kofaktorer – det vil si andre næringsstoffer som finnes naturlig i mat, og som 
fremmer vitaminopptaket. En appelsin inneholder for eksempel mye vitamin C, 
men er også rik på bioflavonoider som hjelper kroppen med å ta opp 
C-vitaminet. I naturen kommer ikke vitaminer alene. De finnes sammen med 
spormineraler, fytonæringsstoffer og andre vitaminer i kombinasjoner som 
kroppen gjenkjenner som mat.

HVA GJØR ASEA VIA SOURCE UNIK?
VIA Source er satt sammen av nøye utvalgte ingredienser. Kosttilskuddet inneholder 
ikke bare et omfattende utvalg vitaminer og mineraler som kroppen trenger, men 
også kofaktorer fra næringsmidler som øker biotilgjengeligheten. Dette skjer ved 
hjelp av fem teknikker.

1. Matriks av fermentert glykoprotein
Vi bruker et næringsrikt gjær dyrket i et spesialisert miljø rikt på vitaminer og 
mineraler. Gjæren tar opp disse næringsstoffene, og på samme måte som en plante 
henter næringsstoffer fra jorden for å lage frukt og grønnsaker, lager gjæren en 
glykoproteinmatriks, slik at biotilgjengelige, lettfordøyelige vitaminer blir tilbake.

2. Nøye utvalg av ingredienser
ASEA velger bare den mest lettopptakelige varianten av hvert næringsstoff til VIA 
Source. Vi velger for eksempel kalsium og magnesium fra et biotilgjengelig, naturlig 
rødalgeekstrakt. I tillegg velger vi å bruke utvalgt supermat (f.eks. acerola og 
granateple) fra hele verden slik at produktet får en unik profil.

120 kapsler

Priser finner du i biblioteket, 
i ditt virtuelle kontor.

SLIK GJØR DU

Ta 4 kapsler daglig. Ikke overskrid 
anbefalt daglig dosering. 
Kosttilskudd skal aldri erstatte 
et variert og balansert kosthold. 
Oppbevares på et tørt og kjølig 
sted. Oppbevares utilgjengelig for 
små barn. Gravide og ammende 
skal ikke ta produktet uten først 
å ha rådført seg med lege.
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3. B-vitaminkompleks
B-vitaminer har en viktig funksjon i biokjemiske prosesser. Vi bruker ekstrakter fra hellig basilikum, sitron og guava, som er 
kjent for et høyt innhold av B-vitaminer, i en fermenteringsprosess for å dyrke frem B-vitaminer til VIA Source. Disse 
kombinasjonene av næringsstoffer utgjør grunnlaget for VIA Source.

4. Supermat
Supermat anses som de mest næringsrike fruktene, grønnsakene og plantene fra hele verden. Hver enkelt av supermatva-
rene i VIA Source er valgt på grunn av innholdet av konsentrerte fytonæringsstoffer. Den unike supermaten i VIA Source har 
et naturlig høyt innhold av flavonoider og proantocyanider.   

5. BioVIA Source™ Complex
VIA Source inneholder en unik sammensetning av enzymer som ble lagt til for å virke som biokatalysatorer, og legge til 
rette for fordøyelsen av stivelse, fett og proteiner. 

VIKTIGE EGENSKAPER

> Fungerer synergisk med ASEAs patentbaserte redoksteknologi.

> Støtter generell ernæring og velvære i hele kroppen.

> Inneholder ASEAs proprietære absorpsjonskompleks, med komponenter som sikrer biotilgjengelighet og bidrar til 
opptak av alle næringsstoffene i VIA Source.

> Inneholder både makro- og spormineraler fra rødalger, en unik plantekilde som er mer biotilgjengelig enn mineraler 
utledet fra andre kilder.

> Gir kroppen næringsrike byggesteiner som fungerer synergisk med ASEA.

> Inneholder supermat – en kombinasjon av naturens mest næringsrike grønnsaker og bær. Det sikrer innhold av 
fytonæringsstoffer og bevaring av disse næringsstoffene gjennom forsiktig foredling.

> Inneholder B-vitaminekstrakt fra hellig basilikum, sitron og guava. Ekstraktet blir naturlig konsentrert gjennom en 
rettighetsbeskyttet fermenteringsprosess som bidrar til å støtte aktiviteten og stabiliteten til B-vitaminene.

> Inneholder spormineraler fra glykoproteinfermenter og mineraler fra en plantekilde. Ettersom disse mineralene finnes i 
en naturlig form, er de rike på næringsstoffer som ikke finnes i et vanlig vestlig kosthold.

> Inneholder kilder for naturlige fytonæringsstoffer, for eksempel polyfenoler, karotenoider, indol-3-karbinol.

> 100 % vegansk

> Ikke GMO

> Glutenfri

> Kapsler av 100 % plantecellulose

> Inneholder ikke melk, egg, fisk, skalldyr, nøtter, hvete, peanøtter eller soya.
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VISSTE DU DETTE?

> Vanlig vestlig kost mangler viktige næringsstoffer på 
grunn av utarmet jord og moderne matvareforedling.

> Ubearbeidet mat har et naturlig innhold av kofaktorer 
som fremmer næringsopptaket. Derfor er vitaminer og 
mineraler basert på ubearbeidede råvarer, av bedre 
kvalitet enn syntetiske varianter.

> Noen fytonæringsstoffer, som polyfenoler fra forskjellige 
bær, fungerer mer effektivt hvis det er flere typer i 
kroppen samtidig. VIA Source inneholder ekstrakter fra 
11 ulike frukter.

> VIA Source bidrar

• til et normalt fungerende immunsystem takket være 
innholdet av sink, folsyre, vitamin A, vitamin B6 og 
vitamin D;

• til å opprettholde et normalt fungerende 
immunsystem under og etter intens fysisk utfoldelse 
ettersom det inneholder vitamin C;

• til en reduksjon i tretthet og fatigue takket være 
innholdet av magnesium, niacin, riboflavin, folsyre, 
vitamin B6 og vitamin C;

• til beskyttelse av cellene mot oksidativt stress takket 
være innholdet av sink, riboflavin, vitamin C og 
vitamin E;

• til opprettholdelse av normal hud takket være 
innholdet av sink, jod, niacin, riboflavin og vitamin A;

• til opprettholdelse av normalt hår og negler takket 
være innholdet av selen og sink. 

NÆRINGSSTOFFER
Mengde per porsjon (4 kapsler) % NRV1

Vitamin A 250 RE µg 31%
Vitamin C (fra barbadoskirsebær) 60 mg 75%
Vitamin D* 75 µg 1500%
Vitamin E (fra blandede tokoferoler) 21 mg 175%
Tiamin** 2 mg 181%
Riboflavin** 2 mg 143%
Niacin** 20 mg 125%
Vitamin B6** 2 mg 143%
Folsyre** 400 µg 200%
Vitamin B12** 20 µg 800%
Pantotensyre** 11 mg 183%
Kalsium (fra ekstrakt av røde alger) 400 mg 50%
Jod (fra tang) 120 µg 80%
Magnesium (som sitrat) 80 mg 21%
Sink (som sitrat) 6 mg 60%
Selen* 50 µg 91%
Krom* 100 µg 250%
1NRV = Nutrient Reference Value / Referanseverdier for nærings-
stoffer i samsvar med den europeiske forordningen om nærings-
middelinformasjon | *Gjæret glykoprotein | **Hellig basilikum, 
guava, fermentert sitron fra Orgen-B’s®, varemerke for Orge-
netics, Inc.
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Ingredienser: Marine alger (Lithothamnion sp.), 
hydroksipropylmetyl-cellulose (kapselmaterial), rispulver 
(fyllmaterial), magnesiumoksid, maltodekstrin, barbadoskirsebær, 
magnesiumsitrat, nikotinamid, modifisert stivelse, kromgjær, søl, 
chlorella, spirulina, tang, krusflik, guava, ocimum santum, sitron, 
folsyre, vitamin D, blandede tokoferoler (d-alfa, d-beta, d-gamma og 
d-delta), pantotensyre, selengjær, saft fra alfalfablader, sinksitrat, 
hvetegress, byggress, havregress, amylase, granateple, acaibær, 
solbær, bjørnebær, blåbær, tranebær, drue, gojibær, maquibær, 
bringebær, betakaroten, sukrase, vitamin B12, protease, brokkoli, 
kål, persille, grønnkål, løvetannblad, brokkolispirer, lipase, 
bromelin, alfa-galaktosidase.

h vis du vil h a mer infor m a s jon , 
k a n du kon ta k t e


