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1. Mikä tämä tuote on? 
NUTRIWAY™ DOUBLE X™ on ainutlaatuinen ja tehokas monivitamiini-, monikivennäisaine-, ja 
kasviperäinen ravintolisä, joka sisältää monipuolisesti ja tasapainoisesti ravintoaineita. DOUBLE X 
sisältää perusravintoaineita, jotka tukevat ihanteellista hyvinvointia1. 
 
NUTRIWAY™ DOUBLE X™ -ravintolisässä on tasapainoinen yhdistelmä 12:ta välttämätöntä vitamiinia, 10:tä 
välttämätöntä kivennäisainetta ja 22:ta kasvia, jotka sisältävät monipuolisesti kasviperäisiä ravintoaineita. 
Ravintolisä sisältää PhytoBlend™-yhdistettä. Se valmistetaan hedelmistä, vihanneksista ja yrteistä, joita ei 
aina ole helppo yhdistää päivittäiseen ruokavalioon. DOUBLE X auttaa monipuolistamaan ruokavaliota, sillä 
se sisältää kasviperäisiä ravintoaineita kaikista viidestä väriryhmästä: vihreästä, valkoisesta, keltaisesta, 
punaisesta ja violetista. Jokainen näistä väriryhmistä sisältää tärkeitä ravintoaineita. 
 
1Katso huomautus tämän tekstin lopusta. 
 

2. Kuka voi hyötyä tästä tuotteesta? 
Aikuiset, jotka pitävät huolta itsestään, elävät aktiivisesti ja dynaamisesti sekä ymmärtävät 
ravintolisien hyödyt hyvinvoinnin ylläpitämisessä1. 
 

• Ihmiset, jotka eivät syö päivittäin Maailman terveysjärjestö WHO:n suosittelemaa viittä 
annosta hedelmiä ja vihanneksia. 

• Ihmiset, joilla on puutteellisen ravitsemuksen aiheuttamia henkisen tai fyysisen jaksamisen 
ongelmia. 

• Ihmiset, joilla on esimerkiksi stressiin liittyvää energiavajetta. 
• Ihmiset, jotka haluavat tukea elimistöään vuodenaikojen vaihdellessa. 
• Ihmiset, jotka liikkuvat paljon ja tarvitsevat tehokasta ravitsemustukea*. 
• Ihmiset, jotka eivät saa ravinnostaan riittävästi välttämättömiä vitamiineja ja kivennäisaineita. 

 
* Amway ei lisää NUTRIWAY-tuotteisiin aineita, jotka ovat tällä hetkellä Maailman antidopingtoimiston (WADA) kiellettyjen 
aineiden luettelossa. Tuotteemme ovat turvallisia, kun niitä käytetään ohjeen mukaisesti. Emme voi määritellä, miten 
tuotteidemme käyttö saattaa vaikuttaa lääketieteellisten testien tuloksiin. Siksi suosittelemme, että urheilijat kääntyvät 
lääkärinsä puoleen ja selvittävät tuotteiden soveltuvuuden omaan ravitsemusohjelmaansa.  
 

3. Miten tuote toimii? 
Terveytesi ja hyvinvointisi ansaitsevat vain parasta. NUTRIWAY™ DOUBLE X™ tarjoaa elimistöllesi 
tieteellisesti todistettua tukea, jotta sinä voit saavuttaa ihanneminäsi.  
 
NUTRIWAY™ DOUBLE X™ on kehitetty auttamaan sinua1 

• paikkaamaan mahdollisia ravitsemuksen ja kasvipohjaisten ravintoaineiden puutteita 
• saavuttamaan sisäisen tasapainon  
• tukemaan luontaista potentiaaliasi  
• hyötymään ensiluokkaisesta ja tieteellisesti tutkitusta tuesta elimistöllesi – muun muassa 

edistämään aivotoiminnan, immuunipuolustuksen ja energia-aineenvaihdunnan pysymistä 
normaaleina. 

 
Täyden hyödyn saat ja ravintoaineet imeytyvät ihanteellisesti, kun otat kolme tablettia kahdesti 
päivässä ruoan kanssa: 

• aamulla tukemaan luontaista potentiaaliasi päivän aikana 
• illalla täydentämään luontaista tasapainoasi yön aikana. 

 

1Katso huomautus tämän tekstin lopusta. 
 

4. Mitä hyötyjä tämän tuotteen suosituksen mukaisella käytöllä on? 
NUTRIWAY™ DOUBLE X™ -ravintolisässä on tasapainoinen yhdistelmä 12:ta välttämätöntä vitamiinia, 10:tä 
välttämätöntä kivennäisainetta ja 22:ta kasvia, jotka sisältävät monipuolisesti kasviperäisiä ravintoaineita. 
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NUTRIWAY™ DOUBLE X™ tulee elimistöäsi ensiluokkaisesti kaikilla osa-alueilla: 
• Aivotoiminta: DOUBLE X sisältää ravintoaineita, jotka edistävät normaalia kognitiivista 

toimintaa ja normaaleja psykologisia toimintoja: Jodi, rauta ja sinkki edistävät normaalia 
kognitiivista toimintaa. Biotiini, folaatti, magnesium, niasiini, tiamiini, B12-vitamiini, B6-
vitamiini ja C-vitamiini edistävät normaaleja psykologisia toimintoja.  

• Hermosto: DOUBLE X sisältää kuparia, biotiinia, jodia, niasiinia, riboflaviinia, tiamiinia, B12-
vitamiinia, B6-vitamiinia, C-vitamiinia ja magnesiumia, jotka edistävät hermoston normaalia 
toimintaa. 

• Immuunijärjestelmä: DOUBLE X sisältää kuparia, folaattia, A-vitamiinia, seleeniä, B12-vitamiinia, 
B6-vitamiinia, D-vitamiinia, C-vitamiinia ja sinkkiä, jotka edistävät immuunijärjestelmän normaalia 
toimintaa.  

• Energia-aineenvaihdunta: DOUBLE X sisältää ravintoaineita, jotka edistävät normaalia 
energia-aineenvaihduntaa: biotiini, kalsium, kupari, jodi, rauta, magnesium, mangaani, 
niasiini, pantoteenihappo, fosfori, riboflaviini, tiamiini, B12-vitamiini, B6-vitamiini ja C-
vitamiini edistävät normaalia energia-aineenvaihduntaa.  

• Suojaaminen hapettumisstressiltä: DOUBLE X sisältää vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka 
edistävät solujen suojaamista hapettumisstressiltä: kuparia, mangaania, riboflaviinia, 
seleeniä, C-vitamiinia, E-vitamiinia ja sinkkiä.  

• Ruoansulatus ja maksa: DOUBLE X sisältää kalsiumia, joka edistää ruoansulatusentsyymien 
normaalia toimintaa. Rosmariini ja kurkumiini edistävät maksan toiminnan pysymistä normaalina. 

• Tulehdusreaktioiden hallinta: DOUBLE X sisältää kurkumiinia, joka auttaa hallitsemaan 
elimistön tulehdusreaktioita. 

• Sydän: DOUBLE X sisältää folaattia, B12-vitamiinia ja B6-vitamiinia, jotka edistävät normaalia 
homokysteiinin aineenvaihduntaa, sekä tiamiinia, joka edistää sydämen normaalia toimintaa.  

• Luusto: DOUBLE X sisältää ravintoaineita, jotka edistävät luuston hyvinvointia. Kalsium, 
magnesium, fosfori, mangaani, C-vitamiini ja D-vitamiini edistävät luiden pysymistä normaaleina.  

• Lihakset: DOUBLE X sisältää ravintoaineita, jotka edistävät lihasten normaalia toimintaa: 
kalsium, magnesium ja D-vitamiini edistävät lihasten normaalia toimintaa.  

• Solujen hyvinvointi: DOUBLE X sisältää ravintoaineita, jotka edistävät solujen hyvinvointia. 
Kalsium osallistuu solujen jakautumis- ja erikoistumisprosessiin. Folaatti, rauta, magnesium, 
B12-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki osallistuvat solujen jakautumiseen. A-vitamiini osallistuu 
solujen erikoistumisprosessiin. 

• Silmät: DOUBLE X sisältää A-vitamiinia, riboflaviinia ja sinkkiä, jotka edistävät näön pysymistä 
normaalina.  

• Iho: DOUBLE X sisältää ravintoaineita, jotka edistävät ihon hyvinvointia. Biotiini, jodi, niasiini, 
riboflaviini, A-vitamiini ja sinkki edistävät ihon pysymistä normaalina. C-vitamiini edistää 
normaalia kollageenin muodostumista ihon normaalia toimintaa varten.  

• Hiukset ja kynnet: DOUBLE X sisältää ravintoaineita, jotka edistävät hiusten ja kynsien 
pysymistä normaaleina: Biotiini, sinkki ja seleeni edistävät hiusten pysymistä normaaleina. 
Kupari edistää hiusten normaalia pigmentoitumista. Seleeni ja sinkki edistävät kynsien 
pysymistä normaaleina.  

• Hormonitasapaino: DOUBLE X sisältää B6-vitamiinia, joka edistää hormonitoiminnan säätelyä ja 
pantoteenihappoa, joka edistää steroidihormonien, D-vitamiinin ja joidenkin 
hermovälittäjäaineiden normaalia synteesiä ja aineenvaihduntaa.  
 

Lisäksi NUTRIWAY™ DOUBLE X™ auttaa paikkaamaan mahdollisia kasvipohjaisten ravintoaineiden 
puutteita. 

Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee syömään vähintään viisi annosta hedelmiä ja vihanneksia 
päivässä. 75 %:lla maailman ihmisistä päivän saantisuositus ei täyty*. Lisäksi on tärkeää huolehtia 
monipuolisesta ja tasapainoisesta ruokavaliosta. Kannattaa siis syödä hedelmiä ja vihanneksia kaikista 
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viidestä väriryhmästä, sillä kasvit sisältävät paitsi erilaisia vitamiineja ja kivennäisaineita myös 
kasviperäisiä ravintoaineita eli niitä luonnollisia yhdisteitä, joista kasvit saavat hehkuvat värinsä ja 
jotka suojaavat kasveja.  
 
NUTRIWAY™ DOUBLE X™ auttaa paikkaamaan mahdollisia kasvipohjaisten ravintoaineiden puutteita. 
DOUBLE X -ravintolisään on lisätty PhytoBlend™-yhdistettä. Se valmistetaan hedelmistä, vihanneksista ja 
yrteistä, joita ei aina ole helppo yhdistää päivittäiseen ruokavalioon. Tämä ainutlaatuinen yhdiste sisältää 
kasviperäisiä ravintoaineita kaikista viidestä väriryhmästä. Jokainen väriryhmä sisältää tärkeitä ravintoaineita. 
 
*Lähde: “Global assessment of select phytonutrient intakes by level of fruit and vegetable consumption”; Mary M. Murphy, 
Leila M. Barraj and Judith H. Spungen; British Journal of Nutrition (2014), 112, 1004-1018. 
 

5. Mitä tieteellistä näyttöä tämän tuotteen suotuisista vaikutuksista on? 
Kaikkia tuotteen sisältämiä vitamiineja ja kivennäisaineita on tutkittu laajasti. Yleisesti hyväksytyn 
näkemyksen mukaan tuotteen sisältämät ravintoaineet ovat välttämättömiä ihmiselimistön 
tehokkaan toiminnan kannalta1. Saannin vertailuarvot ovat EU:n elintarviketietoasetuksen mukaiset 
päivän saantisuositusmäärät kutakin vitamiinia ja kivennäisainetta.  
Tutkijat, ravitsemusterapeutit ja ravitsemusasiantuntijat suosittelevat kasvispitoista ravintoa 
hyvinvointimme tukemiseksi. Kasvien on jo pitkään tiedetty olevan erinomaisia vitamiinien ja 
kivennäisaineiden lähteitä. Tuoreet tutkimukset kuitenkin osoittavat, että ne ovat myös elintärkeitä 
kasviperäisten ravintoaineiden lähteitä. 
NUTRIWAY™ DOUBLE X™ -ravintolisä sisältää kasviperäisiä ravintoaineita useista hedelmistä, vihanneksista 
ja yrteistä. 
 
1Katso huomautus tämän tekstin lopusta. 
 

6. Mitä kasviperäiset ravintoaineet ovat ja miksi ne ovat tärkeitä? 
Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee syömään vähintään viisi annosta hedelmiä ja vihanneksia 
päivässä. 75 %:lla maailman ihmisistä päivän saantisuositus ei kuitenkaan täyty*.  
 
Lisäksi on tärkeää huolehtia monipuolisesta ja tasapainoisesta ruokavaliosta. Kannattaa siis syödä 
hedelmiä ja vihanneksia kaikista viidestä väriryhmästä, sillä kasvit sisältävät paitsi erilaisia vitamiineja 
ja kivennäisaineita myös toissijaisia kasviyhdisteitä eli kasviperäisiä ravintoaineita.  
 
Kasviperäiset ravintoaineet ovat orgaanisia (eli hiiltä sisältäviä) yhdisteitä, joita on kasveissa ja joiden 
ajatellaan olevan suotuisia ihmisen terveydelle. Kasviperäisiä ravintoaineita on runsaasti hedelmissä, 
vihanneksissa, viljoissa, juureksissa, pähkinöissä ja teessä.  
 
* Lähde: “Global assessment of select phytonutrient intakes by level of fruit and vegetable consumption”; Mary M. Murphy, 
Leila M. Barraj and Judith H. Spungen; British Journal of Nutrition (2014), 112, 1004-1018. 
 

7. Miten NUTRIWAY™ DOUBLE X™ eroaa muiden valmistajien vastaavista tuotteista? 
Yksi tärkeä tekijä, joka erottaa NUTRIWAY™ DOUBLE X™ -ravintolisän muiden valmistajien vastaavista 
tuotteista on, että DOUBLE X sisältää laajan kirjon kasviainesosia ja kasviperäisiä ravintoaineita. 
NUTRIWAY™ DOUBLE X™ sisältää erityistä kasviperäisten ravintoaineiden yhdistettä. 
 
NUTRIWAY™ DOUBLE X™ -ravintolisässä on tasapainoinen yhdistelmä 12:ta välttämätöntä vitamiinia ja 10:tä 
välttämätöntä kivennäisainetta, ja lisäksi siihen on lisätty PhytoBlend™-yhdistettä. Yhdiste valmistetaan 22 
hedelmästä, vihanneksesta ja yrtistä, joita ei aina ole helppo yhdistää päivittäiseen ruokavalioon.  
NUTRIWAY™ DOUBLE X™ on siis kehitetty paikkaamaan mahdollisia ravitsemuksen ja kasvipohjaisten 
ravintoaineiden puutteita. Se sisältää kasviperäisiä ravintoaineita kaikista viidestä väriryhmästä. 
Jokainen väriryhmä sisältää tärkeitä ravintoaineita. 
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8. Miten NUTRIWAY™ DOUBLE X™-, NUTRIWAY™ Daily- ja NUTRIWAY™ Chewable Multivitamins -
tuotteet eroavat toisistaan? 
NUTRIWAY™ Daily on hyvä perustuote monivitamiini- ja monikivennäisaineravintolisien saralla, mutta 
NUTRIWAY™ DOUBLE X™ on huipputuote. NUTRIWAY™ DOUBLE X™ sisältää kattavammin vitamiineja ja 
kivennäisaineita sekä huomattavasti laajemmin kasviperäisiä ravintoaineita kuin NUTRIWAY™ Daily. 
 
NUTRIWAY™ Chewable Multivitamin on ympärivuotinen perusravintolisä lapsille ja nuorille aikuisille.  
 

9. Miten tuote pitäisi nauttia? Otetaanko tuote tyhjään vatsaan vai ruoan kanssa? 
Täyden hyödyn saat ja ravintoaineet imeytyvät ihanteellisesti, kun otat kolme tablettia kahdesti 
päivässä ruokailun yhteydessä.  
 
Aamulla se tukee luontaista potentiaaliasi päivän aikana ja illalla täydentää luontaista tasapainoasi yön 
aikana.  
 

10. Onko NUTRIWAY™ DOUBLE X™ täysin luonnollinen?  
Ei. Luonnollisista lähteistä peräisin olevien kasvipohjaisten uutteiden lisäksi tuote sisältää synteettisiä 
vitamiineja ja kivennäisaineita. Näin saadaan aikaan tuotteen toivotut ravintoarvot ja varmistetaan 
tuotteen tehokkuus koko säilyvyysajan. Näin NUTRIWAY hyödyntää tiedettä ja luontoa sopusoinnussa.  
 

11. Mistä kasviperäiset ravintoaineet ovat peräisin? 
Kaikki NUTRIWAY™ DOUBLE X™ -ravintolisän sisältämät kasviperäiset ravintoaineet tulevat kasveista, joita 
viljellään kestävää viljelyä harjoittavilla Nutrilite™- tai NutriCert™-maatiloilla. Ympäristön huomioon 
ottavat viljelymenetelmät tuottavat vahvempia ja elinvoimaisempia kasveja, joiden ravintoainepitoisuus 
on suurempi. Uskomme lujasti näihin viljelymenetelmiin, ja olemme käyttäneet niitä 
NUTRILITE/NUTRIWAY-tuotemerkin perustamisesta asti eli yli 80 vuotta. NUTRILITE/NUTRIWAY valvoo 
koko prosessia siemenestä ravintolisäksi ja pitää huolen siitä, että NUTRIWAY-tuotteissa käytetään vain 
ensiluokkaisia ainesosia. 
 

12. Miten Nutrilite™-maatilat erottavat meidät muista toimijoista? 
Nutrilite-maatiloilla kestävä viljely on ollut toiminnan kulmakivi alusta asti. Sitä on harjoitettu yli 80 
vuotta, siis jo paljon ennen kestävän viljelyn konseptin syntymistä. Nutrilite™-maatiloilla 

• keinolannoitteiden, myrkyllisten kemikaalien ja torjunta-aineiden käyttö on kielletty 
• rikkakasveja sekä tuhohyönteisiä ja -eläimiä torjutaan luonnollisilla menetelmillä 
• harjoitetaan kestävää viljelyä, joka käsittää vuoroviljelyn, lomittaisviljelyn, kompostoinnin, 

matojen ja vedenkäsittelyn käyttämisen 
• tuotetaan omaa orgaanista (hiiltä sisältävää) kompostimultaa, jolla ravintoaineita palautetaan 

maaperään 
• ehkäistään maaperän eroosiota ja parannetaan maaperän hedelmällisyyttä ja veden laatua 

käyttämällä holistisia maanviljelytekniikoita 
• suojellaan ympäristöä ja sen asukkaita sekä edistetään lajien monimuotoisuutta ja planeetan 

kestävää tulevaisuutta. 
 

Kestävä viljely on luonnollisesti perinteistä viljelyä kalliimpaa mutta ehdottomasti sen arvoista. Ympäristön 
huomioon ottavat viljelymenetelmät tuottavat vahvempia ja elinvoimaisempia kasveja, joiden 
ravintoainepitoisuus on suurempi. Se on hyväksi tuotteellemme, maapallolle ja työntekijöillemme.  
 

13. Miten NUTRILITE/NUTRIWAY-tuotemerkki on tae laadukkaasta ravintolisästä? 
NUTRILITE/NUTRIWAY valvoo koko prosessia siemenestä ravintolisäksi asti:  

• Kaikki kasviaines viljellään ja korjataan kestäviä viljelymenetelmiä käyttävillä Nutrilite™-maatiloilla 
tai NutriCert™-kumppanimaatiloilla. Viljelyssä noudatetaan NUTRILITE/NUTRIWAY-merkin 
arvojen mukaisia laatuvaatimuksia.  
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• Sadonkorjuu tehdään, kun kasvit ovat parhaimmillaan. Kasveista käytetään ne osat, jotka 
sisältävät eniten kasviperäisiä ravintoaineita. Kasvit käsitellään vain tuntien kuluessa 
korjaamisesta erikoismenetelmillä ja huippulaitteilla.  

• Tuotteille tehdään yli 500 000 testiä ja laatutestausta vuodessa. Teemme siis yhden 
laadunvalvontatarkastuksen minuutissa joka päivä. Pelkästään NUTRIWAY™ DOUBLE X™ -
ravintolisälle tehdään 2 000 testiä tuotantoerää kohden kasviraaka-aineista alkaen. 

 
14. Sisältääkö NUTRIWAY™ DOUBLE X™ gluteenia tai laktoosia? 

NUTRIWAY™ DOUBLE X™ ei sisällä laktoosia. Tuotteelle tehtyjen testien mukaan se sisältää gluteenia 
alle 20 mg/kg, eli sen katsotaan EU:n määritelmän mukaan olevan gluteeniton. 
 

15. Sisältääkö tuote fruktoosia, keinotekoisia aromeja, keinotekoisia väriaineita, keinotekoisia 
makeutusaineita tai keinotekoisia säilöntäaineita?  
Ei. Tuote ei sisällä fruktoosia, keinotekoisia aromeja, keinotekoisia väriaineita, keinotekoisia 
makeutusaineita eikä keinotekoisia säilöntäaineita. 
 

16. Sisältääkö tuote allergeeneja? 
Allergiaa mahdollisesti aiheuttavat ainesosat on lihavoitu ainesosaluettelossa, kuten muissakin 
tuotteissa. 
 

17. Sopiiko tuote kasvissyöjille ja vegaaneille? 
NUTRIWAY™ DOUBLE X™ sopii Euroopan vegetaariliiton määritelmän mukaan kasvissyöjille. Yhtä 
ainesosaa saadaan lanoliinista, jota saadaan lampaanvillasta. Siksi tuote ei ole vegaaninen. 
 

18. Täyttääkö tuote kosher- tai halal-säännöt?  
Koostumus on valmistettu tarkasti kosher- ja halal-sääntöjen mukaisesti Tuote sopii kosher- ja halal-
ruokavalioita noudattaville, mutta se ei ole kosher- tai halal-sertifioitu. 
 

19. Suositellaanko tätä tuotetta raskaana oleville tai imettäville naisille? Jos suositellaan, millaisella 
annostuksella? 
Raskaana olevien, imettävien naisten tai jotakin sairautta sairastavien tulee keskustella lääkärin 
kanssa ennen tuotteen käytön aloittamista. 
 

20. Suositellaanko tätä tuotetta lapsille?  
Tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Jos terveydenhoidon ammattilainen tai farmaseutti suosittaa 
lapselle ravintolisää, on suositeltavaa käyttää erityisesti lapsille suunniteltuja, pureskeltavia tabletteja. 
NUTRIWAYTM Chewable Multivitamin -ravintolisää suositellaan lapsille 4. ikävuodesta alkaen. 
 

21. Kauanko tuote säilyy? 
Tuotteen parasta ennen -päiväys on merkitty pakkaukseen. 
 

22. Voiko ravintolisää käyttää tuotteen parasta ennen -päiväyksen jälkeen? 
Valmistamamme tuotteet sisältävät sellaisia pitoisuuksia ravintoaineita, joilla on tieteellisesti 
osoitettu olevan terveyshyötyjä1. Ravintolisien teho voidaan taata vain parasta ennen -päiväykseen 
asti. Tuotteen käyttämien parasta ennen -päiväyksen jälkeen ei ole haitallista. Tuotteen sisältämien 
ravintoaineiden tehoa ei kuitenkaan voida taata parasta ennen -päiväyksen jälkeen.  
 
1Katso huomautus tämän tekstin lopusta. 

 

 



Usein kysytyt kysymykset 

  

 

Huomautus: 
1NUTRIWAYTM DOUBLE XTM sisältää perusravintoaineita, jotka edistävät ihanteellista hyvinvointia. AIVOT: Jodi edistää normaalia 
kognitiivista toimintaa. B12-vitamiini edistää normaaleja psykologisia toimintoja. HERMOSTO: Kupari edistää hermoston 
normaalia toimintaa. IMMUUNIJÄRJESTELMÄ: C-vitamiini edistää immuunijärjestelmän toiminnan pysymistä normaalina. 
ENERGIA-AINEENVAIHDUNTA: Niasiini edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa. SYDÄN: B6-vitamiini edistää normaalia 
homokysteiinin aineenvaihduntaa ja tiamiini edistää sydämen normaalia toimintaa. LUUSTO: D-vitamiini edistävät luiden 
pysymistä normaaleina. LIHAKSET: Magnesium edistää lihasten normaalia toimintaa. TULEHDUSREAKTIOIDEN HALLINTA: 
Kurkumiinia auttaa hallitsemaan elimistön tulehdusreaktioita. RUOANSULATUS JA MAKSA: Kalsium edistää 
ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Rosmariini ja kurkumiini edistävät maksan toiminnan pysymistä normaalina. 
SOLUJEN HYVINVOINTI: Kalsium osallistuu solujen jakautumis- ja erikoistumisprosessiin. HAPETTUMISSTRESSI: E-vitamiini 
edistää solujen suojaamista hapettumisstressiltä. SILMÄT: A-vitamiini edistää näön pysymistä normaalina. IHO, HIUKSET JA 
KYNNET: Biotiini edistää ihon ja hiusten pysymistä normaaleina. C-vitamiini edistää normaalia kollageenin muodostumista ihon 
normaalia toimintaa varten. Seleeni ja sinkki edistävät kynsien pysymistä normaaleina. HORMONITOIMINTA: B6-vitamiini 
edistää hormonitoiminnan säätelyä ja pantoteenihappo edistää steroidihormonien, D-vitamiinin ja joidenkin 
hermovälittäjäaineiden normaalia synteesiä ja aineenvaihduntaa. Monipuolinen ravinto ja terveelliset elämäntavat ovat tärkeitä 
hyvinvoinnille. 
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