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NOW Foods tunnetaan poikkeuksellisen hyvästä laadusta,
ja yritys saakin jatkuvasti tunnustusta toiminnastaan ja
tuotteistaan arvostetuilta toimijoilta.

Viimeisimmät palkinnot ja saavutukset:
Business Achievement Award –
Large Company Growth

x

Nutrition Business Journal
NOW was recognized for “continuing to execute a plan that is
about growing the brand while planting the flag of quality
throughout the industry.”

2016 National Best and Brightest
Companies to Work For®

National Association of Business Resources (NABR)
NOW has been named one of the “2016 Best and
Brightest Companies to Work For” on the national level
for the third year in a row.

2016 Natural Choice Awards
WholeFoods Magazine
Winner – NOW® Sports Whey Proteins in Sports
Nutrition category
Runner Up – NOW’s Full Line of Supplements
Runner Up – NOW® Solutions Shampoos in Hair
Care category

Cleanest Packaged Food Awards
Prevention Magazine
Living Now® Organic Quinoa Penne Pasta
Ellnydale® Naturals Liquid Coconut Oil

Clean Choice Awards

Clean Eating Magazine
NOW® Solutions Shea Nut Oil – Beauty & Body Category
NOW® Super Enzymes – Supplements Category
Ellyndale® Organics Coconut Infusions™ (Garlic) – Oils &
Vinegars Category

2016 Vity Awards

Vitamin Retailer
NOW® Energy Formula – Best Selling Energy Formula

Stamp of Approval

Animal Wellness Magazine
NOW® Pets G.I. Support was recognized for superior
quality in promoting the wellness of animals.

2016 Essentials Award
Taste for Life
NOW® Kid Vits Berry Blast Chewables
NOW® Probiotic-10™ 100 Billion

2016 Digestion Award
Remedies Magazine
NOW® Probiotic 10™ – 100 Billion and Super Enzymes

2016 Editor’s Pick
Taste for Life
NOW® Seasonal Rapid Relief

2016 Best of Natural Beauty Award
Better Nutrition
NOW® Solutions Moroccan Red Clay Powder

2016 Supplement Award
Delicious Living
NOW® Probiotic 10™ – 100 Billion – Best Probiotic
NOW® Pets Relaxant – Best Pet Product
NOW® RememBRAIN™ – Best Brain Health

2016 Beauty & Body Award
Delicious Living
NOW® Solutions XyliWhite™ Bubblegum Splash
Kids Toothpaste – Best Kid’s Product

2016 Selling Wellness Trailblazer
Award
Grocery Headquarters
Ellyndale® Naturals Liquid Coconut Oil
Ellyndale® Organics Coconut Infusions™
Living Now® Organic Quinoa Pasta

2015 Beauty with a Conscience Awards
Natural Solutions Magazine
NOW® Solutions Shea Nut Oil
NOW® Solutions Completely Kissable™ Organic
Pomegranate Lip Balm

2015 Best of Natural Beauty Award
Better Nutrition
NOW® Solutions XyliWhite™ Neem & Tea Tree
Toothpaste Gel received a 2015 Better Nutrition
Best of Natural Beauty Award

2015 Supplement Award
Delicious Living
NOW® Siliphos - Best Cleanse & Detox Product
NOW® CurcuBrain™ - Best Brain Health Product

2016 Supplement Essentials Award
Taste for Life
NOW® Red Palm Tocotrienols was named a
Taste for Life 2015 Supplement Essentials Award
Winner in the Heart Health Category

NOW Foods on perustettu, jotta laadukkaat luontaistuotteet olisivat kaikkien saatavilla.
Tuotteet ovatkin hinta-/laatu-suhteeltaan poikkeuksellisia. Ja nyt vuodesta 2016 alkaen,
nämä maailman myydyimpien joukkoon kuuluvat tuotteet ovat saatavilla myös Suomessa.
Tähän tuoteluetteloon on kerätty NOW Foodsin kaikki "suomalaistetut" tuotteet.

10 hyvää syytä, miksi valita NOW Foods:
1. Poikkeuksellinen laatu

2. Maailmanluokan valmistusmenetelmät

NOW Foods on luontaistuotealan johtavia valmistajia, ja yritys onkin kahdesti palkittu alan parhaana
valmistajana "Manufacturer of the Year". Yritys on saanut GMP-sertifikaatin "Good Manufacturing
Practices" (Natural Products Association).
NOW Foods on myös osoittanut elintarvike- ja lääkealan viranomaisille täyttävänsä tiukat valmistusstandardit, josta yritykselle on myönnetty sertifikaatti cGMP "Good Manufacturing Practices".

3. Maailman suurin valikoima

Yksikään toinen valmistaja maailmassa ei pääse lähelle NOW Foodsin valikoiman laajuutta.
Tuotteistoon kuuluu yli 1400 luontaistuotetta, sisältäen ravintolisät, kauneus- ja terveys-tuotteet,
urheilulisäravinteet ja luonnolliset ruoat. NOW Foods tarjoaa ravintolisät monessa eri muodossa,
kuten kapseleina, tabletteina, softgel-kapseleina, pureskeltavina kapseleina, jauheina jne. Monet
tuotteet soveltuvat myös kasvissyöjille ja vegaaneille.

4. Ensiluokkaiset ainesosat

Ainesosien laatu on NOW Foodsin liiketoiminnan kulmakiviä. Kaikki käsiteltäväksi saapuvat ainekset
käyvät läpi tiukat laatutarkistukset, jotta voidaan varmistaa ainesosien alkuperä, puhtaus ja
tehokkuus. Lisäksi raaka-aineet seulotaan tietyiltä epäpuhtauksilta, kuten raskasmetalleilta,
torjunta-aineilta, mikrobeilta jne. NOW Foods kvalifioi kaikki toimittajansa, ja suorittaa satunnaisia
tarkistuksia omissa tiloissaan, varmistaakseen toimittajiensa hyvät valmistustavat.

5. Valmistusmäärät

Sisällysluettelo

x

NOW Foods on vertaansa vailla, mitä tulee tuotteen laatuun. Huipputeknologiset omat laboratoriot
on varustettu viimeisimmillä analyyttisillä instrumenteilla, joita hyödyntävät 150 laadunvalvonnan
ammattilaista analysoiden luonnollisia ainesosia. Tuotteiden puhtauteen, tehoon ja koostumukseen
liittyen suoritetaan keskimäärin 16000 yksittäistä testiä kuukaudessa. NOW Foodsin laboratoriot
eivät lepää koskaan, kun kyse on tuotteiden laadusta.
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NOW Foods
D-vitamiinit
C-vitamiinit
B-vitamiinit
Monivitamiinit
Mineraalit
Probiootit
Vatsan hyvinvointi
Entsyymit
Yrtit kasvit ja levät
Rasvahapot
Aminohapot
Muut tuotteet
Urheilulisäravinteet
Fluorittomat hammastahnat
Ihonhoitoöljyt
Ihonhoito & hygienia
Eteeriset öljyt / aromaterapia
Luomu eteeriset öljyt
Aromaterapiapakkaukset

NOW Foods rankataan jatkuvasti luontaistuotealalla myydyimpien tuotemerkkien joukkoon. Suuret
valmistusmäärät varmistavat nopean varaston kierron, jotta jälleenmyyntiverkostolle voidaan
toimittaa jatkuvasti tuoreimpia ja toimivimpia tuotteita. NOW Foodsin tuotantolaitokset on
erityisesti rakennettu suurille tuotantomäärille ja nopeaan tuotevariointiin.

6. Maailmanlaajuinen saatavuus

NOW Foods toimii jo yli 60 maassa ympäri maailmaa, ja pyrkii jatkuvasti kasvattamaan
kansainvälistä liiketoimintaa.

7. Palkitut tuotteet ja toimintatavat

NOW Foodsille on myönnetty useita palkintoja ja saavutuksia vuosien varrella. Palkintoja on jaettu
mm. laatuun, valmistukseen, myyntimääriin, valikoimiin, asiakaspalveluun ja ympäristöasioihin
liittyvissä asioissa. Yritys on ollut useita peräkkäisiä kertoja "101 Best and Brightest Companies"listauksella ensimmäisenä.

8. Yrityksen tavoitteet

NOW Foodsin missiona on tarjota korkean hinta-/laatu-suhteen tuotteita, mahdollistaakseen kaikille
ihmisille terveellisemmän elämän. Siksi NOW Foods tekee kaikkensa, jotta tuotteiden hintataso
pysyy alhaisena, kuitenkaan laadullisista asioista tinkimättä.

NOW Foodsin omissa laboratorioissa
toteutetaan pitkälle kehittyneitä
analyyttisiä instrumentointeja, kuten
korkean suorituskyvyn nestekromatografiaa
(HPLC) ja kaasukromatografiaa (GC).

9. Perheyritys

NOW Foods on vuodesta 1968 alkaen toiminut perheyritys, jonka tavoite on pitää yritys perheen
omistuksessa ja riippumattomana.

10. Hinta-/laatusuhde

Suuret tuotantomäärät, yhdistettynä järjestelmälliseen laadunvalvontaan ja jatkuvaan
tuotekehitykseen, antavat NOW Foodsille mahdollisuuden tarjota kuluttajille mahtavan valikoiman
tuotteita poikkeuksellisella hinta- / laatusuhteella.
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D-vitamiinilla tiedetään olevan terveyttä edistäviä vaikutuksia.
D-vitamiinin vaikutuksesta mm. kalsium, magnesium ja sinkki
imeytyvät paremmin elimistöön. D-vitamiinin on todettu olevan
hyödyksi myös immuunipuolustusjärjestelmälle, ja viime aikaiset
tutkimukset osoittavat D-vitamiinilla olevan tärkeä rooli myös
verenkiertoelimistön toiminnassa.
NOW® Vitamin D-3 kapseleissa on elimistölle tärkeää
D-vitamiinia korkeilla pitoisuuksilla hyvin imeytyvässä muodossa.

x

Vitamin D-3 1000 IU
-

VAHVA D-VITAMIINI

#0365

VAHVA D-VITAMIINI

#0377

VAHVA D-VITAMIINI

#0372

D-VITAMIINIJAUHE

#0383

Non-GMO sertifioitu ravintolisä
Pakkauksen sisältö 180 kapselia
Yksi kapseli sisältää 25 µg D3-vitamiinia
1000IU (kansainvälinen yksikkö) = 25 µg

Suositushinta: 10,00€ (alv. 14%)

Vitamin D-3 2000 IU
-

Non-GMO sertifioitu ravintolisä
Pakkauksen sisältö 240 kapselia
Yksi kapseli sisältää 50 µg D3-vitamiinia
2000IU (kansainvälinen yksikkö) = 50 µg

Suositushinta: 16,60€ (alv. 14%)

Vitamin D-3 5000 IU
-

Non-GMO sertifioitu ravintolisä
Pakkauksen sisältö 120 kapselia
Yksi kapseli sisältää 125 µg D3-vitamiinia
5000IU (kansainvälinen yksikkö) = 125 µg

Suositushinta: 13,40€ (alv. 14%)

Vitamin D-3 Powder
-

Non-GMO sertifioitu ravintolisä
Pakkauksen sisältö 113g jauhetta
1 annos (1/4 tl) sisältää 50 µg D3-vitamiinia
2000IU (kansainvälinen yksikkö) = 50 µg
Sisältää kalsiumia

Suositushinta: 15,50€ (alv. 14%)
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C-vitamiini on tunnettu antioksidantti, joka tukee immuunijärjestelmän normaalia toimintaa ja on mukana kudosten kasvuja korjausprosesseissa.
Se edistää muun muassa kalsiumin, B12-vitamiinin ja foolihapon
imeytymistä, sekä ehkäisee rasvahappojen hapettumista.
Kudokset tarvitsevat C-vitamiinia kollageenin muodostamiseen,
josta riippuu muun muassa verisuonten, luiden, hampaiden ja
kaikkien sidekudosten lujuus.

#0630

x

Chewable C-500

PURESKELTAVA C-VITAMIINI

Tämä hyvältä maistuva purutabletti sisältää
luonnollisia makeutusaineita ja aromeja.
-

Non-GMO sertifioitu ravintolisä
Pakkauksen sisältö 100 pureskeltavaa tablettia
1 tabletti sisältää 500mg C-vitamiinia
Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)

Suositushinta: 14,20€ (alv. 14%)

#0690

VAHVA C-VITAMIINI

C-1000

Tämä tuote sisältää bioflavonoideja, jotka voivat
synergistisesti auttaa C-vitamiinin imeytymisessä.

-

Non-GMO sertifioitu ravintolisä
Pakkauksen sisältö 100 pureskeltavaa tablettia
1 tabletti sisältää 1000mg C-vitamiinia
Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)

Suositushinta: 14,20€ (alv. 14%)

#0790

Vitamin C Crystals

C-VITAMIINIJAUHE

Tämä tuote on jauhemuodossa, jonka voit
annostella omien tarpeiden mukaisesti, sekä
helposti sekoittaa muiden jauheiden kanssa.

-

Non-GMO sertifioitu ravintolisä
Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)
Pakkauksen sisältö 227 g
Tämän tuotteen C-vitamiini on lääkelaatua

Suositushinta: 15,50€ (alv. 14%)
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B-vitamiinien ryhmään lasketaan kuuluvaksi 8 eri vitamiinia:
tiamiini (B1), riboflaviini (B2), niasiini (B3), pantoteenihappo (B5),
B6-vitamiini, biotiini (B7), folaatti (B9) sekä B12-vitamiini.
Jokaisella B-vitamiinilla on erityinen tehtävä elimistössämme.
Kaikille B-vitamiineille on yhteistä se, että ne liittyvät kehon
entsyymijärjestelmiin.
B-vitamiinit ovat vesiliukoisia, mikä tarkoittaa, että ne poistuvat
elimistöstä melko pian virtsan mukana, eivätkä varastoidu kehoon.
(B12-vitamiinia lukuun ottamatta)

B-50

x

B-VITAMIINIT

#0426

B-50 sisältää keskeisimmät B-vitamiinit, lisättynä yhteisvaikutusta tehostavilla ominaisuuksilla.
Kaikki tärkeimmät B-vitamiinit on formuloitu
soveltuvilla päiväannoksilla yhteen tuotteeseen.
- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Pakkauksen sisältö 100 tablettia
- Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)

Suositushinta: 14,20€ (alv. 14%)

B-12 Liposomal Spray

B-12 VITAMIINISUIHKE

#3910

KOLIINI & INOSITOLI

#0470

B-12 on vitamiini, joka auttaa ylläpitämään tervettä
hermostoa, ja on tärkeä nopeasti uusiutuvien solujen,
kuten veren valko- ja punasolujen muodostuksessa.
Tuote on parhaiten imeytyvässä muodossa,
nestemäisenä suihkeena.

- Pakkauksen sisältö 59 ml (n. 84 suihkausta)
- Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)

Suositushinta: 14,50€ (alv. 14%)

Choline & Inositol 500mg

Koliini ja inositoli eivät virallisesti kuulu B-vitamiinien
ryhmään, mutta ne ovat B-ryhmän vitamiinien
kaltaisia solukalvojen rakennusaineita.
Näistä koliini on rasvaliukoinen yhdiste.
- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Pakkauksen sisältö 100 kapselia
- 1 kapseli sisältää 250mg molempia yhdisteitä
Suositushinta: 14,20€ (alv. 14%)
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Kiireinen elämäntapa sekä teollisesti prosessoitu ruoka, voivat
toisinaan johtaa siihen että ruokavalio ei sisällä suositeltua määrää
ravintoaineita.
Monivitamiinivalmisteet ovat hyvä tapa varmistaa, että saat tasapainoista ravintoa ja tarvittavan määrän tärkeitä vitamiineja päivittäin.
NOW Foods tarjoaa monivitamiineja jokaiseen elämänvaiheeseen.

#3770

x

Daily Vits

MONIVITAMIINIVALMISTE

Daily Vits-monivitamiini on
formuloitu tarjoamaan
yhdessä tabletissa erittäin
laajan valikoiman ravinteita.
-

Non-GMO sertifioitu
Ravintolisä
Pakkauksessa 100 tablettia
Sopii kasvissyöjille
(Yegetarian / Yegan)

Sisältää A-vitamiinia 3500 IU
(kansainvälinen yksikkö)
- retinolia 750 µg
- beetakaroteenia 600 µg
Eli retinoliekvivalenttiyksikköinä yhteensä 800 RE.
Sisältää:
- D-vitamiinia 100 IU = 2,5 µg
- E-vitamiinia 30 IU = 20 mg
Suositushinta: 15,50€ (alv. 14%)

#3882

LASTEN MONIVITAMIINI

Kid Vits - Berry Blast
Kid Vits-monivitamiini on lapsille
tarkoitettu monipuolinen
vitamiinivalmiste.
- Ravintolisä
- Pakkauksessa 120 tablettia
- Sopii kasvissyöjille
(Yegetarian / Yegan)
- Makeutettu Xylitolilla
Sisältää A-vitamiinia 2500 IU
(kansainvälinen yksikkö)
- retinolia 450 µg
- beetakaroteenia 600 µg
Eli retinoliekvivalenttiyksikköinä yhteensä 500 RE.
Sisältää:
- D-vitamiinia 100 IU = 2,5 µg
- E-vitamiinia 15 IU = 10 mg

Suositushinta: 18,40€ (alv. 14%)
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Ihmiselle välttämättömiksi mineraaleiksi voidaan lukea 12 erilaista
kivennäisainetta. (fluori, fosfori, jodi, kalium, kalsium, kupari,
magnesium, mangaani, natrium, rauta, seleeni ja sinkki)
Näiden lisäksi on myös mineraaleja, joita tarvitaan vain vähän.
Näitä kutsutaan hivenaineiksi.
Kuten vitamiinit, myös mineraalit ovat elintärkeitä. Melkein jokainen
kehon toiminta on jollain tavalla riippuvainen mineraaleista.
Lähes kaikki ihmiselle välttämättömät mineraalit avustavat elimistöä
aineenvaihdunnallisissa reaktioissa. Lisäksi jotkut mineraalit toimivat
elimistön rakennusaineina (kuten kalsium luustossa).

x

Magnesium Citrate

MAGNESIUMSITRAATTI

#1294

Magnesium on mineraali, jonka tiedetään
osallistuvan yli 300 entsymaattiseen reaktioon
elimistössä. Sillä on tärkeä rooli kehon
energiatuotannossa ja aineenvaihdunnassa.
-

Non-GMO sertifioitu ravintolisä
Pakkauksen sisältö 120 kapselia
Yksi kapseli sisältää 167 mg magnesiumia
Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)

Suositushinta: 17,60€ (alv. 14%)

Calcium & Magnesium

KALSIUM & MAGNESIUM

#1251

Kalsium ja magnesium säätelevät hermoston,
lihasten ja sydämen toimintaa. Kalsium on
tärkeä hampaiden ja luuston vahvistaja.
- Ravintolisä
- Pakkauksen sisältö 120 softgel-kapselia
- Sisältää D3-vitamiinia 200 IU / kapseli
(200 IU = 5 µg, päiväannos sisältää 15 µg)
- Sisältää myös sinkkiä

Suositushinta: 15,50€ (alv. 14%)

Full Spectrum Mineral Caps
NOW Full Spectrum Mineral Caps on
kattava kokonaisuus tärkeimpiä kehon
hyödyntämiä mineraaleja.

Tämä tuote sisältää kalsiumia ja
magnesiumia suhteessa 1:1.
- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Pakkauksen sisältö 120 kapselia
- Päiväannos sisältää D3-vitamiinia 200 IU
(200 IU = 5 µg)

Suositushinta: 16,60€ (alv. 14%)
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MINERAALIT

#1544

NOW Foods suorittaa yli 16000 testiä kuukaudessa omissa
testilaboratorioissaan varmistaakseen raaka-aineille ja
lopputuotteille asettamansa tiukat laatuvaatimukset.
Näin NOW Foods pystyy takaamaan toimittavansa aina
mahdollisimman puhtaat ja toimivuudeltaan parhaat tuotteet.

#1552

x

SINKKIPIKOLINAATTI

Zinc Picolinate

Sinkki voi auttaa vastustamaan infektioita ja
ylläpitää vastustuskykyä. Lisäksi se auttaa
pitämään hiukset, kynnet ja ihon terveinä.
Sinkki myös ylläpitää oikeaa testosteronin tasoa.

- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Pakkauksen sisältö 60 kapselia
- Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)
Suositushinta: 15,50€ (alv. 14%)

#1448

KALIUMSITRAATTI

Potassium Citrate

Kalium tukee hermoston ja lihaksiston toimintaa.
Se säätelee yhdessä natriumin kanssa elimistön
happo-emästasapainoa ja osmoosia.
Se myös säätelee kilpirauhashormonin eritystä.

- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Pakkauksen sisältö 180 kapselia

Suositushinta: 11,30€ (alv. 14%)

#1228

LUIDEN VAHVISTAJA

Bone Strength

NOW® Bone Strength on kattava kokonaisuus
luiden hyvinvointia tukevia ainesosia.
Mikrokiteinen hydroksiapatiitti (MCHA)
sisältää hyvin imeytyvää kalsiumia ja
fosforia, jotka ovat tärkeimpiä luiden
hyödyntämiä mineraaleja.
Lisäksi tuote sisältää magnesiumia, sekä
C-, D- ja K-vitamiinia.
- Ravintolisä
- Pakkauksen sisältö 120 kapselia
- Päiväannos 4 kapselia sisältää
D-vitamiinia 667 IU = 16,7 µg

Suositushinta: 15,50€ (alv. 14%)
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Probioottiset bakteerit auttavat ylläpitämään normaalia
ruoansulatuskanavan toimintaa. Ne lisäävät vastustuskykyä
ja antavat energiaa jokapäiväiseen elämään.
Yhdessä entsyymien kanssa, probiootit toimivat hyödyntääkseen
ravinteiden optimaalisen imeytymisen ruokavaliostamme.
Matkustaessasi maissa, joissa bakteerikanta on erilainen, tai
varsinkin antibioottikuurin yhteydessä, probiooteilla on hyvä
vahvistaa vatsan hyvinvointia.
Terveellisen ruokavalion, säännöllisen liikunnan ja laadukkaiden
probioottien yhdistäminen on tehokas tapa ylläpitää terveen
ruuansulatuskanavan toimintaa.

x

8 billion Acidophilus & Bifidus

MAITOHAPPOBAKTEERIT

#2930

Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan
tasapainoinen sekoitus kahta
merkittävintä suolistobakteeria.

- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Pakkauksen sisältö 60 kapselia
- Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)

Suositushinta: 15,50€ (alv. 14%)

Probiotic-10

VAHVAT PROBIOOTIT

#2928 #2931 #2933

NOW® Probiotic-10 -tuotteet sisältävät
kliinisesti validoituja probioottisia
bakteereja 10 eri bakteerikannasta.
Tuotesarjassa on 3 eri vahvuutta:

#2933 - 25 miljardia bakteeria (CFU) 100 kaps.
#2928 - 50 miljardia bakteeria (CFU) 50 kaps.
#2931 - 100 miljardia bakteeria (CFU) 30 kaps.
CFU = Colony Forming Unit
(pesäkkeitä muodostava yksikkö)

- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)

#2933 : 41,80€

Suositushinnat: (alv. 14%)

BerryDophilus

LASTEN PROBIOOTIT

NOW® BerryDophilus on lapsille kehitetty,
eläinkuvioitu hyvänmakuinen pureskeltava
probiootti. Sopii myös aikuisille.
Tuotesarjassa on 2 eri vahvuutta:

#2936 - 2 miljardia bakteeria (CFU)
#2923 - 10 miljardia bakteeria (CFU)
CFU = Colony Forming Unit
(pesäkkeitä muodostava yksikkö)

- Ravintolisä
- Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)
- Makeutettu Xylitolilla

Suositushinnat:
#2936 : 13,40€ (alv. 14%)
#2923 : 25,00€ (alv. 14%)
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#2928 : 41,80€

#2931 : 41,80€

#2923 #2936

Vatsan
hyvinvointi

Aloe Vera sisältää runsaasti erilaisia ravintoaineita, kuten
vitamiineja, mineraaleja, entsyymejä ja aminohappoja.
Aloe Veran glykosaminoglykaanit (GAG), ajatellaan olevan sen
aktiivinen komponentti.
Aloe Vera voi tasapainottaa luonnollisten suolistobakteerien
toimintaa, sekä suojata vatsan ja suoliston limakalvoja.
Ravintokuitua on kasvikunnan tuotteissa: viljavalmisteissa,
kasviksissa, hedelmissä ja marjoissa sekä pähkinöissä ja siemenissä.
Lihassa, kalassa, maidossa ja rasvoissa ei ole kuitua.

x

Suomalaiset saavat kuitua 20-25 grammaa päivässä, kun suositus aikuisille on 30-35 grammaa. Kuitupitoisella ruualla on
monia terveysvaikutuksia eikä kuitu juurikaan sisällä energiaa.
Kuitua on kahta tyyppiä: veteen liukenematonta ja vesiliukoista. Liukenematon kuitu toimii suoliston hyväksi lisäämällä
ulosteen massaa ja lisäämällä tarpeellisten bakteerien määrää. Se ehkäisee ummetusta, auttaa paksunsuolen syöpää
aiheuttavien karsinogeenejä vastaan, ehkäisee divertikuloosin kehittymistä.
Vesiliukoinen kuitu mm. hidastaa verensokerin nousua ja alentaa veren kolesterolia kuljettamalla sitä pois elimistöstä.
Kuitupitoinen ruoka pitää nälkän loitolla paremmin kuin kuiduton.

#3025

ALOE VERA & YRTIT

Aloe 10,000 & Soothing Herbs
Tämä tuote sisältää perinteisiä yrttejä,
jotka täydentävät Aloe Veran
ruoansulatuselimistöä rauhoittavia
ominaisuuksia.

- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Pakkauksen sisältö 90 kapselia
- Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)

Suositushinta: 16,60€ (alv. 14%)

#5993

KUITU (LUOMU)

Ravintosisältö

NOW® Fiber-3™ on yhdistelmä luomusertifioituja kuituja.

Annoskoko 2 ⁄2 ruokalusikallista (n. 17 g)
Annoksia pakkauksessa n. 27
1

1 annos sisältää

Kaloreita 80

Kaloreita rasvasta 40
% päivän saantisuosituksesta

Rasvaa 4 g
Tyydyttyneitä rasvoja 0.5 g
Transrasvoja 0 g
Kolesterolia 0 mg
Natrium 5 mg
Hiilihydraatteja 8 g
Ravintokuitua 7 g
Liukoista kuitua 5 g
Liukenematonta kuitua 2 g
Sokereita 0 g
Proteiinia 3 g
A-vitamiini 0%
Kalsium
6%

•

•

Fiber-3, Organic

6%
3%
0%
< 1%
3%
28%

- Luomu-sertifioitu ravintolisä
- Pakkauksen sisältö 454g
- Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)

Suositushinta: 20,50€ (alv. 14%)

C-vitamiini 0%
Rauta 4%
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Entsyymien tehtävänä elimistössämme on nopeuttaa kemiallisia
reaktioita. Suurin osa entsyymeistä on proteiineja.
Entsyymit sijaitsevat kaikkien solujemme sisällä ja erilaiset
solut tarvitsevat erilaisia entsyymejä.
Entsyymien yksi tärkeä tehtävä on ruoan pilkkominen.
Ruoansulatuselimistömme erittää ruoansulatusentsyymejä,
jotka pilkkovat ravintoa pienemmiksi ja pienemmiksi, jotta
elimistö saa ruoan ravinteet käyttöön.
Esimerkiksi laktaasi on entsyymi, joka pilkkoo laktoosia, kun taas
proteaasi ja papaiini pilkkovat proteiineja. Hiilihydraatteja pilkkovia
entsyymejä ovat mm. glukoamylaasi, hemisellulaasi ja pektinaasi.

x

NOW Foodsin tuotekehitys on yhdistänyt entsyymejä saadakseen
optimaaliset ominaisuudet eri käyttötarkoituksiin.

Dairy Digest Complete

LAKTOOSIN PILKKOJA

#2956

GLUTEENIN PILKKOJA

#2959

Dairy Digest Complete sisältää kattavan
sekoituksen entsyymejä, jotka avustavat
maitotuotteiden ruoansulatuksessa.

- Ravintolisä
- Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)
- Pakkauksen sisältö 90 kapselia
Suositushinta: 19,70€

Gluten Digest

Gluten Digest on ruuansulatusentsyymi,
joka auttaa pilkkomaan vaikeasti sulavien
viljatuotteiden peptidejä.

Tuotteen sisältämät amylaasi ja glukoamylaasi
pilkkovat myös hiilihydraatteja.
- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)
- Pakkauksen sisältö 60 kapselia
Suositushinta: 19,70€

Super Enzymes

Super Enzymes on kattava sekoitus
entsyymejä, jotka tukevat tervettä
ruoansulatuselimistöä.

Tuotteen entsyymit auttavat pilkkomaan
rasvaa, hiilihydraatteja ja proteiinia.
Entsyymit myös optimoivat ravinteiden
imeytymistä.
- Ravintolisä
- Pakkauksen sisältö 90 kapselia

Suositushinta: 19,70€
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RUOANSULATUS-ENTSYYMIT

#2963
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Terve ja hyvä olo kumpuaa elimistöstämme.
Jotta voisimme tuntea itsemme terveeksi myös ulkoisesti,
on meidän ensisijaisesti huolehdittava elimistömme kunnosta.
Siksi NOW Foods käyttää vain korkeimman laatutason
raaka-aineita valmistaessaan tuotteita huippuluokan
valmistustiloissaan.
Jos tarvitset vatsaa rauhoittavaa tuotetta
ruoansulatuselimistösi hyvinvointiin, on valintasi
Aloe 10,000 & Soothing Herbs.

Lapsille sovreltuva hyvänmakuinen pureskeltava
probiootti on BerryDophilus™.

Jos kaipaat ruoansulatuselimistöösi tehokasta probioottisen
bakteerikannan palauttamista, suosittelemme
tuotesarjan vahvinta probioottia Probiotic-10™ 100 Billion

®

NOW Foods valmistaa yli 900 erilaista korkeimman
laatutason ravintolisää, jotta sinä voisit tuntea olosi
terveeksi sisäisesti ja ulkoisesti.

Live Happy. Live Healthy. Live NOW.
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Yrtit / levät
/ kasvit

Yrtit ja kasvit ovat luonnostaan täynnä ainesosia, jotka yhdessä
vaikuttavat myönteisesti ihmisen yleiseen hyvinvointiin.
Niitä on käytetty vuosituhansia monissa perinteisissä
terveysopeissa, kuten Intian Ayurvedassa ja perinteisessä
kiinalaisessa lääketieteessä.
NOW Foodsin yrtit, kasvit ja levät ovat tunnettuja tinkimättömästä
puhtaudestaan, sekä poikkeuksellisesta hinta-/laatusuhteestaan,
ja siksi niitä käytetäänkin ravintolisänä jo yli 60 maassa ympäri
maailmaa.

x

Ashwagandha 450mg

ROHTOKOISIO

#4603

Ashwagandha eli rohtokoisio on ollut intialaisen
kulttuurin arvostetuin yrtti jo vuosisatojen ajan.

Ashwagandha on ns. adoptogeeni, joka voi lisätä
fyysistä sekä henkistä suorituskykyä ja vahvistaa
immuniteettia. Lisäksi yrtti voi tukea elimistön
toimintoja stressitilanteissa.
- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)
- Pakkauksen sisältö 90 kapselia
Suositushinta: 16,60€ (alv. 14%)

EGCg Green Tea Extract 400mg

VIHREÄ TEE-UUTE

#4757

STRESSIN LIEVITTÄJÄ

#3344

Vihreä tee-uute voi parantaa rasvan hapetusta ja
estää rasvasolujen muodostumista.
Se toimii tehokkaana antioksidanttina, aktivoi
aineenvaihduntaa ja tehostaa rasvanpolttoa.
- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)
- Pakkauksen sisältö 90 kapselia
Suositushinta: 26,00€ (alv. 14%)

Super Cortisol Support

Super Cortisol Support on sekoitus yrttejä,
mineraaleja ja vitamiineja, jotka antavat tukea
lisämunuaisten terveelliseen toimintaan.
Tuote voi auttaa parantamaan kortisolitasoja
sekä jaksamista, tukemalla lisämunuaisten
normalisoitumista stressitilanteesta.
- Ravintolisä
- Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)
- Pakkauksen sisältö 90 kapselia
Suositushinta: 28,10€ (alv. 14%)
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Yrtit / levät
/ kasvit

NOW Foods asettaa tiukat laatuvaatimukset kaikille raakaainetoimittajille, ja tekee jatkuvaa testausta raaka-aineiden
raskasmetallipitoisuuksille, epäpuhtauksille jne.
Yrityksen omissa laboratorioissa suoritetaan raaka-aineille ja
lopputuotteille n. 16000 testiä kuukaudessa.
NOW Foodsin Chlorella on peräisin Sisä-Mongoliasta PohjoisKiinasta. Alue on hyvin kuiva, Arizonaa muistuttava alue
kaukana suurkaupunkien saasteista. Tämä on yksi monista
raaka-ainetoimittajista, jonka tuotantotiloille on suoritettu
laadunvarmistus puhtauden ja toimintatapojen osalta.

#4721

x

SUPERFOOD-KAPSELI

Maca 500mg

Macaa kasvatetaan korkealla Andien alueella
Keski-Perussa. Sitä on jo vuosisatojen ajan
käytetty yleisenä ravinnon- ja energianlähteenä.
Uudemmat tieteelliset tutkimukset osoittavat,
että Macalla voi olla positiivinen vaikutus
hedelmällisyyteen sekä miehillä, että naisilla.

- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)
- Pakkauksen sisältö 100 kapselia
Suositushinta: 13,40€ (alv. 14%)

#2630

SUPERFOOD-KAPSELI

Chlorella 1000mg

Chlorella on vihreä yksisoluinen mikrolevä,
joka sisältää luonnossa esiintyvää klorofylliä.
Lisäksi siinä on beta-karoteenia, karotenoideja, C-vitamiinia, rautaa ja proteiinia.

Tämänä laadukkaan Chlorellan soluseinämät
on mekaanisesti rikottu, imeytymisen
helpottamiseksi

- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)
- Pakkauksen sisältö 60 tablettia
Suositushinta: 14,50€ (alv. 14%)

#2704

SUPERFOOD - LUOMU

Spirulina 500mg

Spirulina sisältää runsaasti beetakaroteenia
(vitamiini A) ja B12-vitamiinia, luonnollisesti
esiintyvää proteiinia, sekä GLA:ta.
GLA (gammalinoleenihappo) on suosittu
rasvahappo jolla on lukuisia terveyshyötyjä.
Spirulina sisältää myös luonnossa esiintyviä
mineraaleja, hivenaineita ja aminohappoja.
- Luomu / Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)
- Pakkauksen sisältö 180 tablettia
Suositushinta: 16,60€ (alv. 14%)
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Now’s Commitment To Natural
The Nature of Natural

x

As a natural products retailer you know how confusing shopping
for natural products can get. Turns out it’s not so easy for
consumers to find products they can actually confirm are
natural. In fact, consumers and retailers alike may even be
confused about the varying definition of “natural.”
Not surprising, considering there is no legal definition of natural
as it pertains to consumer goods. In fact, manufacturers can
claim their products are natural even if that’s questionable by
your personal standards. Products with genetically modified
ingredients (GMOs) or highly processed high fructose corn
syrup (HFCS) may be labeled as natural, so even product
labeling isn’t always enough.

With no exact definition of natural when it comes to these
products, taking a long, hard look at the manufacturer of a
so-called natural product is often a good place to start. For
retailers and consumers alike, reading product labels carefully
is often a good way to see how a company defines what it
considers natural.
For example, there may be limited qualifiers such as “no artificial
sweeteners” or “all natural flavors and colors.” Others may list
food sources or features such as “non-genetically engineered.”
Individual company standards will apply until a formal federal
definition is determined.

Dedicated to Natural from the Start

How We Keep it Natural

At NOW®, we firmly believe that natural products, as we define them, are
safer and more effective than products made with ingredients not found in
nature, and we’ve always believed this. Natural has been the cornerstone
of our company since our beginning in 1968.

When assessing ingredients for compliance with our definition of natural
we utilize the following criteria:

Admittedly, there are a few challenges when making natural products:

• Natural ingredients are variable – Natural products and natural ingredients can vary, sometimes significantly, in color and texture as well
as in quality measures.

• Natural ingredients can be hard to source - Because of weather,
seasonality, environmental concerns, and increasingly complex global
supply chains, it’s not always easy to get the right ingredient exactly
when you need it. And our insistence on superior quality means we
won’t accept inferior ingredients as temporary replacements when a
usual ingredient is in short supply.
• Natural ingredients require extra care - They can spoil or go stale
more quickly due to the absence of additives and preservatives and
the presence of components such as oils that may not be present
in synthetic or highly refined alternatives. Many of these ingredients
require specific temperature ranges and humidity levels to maintain
strength and quality. Some require special packaging to protect them
from light, heat, and moisture.

1. Supplier requirements – Our suppliers are made aware of our
purchase terms and conditions from the start, and we take the
necessary steps to ensure these requirements are adhered to.
For example, we monitor and restrict the use of irradiated materials
and require detailed flow charts to analyze production methods.
2. Testing – With a state-of-the-art laboratory complex and some of the
most advanced analytical instrumentation currently available, we’re
able to detect a vast array of adulterants including synthetic hormones
and steroids, solvents, synthetic forms of botanicals, and many other
compounds and substances.
3. Audits - We audit our key suppliers to ensure their manufacturing
and processing procedures are effective and efficient, and that they
adhere to best practices when it comes to natural ingredients, such
as good manufacturing practices (GMPs). Since raw material suppliers
are not currently required to follow GMPs as product manufacturers
are, these audits also ensure that our suppliers are making quality a
priority, which helps us ensure consistently high standards.
4. Nature-identical ingredients - Where it makes sense, we use natureidentical ingredients that exactly match the natural ingredient’s
chemistry, or other ingredients that the body can easily convert into a
natural form. But we draw the line at ones that won’t be recognized
and utilized by the body, like synthetic vitamin E or amino acids.

For us natural isn’t just a word or a marketing tool. It’s woven into the fabric of our culture. Since 1968 we’ve been
making premium quality natural products, and with almost 50 years in the industry there aren’t many companies out
there with more natural expertise than NOW.
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Elimistömme tarvitsee välttämättömiä rasvahappoja toimiakseen
optimaalisesti. Kehomme ei kuitenkaan pysty muodostamaan
kaikkia rasvahappoja, joten niitä täytyy saada ravinnosta.
Omega-3 -rasvahappoja tarvitaan mm. sydämen, verisuonten,
aivojen, hermoston, ihon ja limakalvojen normaaliin toimintaan.
Saantisuositusten mukaan terveen aikuisen tulisi saada
2-3 grammaa omega-3 -rasvahappoja vuorokaudessa.
Mikäli ruokavalio sisältää hyvin harvoin kalaa, on suositeltavaa
käyttää monipuolisen ruokavalion lisänä Omega-3 kapseleita.

x

Omega-3 -rasvahapoista tärkeimpiä ovat EPA (eikosapentaeenihappo) ja DHA (dokosaheksaeenihappo).
Näiden rasvahappojen optimaalisesta suhteesta on käyty paljon keskustelua, ja useiden asiantuntijoiden mielipiteisiin
perustuen, olisi hyvä suosia EPA:n ja DHA:n suhteessa EPA:a, mikä saattaa parantaa valmisteen vaikutuksia.
Toistaiseksi tähän ei kuitenkaan ole löydetty riittävästi näyttöä kumpi rasvahapoista olisi terveydelle edullisempi,
mutta nykytiedon mukaan molemmat rasvahapot ovat elimistölle hyvin tärkeitä.
Omega-6-rasvahappoja on runsaasti monissa kasviöljyissä, kuten soija-, auringonkukka- ja maissiöljyssä.
Linolihappo on ihmiselle välttämätön omega-6 rasvahappo, jota elimistö ei itse pysty valmistamaan.
Se muuntuu elimistössä gammalinoleenihapoksi (GLA) ja arakidonihapoksi (AA).
Näistä arakidonihappoa on myös mm. lihassa ja joissakin lämpimän veden kaloissa.
Gammalinoleenihappoa sen sijaan ei ole ihmisen ravinnossa (äidinmaitoa lukuun ottamatta).
Jos elimistö ei pysty muuttamaan linolihappoa GLA:ksi, saattaa ihimisen iho oireilla kuivumisella ja hilseilynä.
GLA:n käytöstä ravintolisänä voikin olla hyötyä atoopikoille. Lisäksi GLA voi estää myös tulehduksia.
Ravintolisänä GLA:ta on yleensä saatavilla purasruohon tai helokin siemenöljyn muodossa.

#1720

PURASRUOHOÖLJY

Borage Oil

Purasruohoöljy sisältää runsaasti GLA:ta.

GLA (gammalinoleenihappo) on suosittu
rasvahappo jolla on lukuisia terveyshyötyjä,
eikä sitä ole yleisesti ihmisen ravinnossa.
NOW Foodsin purasruohoöljy on
kylmäpuristettu purasruohon siemenistä.
- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Pakkauksen sisältö 60 softgel-kapselia
- 1 kapseli sisältää 240 mg GLA:ta
Suositushinta: 18,70€ (alv. 14%)

#1682

OMEGA-3

Super Omega EPA

Super Omega EPA sisältää kaksinkertaisen
määrän EPA- ja DHA-rasvahappoja
perinteiseen Omega-3 kapseliin verrattuna.
EPA:n ja DHA:n suhteessa on suosittu EPA:a.
Tämän tuotteen luonnollinen kalaöljy on
valmistettu tiukan laadunvalvonnan
alaisuudessa. Se on testattu olevan vapaa
haitallisilta määriltä epäpuhtauksia.
(elohopea, raskasmetallit, dioksiinit, ym.)

Suositushinta: 22,90€ (alv. 14%)
- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Pakkauksen sisältö 120 softgel-kapselia
- 1 kapseli sisältää 360mg EPA / 240 mg DHA
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Aminohapot ovat jokaisen elävän solun toiminnan perustana ja
niitä tarvitaan mm. kudosten uusiutumiseen sekä elimistön
toimintaa säätelevien entsyymien ja hormonien raaka-aineeksi.
Elimistölle välttämättömiä aminohappoja saadaan yleensä
riittävästi eläinperäisestä ruoasta ja monipuolisesta
kasvisruoasta. (histidiini, isoleusiini, leusiini, lysiini, metioniini,
fenyylialaniini, treoniini, tryptofaani ja valiini)
Näiden lisäksi on olemasa ehdollisesti vältämättömiä
aminohappoja, joita keho voi normaalisto tuottaa itse.
Ehdollisesti välttämättömien aminohappojen saanti ravinnosta voi yksipuolisessa ruokavaliossa usein olla liian vähäistä.
Lisäksi esim, korkea ikä voi vähentää kehon kykyä tuottaa eri aminohappoja.

x

Eräs tunnetuimmista ehdollisesti vättämättömistä aminohapoista on arginiini. Sille epävirallisesti annettu saantisuositus
ravintolisästä on 1-3 grammaa vuorokaudessa. Ihmiselle tehokkain muoto aminohaposta on luontainen L-arginiini.

L-Arginine 500mg

ARGINIINI

#0030

KARNITIINI

#0072

KARNOSIINI

#0078

Arginiini auttaa kehoa tuottamaan typpioksidia,
joka tukee verisuoniston hyvinvointia.
Arginiini voi myös parantaa suorituskykyä,
vapauttaa kasvuhormonia, lisätä seksuaalista
halukkuutta ja vilkastuttaa aineenvaihduntaa.
Tämän tuotteen arginiini on lääkelaatua.
- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Pakkauksen sisältö 100 kapselia
Suositushinta: 13,40€ (alv. 14%)

L-Carnitine 500mg

Karnitiinilla on olennainen rooli rasvaaineenvaihdunnassa. Karnitiini kuljettaa aktiivisia
rasvahappoja solujen mitokondrioihin, joissa ne
hapettuvat ja niistä saadaan energiaa.
Karnitiinia on ravinnossa esimerkiksi punaisessa
lihassa. Tarvittaessa karnitiinin riittävä saanti on
hyvä varmistaa ravintolisällä, ja sen myötä
optimoida rasvanpoltto lihassoluissa.
- Ravintolisä, sopii kasvissyöjille
- Pakkauksen sisältö 60 kapselia

Suositushinta: 24,70€ (alv. 14%)

L-Carnosine 500mg

Karnosiini on kahden aminohapon, alaniinin ja
histidiinin muodostama dipeptidi. Vesiliukoinen
karnosiini vaikuttaa monipuolisesti koko kehossa.
Ikääntymisen myötä lihasten ja aivojen karnosiini
vähenee myös terveissä ihmisissä.
Jos ruokavalio ei sisällä lihaa tai kanaa, on
suositeltavaa käyttää karnosiinia ravintolisänä.
- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)
- Pakkauksen sisältö 50 kapselia
Suositushinta: 29,90€ (alv. 14%)
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Inside NOW
OUR QUALITY FOCUS

x

NOW’s ongoing devotion to the science behind natural
products, and our exemplary manufacturing practices, are
the true gauges of NOW’s superior product quality. We
continue to make significant investments in laboratories,
instruments, and technical staff that position us for continued
growth and rival the capabilities of most nutritional
laboratories in the United States. We also continue to invest

heavily in manufacturing, distribution, and warehousing
capabilities that position us for future growth and allow us to
better serve our customers, both domestically and abroad.
NOW is truly an innovator when it comes to the processes,
procedures, and methods that produce consistently superior
natural product quality.

Good Manufacturing Practices (GMP)
NOW was one of the first manufacturers to seek GMP certification
from the Natural Products Association (NPA) in 2000, attaining an
‘A’ rating after an intense audit
process. Since 2000 NOW has
undergone annual re-certification
and has consistently maintained
an ‘A’ rating. We’re also cGMP
certified through the U.S. Food and
Drug Administration’s Federal GMP
program. Together these programs
assure the proper design, monitoring

and control of manufacturing processes and facilities. They also
establish minimum requirements for sanitation, record-keeping,
package and label content, and more.
In 2015 NPA partnered with UL, an independent global safety
science company, to bring the ACLASS/ANAB accreditation to the
industry’s first third-party, cGMP certification program. ACLASS/
ANAB accreditation by the ANSI-ASQ National Accreditation Board
demonstrates UL’s technical competence as a monitoring body.

NOW was one of the first companies to receive accreditation through
the joint NPA/UL program in 2015.

Testing

Ingredient and finished
product testing is the
backbone of our Quality
Control and Quality
Assurance programs. The
ongoing investments we’re
making in laboratories,
instrumentation, and
technical employees help
us ensure key elements

Our in-house laboratories are equipped with the most advanced
analytical instrumentation and staffed by some of the brightest
minds in the natural products industry. By performing the
majority of our ingredient and product testing in-house we’re
able to maintain superior efficiency and control of product costs.

Fresh Products and Ingredients

At NOW we go to great lengths to ensure the freshness of our
products. Even with the freshest ingredients, natural products are
susceptible to damage from oxygen, light, heat, and moisture, so
we utilize a variety of contemporary methods to preserve freshness.
These include Ageless® Oxygen Absorbers inserts, gas flushing
during packaging, moisture-absorbing dessicant packs,
product-appropriate packaging (such as dark glass bottles
for certain probiotic supplements), and climate-controlled
storage, to name a few.

of dietary supplement quality including identity, purity, potency, and
composition. The testing we perform on both our ingredients and
finished products meets or exceeds Federal cGMP testing standards.

For more information visit nowfoods.com/quality
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NOW Foods panostaa jatkuvasti tuotekehitykseen, ja on yksi
maailman luontaistotevalmistajien edelläkävijöistä.
Yrityksellä on maailman laajin ravintolisävalikoima, jota muut
pyrkivät jäljittelemään. Tuotteita on yli 900 erilaista.
Tuoteryhmät voidaan jakaa yli 10 kategoriaan, joista
"Muut tuotteet"-kategoriassa on omaan käyttötarkoitukseensa
räätälöityjä yhdistelmätuotteita, vahvoja antioksidanttivalmisteita, sekä esimerkiksi ternimaitovalmisteita.
Kaikkia ravintolisiä yhdistää kuitenkin yksi asia;
NOW Foodsin pikkeuksellinen hinta- / laatusuhde.

x

Glucosamine 1000

GLUKOSAMIINI

#3239

KILPIRAUHASELLE

#3368

TERNIMAITOJAUHE

#3214

Glukosamiini on ihmisessä luontaisesti esiintyvä
amino-monosakkaridi. Se toimii mm. nivelten
rustorakenteen rakennusaineena.
- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Pakkauksen sisältö 180 kapselia
- 1 kapseli sisältää 1000mg glukosamiinia

Suositushinta: 27,10€ (alv. 14%)

Thyroid Energy

Thyroid Energy on täydellinen
ravintolisä terveen kilpirauhasen
toiminnan tueksi.

Tuotteeseen on yhdistetty jodi ja
tyrosiini, joita tarvitaan kilpirauhashormonien synteesissä ja erityksessä.
Mineraalit seleeni, sinkki ja kupari,
sekä yrtit guggul ja ashwagandha
toimivat kofaktoreina kilpirauhasen
normaalissa toiminnassa.
- Non-GMO sertifioitu ravintolisä

- Pakkauksen sisältö 90 kapselia

Suositushinta: 19,70€ (alv. 14%)

Colostrum Powder

Ternimaito on ravitseva neste, jota nisäkkään
(ml. ihmisen) maitorauhaset erittävät raskauden
loppuvaiheessa ja heti synnytyksen jälkeen.

Tämä ravintolisä tarjoaa erilaisia biologisesti aktiivisia proteiineja, jotka tukevat lihasmassaa ylläpitävää kudosta, sekä tervettä immuunijärjestelmää.
Ternimaito voi myös edistää ravintoaineiden
imeytymistä kehoon.
- Pakkauksen sisältö 85 g jauhetta
Suositushinta: 23,90€ (alv. 14%)
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Kun kuoritun hedelmän väri muuttuu, voit havaita ha etusreaktion ämä sama rosessi ta ahtuu m s ihmisen
elimist ssä, oskin al on hitaammin
aikka emme voi sä ttää ha ettumista, voimme minimoida
sen vaikutuksia terve teen a ulkonäk n antioksidanttien avulla
Vapaat radikaalit ovat elämälle välttämättömiä atomeja ja
molekyylejä. Niiden liiallinen esiintyminen elimistössä voi
kuitenkin johtaa soluvaurioihin ja sairauksiin.
OW oodsin antioksidantit voivat auttaa kehoasi minimoimaan
haitallisten va aiden radikaalien vaikutuksia a edistää
o timaalista terve ttä a h vinvointia

#3251

x

ASTAKSANTIINI

Astaxanthin 4mg

Astaksantiini on luonnossa esiintyvä karotenoidi,
jonka tiedetään olevan voimakas vapaiden
radikaalien tuhoaja.
Sitä pidetäänkin yhtenä vahvimmista luonnossa
esiintyvistä antioksidanteista.

Astaksantiini vahvistaa immuunipuolustusta,
suojelee silmiä ja ihoa auringonvalon haitoilta, ja
voi auttaa lievittämään allergian ja astman oireita

Suositushinta: 20,80€ (alv. 14%)

#3218

UBIKINONI

- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Pakkauksen sisältö 60 kapselia
- Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)

CoQ10 150mg

Koentsyymi Q10 (CoQ10) on vitamiinien kaltainen
yhdiste, jolla on keskeinen rooli solujen energian
tuotannossa. Sitä löytyy koko kehossa, mutta sen
tuotanto on todettu laskevan iän myötä.
CoQ10 toimii voimakkaana vapaiden radikaalien
tuhoajana solukalvoilla, sekä verisuonissa.
Se voi auttaa ylläpitämään tervettä sydän- ja
verenkiertoelimistöä.
Tämän tuotteen ubikinoni on lääkelaatua.

Suositushinta: 41,80€ (alv. 14%)

#3158

UBIKINONI JAUHE

- Ravintolisä
- Pakkauksen sisältö 100 kapselia
- 1 kapseli sisältää 150mg ubikinonia

CoQ10 Pure Powder

NOW® CoQ10 Pure Powder on jauhemuodossa,
eikä sisällä mitään täyteaineita tai apuaineita.
Se on helppo annostella tarpeen mukaisesti.
Pakkauksen sisältö vastaa 280kpl 100mg kapselia.
Tuotteen ubikinoni on lääkelaatua.
NOW Foods käyttää vain luonnollisessa transmuodossa olevaa ubikinonia.

Suositushinta: 62,80€ (alv. 14%)

- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Pakkauksen sisältö 28g
- Sopii kasvissyöjille (vegetarian / vegan)
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x

Natural
Born
Athlete
Clean. Tested. Proven.
NOW® Sports on jo 40 vuoden ajan ollut luonnollisuutta vaalivien,
puhtaiden urheilijoiden tukena, palkituilla ja testatuilla urheilulisäravinteilla.
Tuotteet on kehitetty antamaan urheilijalle optimaalinen suorituskyky.

nowsportsproducts.com •
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facebook.com/nowsportsproducts

www.nowfoods.fi

•

twitter.com/nowsportsnews

NOW® Sports tarjoaa vain luonnollisia, aitoja ravintolisiä,
joiden voit luottaa olevan puhtaita, turvallisia ja tehokkaita.

Urheilulisäravinteet

NOW® Sports luottaa samoihin maailmanluokan valmistusstandardeihin, jotka ovat tehneet NOW® Foodsista yhden
luotetuimmista ravintolisistä maailmassa.
Viimeisintä huipputeknologiaa hyödyntävät valmistus- ja testaustilat, sekä modernit tuotantolinjat takaavat, että tuotteet
tehdään parhaalla mahdollisella laatutasolla ja puhtaudella.Sen lisäksi että urheilulisäravinteissa käytetään vain parasta
laatua olevia ainesosia, ne testataan yhä uudelleen, jotta voidaan varmistaa tuotteen alkuperä, puhtaus, laatu ja turvallisuus.
Vain hyvin harvoilla luontaistuotealan yrityksillä on omat laboratoriot, instrumentointi, ja henkilökunta. NOW Foods tekee
noin 16000 testiä kuukausittain, kaikki omissa tiloissaan, omilla instrumenteillaan, omien teknikoiden suorittamana.

x

NOW® Sports ilmoittaa tuoteselosteessaan aina täydellinen ainesosaluettelon. Tämä on suuri syy siihen, että NOW® Sportstuotteista on tullut erittäin suosittuja ammattiurheilijoiden keskuudessa. NOW® Sports-tuotteiden sisältöön voit luottaa.

#2200

SINKKI + MAGNESIUM + B-VITAMIINI

Ravintosisältö / Näringsinnehåll
Annoskoko: 3 kapselia miehille (2 kapselia naisille)
Annoksia pakkauksessa: 30 miehille (45 naisille)
Annoskoko sisältää:

ZMA® on yhdistelmä sinkkiä, magnesiumia ja
B6-vitamiinia. Se on suunniteltu maksimoimaan
imeytymistä ja edistämään palautumista.

% päiväannos

B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridi)
15 mg
magnesium
450 mg
(magnesiumaspartaatti)
sinkki
30 mg
(sinkki-mono-L-metioniini ja sinkkiaspartaatti)

750%
113%

AMINOHAPOT

Välttämättömät aminohapot
/ essentiella aminosyror
sisältö(mg) / 4 kapselia
L-histidiini / L-histidin
L-isoleusiini / L-isoleucin
L-leusiini / L-leucin
L-Lysiini / L-lycin
L-metioniini / L-metionin
L-fenyylialaniini
/ L-fenylalanin
L-treoniini / L-treonin
L-tryptofaani / L-tryptofan
L-valiini / L-valine

#2135

37
115
205
185
35
72
141
37
141

L-alaniini / L-alanin
L-arginiini / L-arginin
L-asparagiinihappo
/ L-asparaginsyra
L-kysteiini / L-kystein
L-glutamiinihappo
/ L-glutaminsyra
L-glutamiini / L-glutamin
Glysiini / glycin
L-hydroksiproliini
L-ornitiini
L-proliini / L-prolin
L-seriini / L-serin
L-tyrosiini / L-tyrosiini

HERNEPROTEIINI

Aminohappoprofiili
/ aminosyraprofil

Amino Complete

135
306
246

38
454

200
167
44
24
179
106
66

590
1094
2009
1798
211
1322
936
211
1183

L-alaniini / L-alanin
L-arginiini / L-arginin
L-asparagiinihappo
/ L-asparaginsyra
L-kysteiini / L-kystein
L-glutamiinihappo
/ L-glutaminsyra
Glysiini / glycin
L-proliini / L-prolin
L-seriini / L-serin
L-tyrosiini / L-tyrosiini

* Haaraketjuiset aminohapot
/ grenade aminosyror

Tasapainonen sekoitus aminohappoja
kapselimuodossa.
- Non-GMO sertifioitu ravintolisä
- Pakkauksen sisältö 120 kapselia

Suositushinta: 16,60€ (alv. 14%)

Pea Protein

Ei-välttämättömät aminohapot
/ icke-essentiella aminosyror

Välttämättömät aminohapot
/ essentiella aminosyror
sisältö / innehåll (mg) / 33 g
L-histidiini / L-histidin
L-isoleusiini* / L-isoleucin*
L-leusiini* / L-leucin*
L-Lysiini / L-lycin
L-metioniini / L-metionin
L-fenyylialaniini
/ L-fenylalanin
L-treoniini / L-treonin
L-tryptofaani / L-tryptofan
L-valiini* / L-valine*

Suositushinta: 22,90€ (alv. 14%)

Ei-välttämättömät aminohapot
/ icke-essentiella aminosyror

Aminohappoprofiili
/ aminosyraprofil

Sinkillä on keskeinen rooli solujen ja kudosten
korjaamisessa sekä terveen immuunijärjestelmän
ylläpitämisessä.
Magnesium ylläpitää elektrolyyttitasapainoa ja
energiantuotantoa.

200%

ZMA®
2.4 g (2,400 mg)
(sekoitus sinkki-mono-L-metioniinista, magnesiumaspartaatista,
sinkkiaspartaatista ja pyridoksiinihydrokloridista)

#0011

ZMA

974
2030
2822
358
4286
986
1042
1248
895

NOW® Sports herneproteiini on Non-GMO
kasvisproteiini joka sisältää 24 grammaa
helposti sulavaa proteiinia.

Jokainen annos (33 g) sisältää tyypillisesti yli
4200 mg haaraketjuisia aminohappoja, ja yli
2000 mg L-arginiinia.
NOW® Sports herneproteiini on puhdas,
luonnollinen, makeuttamaton, ja sekoittuu
helposti mihin tahansa lempijuomaasi.
Suositushinta: 29,20€ (alv. 14%)
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FLUORITTOMAT HAMMASTAHNAT
NOW Solutions tarjoaa laadukkaan valikoiman fluorittomia hammastahnoja.
XyliWhite-hammastahnat sisältävät jopa 25% Xylitolia, ja ne on kehitetty puhtaimmista (GMO-vapaista) ainesosista.
Ne eivät sisällä myöskään natriumlauryylisulfaattia (SLS), joten ne soveltuvat myös herkkäsuisille.
Fluorin tarpeellisuudesta suun hyvinvoinnissa on kiistelty viimeaikoina, koska liiallinen fluori elimistössä on epäterveellistä.
Fluorittomia hammastahnoja voi olla hyvä suosia, mikäli fluoria kertyy elimistöön muistakin lähteistä, esim. jos asut
runsaasti fluoria sisältävän pohjaveden alueella.

x

Fluoriton hammastahna soveltuu myös erityisen hyvin niille, joilla on implanttihampaita, koska fluori voi aiheuttaa
korroosiota implantin pintaan.

XyliWhite Platinum Mint

FLUORITON HAMMASTAHNA

-

Fluoriton
SLS-vapaa
Gluteeniton
Ei sisällä parabeeneja
Ehkäisee plakkia
Valkaisee
Raikas maku

XyliWhite Refreshmint

Fluoriton
SLS-vapaa
Gluteeniton
Ei sisällä parabeeneja
Ehkäisee plakkia
Valkaisee
Raikas maku

XyliWhite Neem & Tea Tree

Raikas mintun maku.
Suositushinta: 7,10€ (alv. 24%)

Fluoriton
SLS-vapaa
Gluteeniton
Ei sisällä parabeeneja
Ehkäisee plakkia
Valkaisee
Raikas maku

Raikas piparmintun maku.
Suositushinta: 7,10€ (alv. 24%)

XyliWhite Orange Splash

Raikas maku, jossa on mukana neem- ja
teepuu, sekä luonnollinen mintun maku.
Suositushinta: 7,60€ (alv. 24%)

LASTEN HAMMASTAHNA

LASTEN HAMMASTAHNA

XyliWhite Orange Splash on lapsille kehitetty fluoriton
hammsatahna. Makuna luonnollinen appelsiini-aromi.
Suositushinta: 5,00€ (alv. 24%)
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#8101

Tämä XyliWhite-hammastahna sisältää
papaiinia, sekä ruokasoodaa,
jotka valkaisevat hampaita.

#8097

XyliWhite Strawberry Splash on lapsille kehitetty fluoriton
hammsatahna. Makuna luonnollinen mansikka-aromi.
Suositushinta: 5,00€ (alv. 24%)

#8090

Tämä XyliWhite-hammastahna sisältää
papaiinia, sekä ruokasoodaa,
jotka valkaisevat hampaita.

FLUORITON HAMMASTAHNA

-

XyliWhite Strawberry Splash

Tämä XyliWhite-hammastahna sisältää
papaiinia, sekä ruokasoodaa (9%),
jotka valkaisevat hampaita.

FLUORITON HAMMASTAHNA

-

#8091

#8089

x

Xyli White

™

Kids Toothpaste Gel

Nyt on lapsilla syytä hymyyn! NOW Solutions on kehittänyt
lapsille kolme hyvänmakuista fluoritonta hammastahnaa.
Ne ovat SLS-vapaita, eivätkä sisällä parabeeneja.
Näillä hammastahnoilla lapsesi odottaa innolla seuraavaa
hampaiden pesukertaa.

www.nowfoods.fi/hammastahnat
facebook.com/naturalfoodsfinland
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IHONHOITOÖLJYT
Ihonhoitoöljyt sisältävät luonnollisia hoitavia aineita, kuten vitamiineja ja antioksidantteja.
Puhtaat kasviöljyt sopivat erityisesti herkälle ja kuivalle iholle.

#7670

Avocado Oil

AVOKADOÖLJY

Puhdas avokadoöljy on luonnollinen, ravinteikas kasviöljy. Se lisää ihon elastisuutta,
ja on perusteellisesti kosteuttava ja pehmentävä. Sopii kuivalle ja halkeilevalle iholle.
Käytettäessä hierontaöljynä, se on pehmeä, rauhoittava eikä jätä rasvaista jäämiä.

#7704

LUOMU JOJOBAÖLJY

x

Tämä luomuöljy on peräisin jojobapensaan siemenistä (Simmondsia chinensis).
Jojobaöljy on yksi suosituimmista kosmetiikkaöljyistä. Sen virkistävä tuoksu ja
kosmeettinen monipuolisuus tekevät siitä ihanteellisen ihonhoitoöljyn.

#7660

MANTELIÖLJY

Manteliöljy on luonnollinen öljy, joka ravitsee ja elvyttää kaikkia ihotyyppejä.
Se imeytyy helposti, ei tuki ihohuokosia, ja sopii kaikkialle vartalolle.
Manteliöljy voi auttaa säilyttämään sileämmän, pehmeän ja terveen näköisen ihon.

#7705

Shea Nut Oil
Sisältö 118 ml (4 oz)
Suositushinta: 8,20€ (alv. 24%)

Organic Jojoba Oil
Sisältö 118 ml (4 oz)
Suositushinta: 16,60€ (alv. 24%)

Almond Oil
Sisältö 118 ml (4 oz)
Suositushinta: 7,10€ (alv. 24%)

Grapeseed Oil

VIINIRYPÄLEEN SIEMENÖLJY

Puhdas greipinsiemenöljy on kevyt ja hajuton öljy.
Tämä monipuolinen öljy sisältää lukuisia välttämättömiä rasvahappoja.
Sen rikas, silkkinen koostumus sopii kaikille ihotyypeille, eikä tuki ihohuokosia.

#7734

Suositushinta: 8,20€ (alv. 24%)

KARITEPUUN PÄHKINÄÖLJY

NOW® Solutions Shea Nut Oil on kylmäpuristettu Afrikkalaisen karitepuun pähkinöistä.
Se sisältää runsaasti välttämättömiä rasvahappoja, ja on ihanteelinen öljy henkilökohtaiseen hygieniaan. Tämä ylellinen öljy imeytyy nopeasti, eikä jätä rasvaista jäämiä.

#7713

Sisältö 118 ml (4 oz)

LUOMU ARGAN-ÖLJY

Sisältö 118 ml (4 oz)
Suositushinta: 6,10€ (alv. 24%)

Organic Argan Oil

Argan-öljy on hyödyllinen kaikille ihotyypeille, koska se sisältää runsaasti rasvahappoja.
Sisältö 59 ml (2 oz)
Öljyn alkuperämaa on Marokko, ja se on hyvin monifunktionaalinen tuote.
Suositushinta: 17,60€ (alv. 24%)
Se auttaa rauhoittamaan kuivaa ihoa, ja säilyttämään ihon normaalin pH-tasapainon.

#7594

LUOMU RUUSUNMARJAÖLJY

Organic Rose Hip Seed Oil

Runsaasti antioksidantteja ja omega-6
rasvahappoja luonnostaan sisältävä
siemenöljy kosteuttaa ihoa sekä hidastaa
ryppyjen ja juonteiden syntymistä.
Sopii arpien ja aurinkoihottuman hoitoon.

#7733

NEEM-ÖLJY

NOW Solutions Neem-öljy on puhdas,
liuotinvapaa ja kylmäpuristettu vapaasti
kasvaneista Neem-siemenistä.
Se on mieto, ravitseva ja sisältää
luonnostaan runsaasti rasvahappoja.
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Sisältö 30 ml (1 oz)

Suositushinta:
13,40€ (alv. 24%)

Neem Oil
Sisältö 30 ml (1 oz)

Suositushinta:
10,30€ (alv. 24%)

Exceptional
Purity &Variety

x

NOW® Solutions Natural Carrier Oils
NOW Solutions tarjoaa poikkeuksellisen laadukkaita ihonhoitoon tarkoitettuja
luonnollisia öljyjä, kuten jojoba-, karitepuu-, kookos- ja avokadoöljyt.
Ihonhoitoöljyt ovat puhtaasti luonnollisia ja sopivat päivittäiseen käyttöön.
Ne ovat myös ihanteellisia hierontaöljyinä.
NOW Solutions ihonhoitoöljyillä säilytät ihon terveenä ja hehkuvana.

Redefining natural beauty
www.nowfoods.fi/ihonhoito
facebook.com/naturalfoodsfinland
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IHONHOITO & HYGIENIA
Organic Shea Butter

LUOMU KARITEVOI

NOW Solutions puhdas luomulaatuinen karitevoi imeytyy syvälle ihoon hoitaen ja kosteuttaen
kaikkia ihotyyppejä. Karitevoi on saatu karitepuun pähkinöistä, jotka kasvavat Afrikassa.
Sen ihoa pehmentävät ominaisuudet tekevät siitä loistavan tuotteen päivittäiseen käyttöön.

x

Green Tea & Pomegranate Day Cream

Green Tea & Pomegranate Night Cream

Arnica, Aloe Vera ja kurkku yhdessä luonnon E-vitamiinin kanssa tasapainottavat ihon luonnollista sävyä, ja ylläpitävät iholla tervettä kosteustasapainoa.
Sisältö 237 ml (8 oz)
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Suositushinta: 13,40€ (alv. 24%)

Suositushinta:
11,30€ (alv. 24%)

#7996

Sisältö 59 ml (2 oz)
Suositushinta:
12,40€ (alv. 24%)

#7992

Sisältö 237 ml (8 oz)
Suositushinta:
15,50€ (alv. 24%)

PUHDISTAVA KASVOVESI

Green Tea & Pomegranate-puhdistusvoide poistaa epäpuhtaudet kasvoilta,
elvyttäen ja jättäen ihon raikkaaksi. Vihreä tee, granaattiomena, rosmariini ja
nokkonen auttavat poistamaan ihohuokosten tukkeutumien jäännökset, jotka
puhdistusaineet voivat jättää kasvoille.

#7990

Sisältö 59 ml (2 oz)

PUHDISTUSVOIDE

Green Tea & Pomegranate-puhdistusvoide auttaa ylläpitämään terveen kosteustasapainon.
Vihreä tee, granaattiomena, sekä CoQ10 auttavat ylläpitämään ihon nuorekkaan ulkonäön.
Aloe Vera, kurkku ja kamomillauute auttavat pitämään ihon raikkaana.

Green Tea & Pomegranate Purifying Toner

Suositushinta:
14,50€ (alv. 24%)

YÖVOIDE

Green Tea & Pomegranate-yövoide on kehittynyt kosteusvoide, joka toimii yön aikana
suojaamalla ja ravitsemalla ihoa. Se on huolellisesti formuloitu luonnollinen perusvoide,
joka sisältää runsaasti ravintoaineita terveen ja nuorekkaan ihon ylläpitämiseksi.

Green Tea & Pomegranate Cream Cleanser

Sisältö 207 ml (7 oz)

PÄIVÄVOIDE

Green Tea & Pomegranate-päivävoide auttaa pitämään ihon kiinteänä ja terveen näköisenä.
Se sisältää A-, C- ja E-vitamiinia, sekä koentsyymiä Q10.
Granaattiomena ja vihreä tee uute antavat iholle luonnollisen hehkun.

#7756

#7994

#7788

HYALURONIHAPPO SEERUMI

Hyaluronic Acid Firming Serum
Sisältö 30 ml (1 oz)

Tämä seerumi soveltuu kaikille ihotyypeille. Käytetään silmien ympäryksillä, otsalla
ja suun alueella. Tehokas hyaluronihappo auttaa luonnollisella tavalla vähentämään
ihon uurteita ja tasoittaa ihon pintaa.

#8081

x

LUONNOLLINEN SILMÄNYMPÄRYSVOIDE

Suositushinta:
18,70€ (alv. 24%)

2 in 1 Correcting Eye Cream
Sisältö 30 ml (1 oz)

NOW Solutions silmänympärysvoide auttaa silmien ympärillä olevaa ihoa näyttämään
kiinteämmältä ja raikkaammalta. K-vitamiini ja mulperipuu-uute auttavat tummien
silmänympärysten hoidossa. Sepilift® DPHP auttaa tasoittamaan ihon pieniä uurteita.

#8110

CoQ10 ANTIOKSIDANTTI SEERUMI

Suositushinta:
18,70€ (alv. 24%)

CoQ10 Antioxidant Serum

CoQ10 antioksidantti seerumi on tarkoitettu ihon alueille, joista elastisuus on katoamassa.
Koentsyymi Q10 kiinteyttää ja tasottaa kasvojen uurteita, sekä uudistaa ihon sävyä.

#7742 #7743 #7744

LUOMU HUULIVOITEET

LUONNOLLINEN DEODORANTTI

Suositushinta:
18,70€ (alv. 24%)

Organic Lip Balm

NOW Solutions luomu huulivoiteet kosteuttavat ja rauhoittavat kuivia huulia luonnollisesti.
Sisältää auringonkukkaöljyä, mehiläisvahaa ja E-vitamiinia.
3 eri makua: Piparminttu (#7742), Granaattiomena (#7743), Vanilja (#7744)

#8077

Sisältö 30 ml (1 oz)

Suositushinta:
3,00€ (alv. 24%)

Nature's Deodorant Stick

NOW Solutions luonnollinen deodorantti jättää iholle ohuen kerroksen hajuja sääteleviä
mineraalisuoloja, tarjotakseen pitkäkestoisen luonnollisen suojan. Deodorantti ei sisällä
vahvoja kemikaaleja, öljyjä, alkoholia, säilöntäaineita, eikä haitalisia alumiinin muotoja.

Sisältö: 99 g
Suositushinta:
8,90€ (alv. 24%)
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AROMATERAPIA, ETEERISET ÖLJYT
#7515

ETEERINEN ANISÖLJY

Tuoksu: lakritsimainen, mausteinen
Vaikutukset: mieltäkohottava, tasapainottava, lohduttava

#7540

x

ETEERINEN NEILIKKAÖLJY

Tuoksu: lämmin, pistävä
Vaikutukset: lämmittävä, rauhoittava, lohduttava

#7555

ETEERINEN JASMIINIÖLJY

Tuoksu: lämmin, makea, kukkainen
Vaikutukset: romanttinen, rentouttava, rauhoittava

#7560

ETEERINEN LAVENTELIÖLJY

Tuoksu: kukkainen
Vaikutukset: rauhoittava, normalisoiva, tasapainottava

#7610

ETEERINEN SALVIAÖLJY

Tuoksu: lämmin, kamferimainen
Vaikutukset: rauhoittava, normalisoiva, tasapainottava

#7525

ETEERINEN SEETRIPUUÖLJY

Tuoksu: lämmin, metsäinen, balsaminen
Vaikutukset: sressiä lievittävä, vahvistava, voimistava

#7623

ETEERINEN MANDARIINIÖLJY

Tuoksu: miellyttävä, appelsiinimainen
Vaikutukset: mielialaa kohottava, virkistävä, raikas

#7582

ETEERINEN SITRUUNARUOHOÖLJY

Tuoksu: voimakas, sitruunainen
Vaikutukset: puhdistava, stimuloiva, virkistävä
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Anise Oil
Sisältö 30 ml (1 oz)
Suositushinta: 8,20€ (alv. 24%)

Clove Oil
Sisältö 30 ml (1 oz)
Suositushinta: 8,20€ (alv. 24%)

Jasmine Oil
Sisältö 30 ml (1 oz)
Suositushinta: 9,20€ (alv. 24%)

Lavender Oil
Sisältö 30 ml (1 oz)
Suositushinta: 12,40€ (alv. 24%)

Sage Oil
Sisältö 30 ml (1 oz)
Suositushinta: 14,50€ (alv. 24%)

Cedarwood Oil
Sisältö 30 ml (1 oz)
Suositushinta: 7,10€ (alv. 24%)

Tangerine Oil
Sisältö 30 ml (1 oz)
Suositushinta: 6,80€ (alv. 24%)

Lemongrass Oil
Sisältö 30 ml (1 oz)
Suositushinta: 7,10€ (alv. 24%)

Tea Tree Oil

ETEERINEN TEEPUUÖLJY

Tuoksu: voimakas, lämmin, mausteinen
Vaikutukset: puhdistava, uudistava

Peppermint Oil

x

Tuoksu: tuore, vahva minttu
Vaikutukset: elvyttävä, virkistävä, jäähdyttävä

Cinnamon Cassia Oil

Tuoksu: lämmin, mausteinen
Vaikutukset: lämmittävä, stimuloiva, virkistävä

Pine Needle Oil

Tuoksu: balsaminen, männyn tuoksuinen
Vaikutukset: uudistava, virkistävä

Pennyroyal Oil
Tuoksu: tuore, minttumainen
Vaikutukset: stimuloiva

Atlas Cedar Oil

Tuoksu: makea, metsäinen, havumainen
Vaikutukset: tasapainottava

Camphor Oil

Tuoksu: pistävä, kamferimainen, parantava
Vaikutukset: puhdistava, energisoiva, virkistävä

Grapefruit Oil

Tuoksu: makea, sitruunainen
Vaikutukset: puhdistava, iloinen, mieltä kohottava

#7625

Sisältö 30 ml (1 oz)
Suositushinta: 10,30€ (alv. 24%)

ETEERINEN PIPARMINTTUÖLJY

#7585

Sisältö 30 ml (1 oz)
Suositushinta: 9,20€ (alv. 24%)

ETEERINEN KANELIÖLJY

#7530

Sisältö 30 ml (1 oz)
Suositushinta: 10,30€ (alv. 24%)

ETEERINEN MÄNNYN NEULASÖLJY

#7590

Sisältö 30 ml (1 oz)
Suositushinta: 11,30€ (alv. 24%)

ETEERINEN PUOLANMINTTUÖLJY

#7580

Sisältö 30 ml (1 oz)
Suositushinta: 11,30€ (alv. 24%)

ETEERINEN ATLAS-SEETRIÖLJY

#7526

Sisältö 30 ml (1 oz)
Suositushinta: 8,20€ (alv. 24%)

ETEERINEN KAMFERIÖLJY

#7520

Sisältö 30 ml (1 oz)
Suositushinta: 7,10€ (alv. 24%)

ETEERINEN GREIPPIÖLJY

#7553

Sisältö 30 ml (1 oz)
Suositushinta: 11,30€ (alv. 24%)
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AROMATERAPIA, ETEERISTEN ÖLJYJEN SEKOITUKSET
#7604

Cheer Up Buttercup

PIRISTÄVÄ SEKOITUS

Sisältö 30 ml (1 oz)
14,50€ (alv. 24%)

Sisältö: bergamottiöljy, appelsiiniöljy, lime-öljy, greippiöljy, sitruunaöljy
Tuoksu: sitruunainen, hieman yrttimäinen / Vaikutukset: piristävä, virkistävä

#7605

x

Clear the Air

PUHDISTAVA SEKOITUS

Sisältö 30 ml (1 oz)
14,50€ (alv. 24%)

Sisältö: piparminttuöljy, eukalyptusöljy, iisoppiöljy, rosmariiniöljy
Tuoksu: tuore minttu / Vaikutukset: puhdistava, virkistävä

#7606

Mental Focus

KESKITTYMÄÄN AUTTAVA SEKOITUS

Sisältö 30 ml (1 oz)
14,50€ (alv. 24%)

Sisältö: sitruunaöljy, piparminttuöljy, lamosalaliöljy, basilikaöljy, rosmariiniöljy, greippiöljy
Tuoksu: minttuinen, sitruunainen / Vaikutukset: tasapainottava, keskittyvä

#7607

Peaceful Sleep

RENTOUTTAVA SEKOITUS

Sisältö: appelsiiniöljy, mandariiniöljy, laventeliöljy, kamomillaöljy, ylang ylang-öljy, santelipuuöljy
Tuoksu: lakritsimainen, mausteinen / Vaikutukset: rentouttava, rauhoittava

#7608

Peace & Harmony

RAUHOITTAVA SEKOITUS

Sisältö 30 ml
14,50€ (alv. 24%)

Sisältö: piparminttuöljy, patsuliöljy, appelsiiniöljy, laventeliöljy, basilikaöljy
Tuoksu: minttuinen, kukkainen, yrttimäinen / Vaikutukset: rauhoittava, tasapainottava

#7611

ROMANTTINEN SEKOITUS

Naturally Loveable

Sisältö: sitruunaöljy, appelsiiniöljy, santelipuuöljy, jasmiiniöljy, ylang ylang-öljy
Tuoksu: makea, kukkainen, sitruunainen / Vaikutukset: romanttinen, lohduttava, rauhoittava

#7631

PIRISTÄVÄ SEKOITUS

PIRISTÄVÄ SEKOITUS

Sisältö 30 ml
14,50€ (alv. 24%)

Smiles For Smiles

Sisältö: appelsiiniöljy, bergamottiöljy, greippiöljy, limettiöljy, vanilja, kaneli, muskotti, inkivääri
Tuoksu: kevyt sitruunainen, mausteinen / Vaikutukset: mieltäkohottava, energisoiva
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Sisältö 30 ml
14,50€ (alv. 24%)

Good Morning Sunshine!

Sisältö: rosmariiniöljy, greippiöljy, appelsiiniöljy, piparminttuöljy, kanelinkuoriöljy
Tuoksu: sitruunainen / Vaikutukset: energisoiva, keskittymään auttava, rauhoittava

#7633

Sisältö 30 ml
14,50€ (alv. 24%)

Sisältö 30 ml
14,50€ (alv. 24%)

AROMATERAPIA, LUOMU ETEERISET ÖLJYT
Organic Citronella Oil

ETEERINEN SITRONELLAÖLJY (LUOMU)

Tuoksu: pistävä, myski, sitruunainen
Vaikutukset: selventävä, virkistävä, puhdistava

Tuoksu: vahva, aromaattinen, kamferimainen
Vaikutukset: elvyttävä, virkistävä, selventävä

Organic Lemon Oil

Tuoksu: tuore sitruuna
Vaikutukset: virkistävä, iloinen, kohottava

Organic Orange Oil

Tuoksu: tuore, makea appelssiini
Vaikutukset: virkistävä, mieltäkohottava, elvyttävä

Organic Peppermint Oil

Tuoksu: tuore, vahva minttu
Vaikutukset: elvyttävä, virkistävä, jäähdyttävä

Organic Rosemary Oil

Tuoksu: lämmin, kamferimainen
Vaikutukset: puhdistava, uudistava, mieltäkohottava

Organic Tea Tree Oil

Sisältö 30 ml

x

Organic Eucalyptus Oil

Tuoksu: voimakas, lämmin, mausteinen
Vaikutukset: puhdistava, uudistava

#7407

Suositushinta: 10,30€ (alv. 24%)

ETEERINEN EUKALYPTUSÖLJY (LUOMU)

#7410
Sisältö 30 ml

Suositushinta: 10,30€ (alv. 24%)

ETEERINEN SITRUUNAÖLJY (LUOMU)

#7420
Sisältö 30 ml

Suositushinta: 14,50€ (alv. 24%)

ETEERINEN APPELSSIINIÖLJY (LUOMU)

#7440
Sisältö 30 ml

Suositushinta: 8,20€ (alv. 24%)

ETEERINEN PIPARMINTTUÖLJY (LUOMU)

#7452
Sisältö 30 ml

Suositushinta: 18,70€ (alv. 24%)

ETEERINEN ROSMARIINIÖLJY (LUOMU)

#7460
Sisältö 30 ml

Suositushinta: 16,60€ (alv. 24%)

ETEERINEN TEEPUUÖLJY (LUOMU)

#7470
Sisältö 30 ml

Suositushinta: 14,50€ (alv. 24%)
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Love At
First Scent

ROMANTIC ESSENTIAL OILS KIT

®

U

NOW Solutions Romantic Essential Oils Kit
Love is in the air, and it feels wonderful! Even the gloomiest of days can't bring you down when you have that loving
feeling. Wouldn't it be nice för your customers to feel so wonderfully positive every day? Now they can with the natural
fragrances in NOW® Solutions Love at First Scent Essential Oils Kit. We've taken nature's most romantic essences, including
Bergamot, Cinnamon Cassia, Rose Absolute and our Naturally Loveable essential oil blend, and combined them in ane
convenient aromatherapy kit that will have your customers feeling loved anytime, anywhere!
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AROMATERAPIAPAKKAUKSET

#7655

Love At First Scent

VALIKOIMA ROMANTTISIA ETEERISIÄ ÖLJYJÄ

x

Love At First Scent on aromaterapiapakkaus, joka kerää yhteen kaikki
NOW Essential Oils eteeristen öljyjen suosituimmat romanttiset tuoksut.
&LQQDPRQ&DVVLD2LO NDQHOL|OM\  PO
5RVH$EVROXWH2LO UXXVX|OM\  PO
%HUJDPRW2LO EHUJDPRWWL|OM\  PO
1DWXUDOO\/RYHDEOH2LO%OHQG URPDQWWLQHQVHNRLWXV  PO
Suositushinta: 24,70€ (alv. 24%)

#7653

VALIKOIMA RENTOUTTAVIA ETEERISIÄ ÖLJYJÄ

Let There Be Peace & Quiet

Let There Be Peace & Quiet on aromaterapiapakkaus, joka kerää yhteen
kaikki eteeristen öljyjen suosituimmat rentouttavat tuoksut.
Lavender Oil (laventeliöljy) 10 ml
- Peppermint Oil (piparminttuöljy) 10 ml
- Eucalyptus Oil (eukalyptusöljy) 10 ml
- Peaceful Sleep Oil Blend (rentouttava sekoitus) 10 ml
Suositushinta: 24,70€ (alv. 24%)

#7654

VALIKOIMA PIRISTÄVIÄ ETEERISIÄ ÖLJYJÄ

Put Some Pep in Your Step

Put Some Pep in Your Step on aromaterapiapakkaus, joka kerää yhteen
kaikki eteeristen öljyjen suosituimmat piristävät tuoksut.
Orange Oil (appelsiiniöljy) 10 ml
- Lemon Oil (sitruunaöljy) 10 ml
- Grapefruit Oil (greippiöljy) 10 ml
- Cheer Up Buttercup! Oil Blend (piristävä sekoitus) 10 ml
Suositushinta: 24,70€ (alv. 24%)

#7656

VALIKOIMA TASAPAINOTTAVIA ETEERISIÄ ÖLJYJÄ

Seasonal Changes

Seasonal Changes on aromaterapiapakkaus, joka kerää yhteen kaikki
eteeristen öljyjen suosituimmat tasapainottavat tuoksut.
Tea Tree (teepuuöljy) 10 ml
- Nature's Shield (suojaava sekoitus) 10 ml
- Clear the Air (puhdistava sekoitus) 10 ml
- Eucalyptus Radiata (eukalyptusöljy) 10 ml
Suositushinta: 24,70€ (alv. 24%)
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Sugarless Sugar
The ultimate one-to-one sugar replacement
for baking - now in packets

x

Tastes like sugar
without all the
calories!

• One-to-one sugar substitute for
your favorite recipes or beverages
• Low glycemic index
• Sweetened with organic Stevia
• Natural, non-GMO and
gluten-free
• No artificial sweeteners
or flavors
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™

65 million

units produced per year
at our two manufacturing
locations

16,000

number of
analyses and
tests we run per
month on our
incoming raw
materials and
ingredients,
in-process
ingredients and
finished products

50 million

the number of softgels
produced in a typical
month

50 +

2.04 billion

x

number of production
lines running 6 days per
week over 3 shifts

capsules produced
per year

900 +

number of supplement
SKUs we offer

2000

641 million
number of tablets
produced per year

the year NOW was one of the
first manufacturers to seek
GMP (Good Manufacturing
Practices) certification and
received an ‘A’ rating by the
NPA (Natural Products
Association)

150

number of Quality
Control staff members
including 4 Ph.D.s

x

VALTUUTETTU NOW FOODS MAAHANTUOJA
myynti@nowfoods.fi
Y-tunnus: 1774966-7
Kotipaikka: Pori

www.nowfoods.fi
facebook.com/naturalfoodsfinland

www.nowfoods.com
twitter.com/nowfoods
facebook.com/nowfoodsofficial
pinterest.com/nowfoods
instagram.com/nowfoodsofficial

