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SOURCE
KOMPLEKS AV UBEARBEIDEDE RÅVARER 
OG MIKRONÆRINGSSTOFFER

ASEA VIA Source er et mikronæringstilskudd basert på ubearbeidede 
råvarer, som fremmer sunne celler og generell velvære på en optimal 
måte. Denne rettighetsbeskyttede blandingen av mineraler, 
fytonæringsstoffer, økologisk supermat, spormineraler og enzymer 
inneholder ASEAs patenterte BioAmplify™-absorpsjonskompleks 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 ASEA.

120 kapsler 

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. Dette er fordi ubearbeidede råvarer inneholder 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 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. Alle næringsstoffene i VIA Source kommer fra ubearbeidede matvarer.

HVA GJØR 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.

Matriks av fermentert glykoprotein
Vi bruker  næringsrik gjær, dyrket i et spesialisert miljø rikt på vitaminer og mineraler. På den måten sikrer vi at 
næringsstoffene i VIA Source kommer fra ubearbeidede råvarer. 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, 
som inneholder vitaminer og mineraler i en form som kroppen kjenner igjen. Deretter deaktiveres gjæren i en spesiell 
prosess, slik at bare biotilgjengelige, lettfordøyelige vitaminer og mineraler blir igjen

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 ubearbeidet supermat fra hele verden, slik 
at produktet får en unik sammensetning av sertifisert, ubearbeidet og økologisk supermat, som vi vanligvis ikke finner i et 
vestlig kosthold.

B-vitaminkompleks
Vi bruker ekstrakter fra hellig basilikum, sitron og guava, som er kjent for et høyt innhold av B-vitaminer, i en naturlig 
fermenteringsprosess for å dyrke frem B-vitaminer til VIA Source. Disse naturlige kombinasjonene av næringsstoffer 
utgjør grunnlaget for VIA Source. De er forutsetningene for sunne celler og generell god ernæring.



EUROPE | NOR | April 2018, ASEA, LLC., Pleasant Grove, UT 84062. All rights reserved. Subject to errors and changes. | aseaglobal.com

FORDELER

> Støtter sunne celler, generell ernæring og velvære i hele 
kroppen.

> Bidrar til at næringsstoffer tas opp i kroppen med det 
patenterte absorpsjonskomplekset BioAmplify™.

> Gir kroppen næringsrike byggesteiner som fungerer 
synergisk med ASEA.

Supermat
Supermat er de mest næringsrike fruktene, grønnsakene og plantene fra hele verden. Hver enkelt sertifiserte, økologiske 
supermat i VIA Source er valgt på grunn av innholdet av konsentrerte fytonæringsstoffer. Supermaten i VIA Source er 
naturlig rik på flavonoider og proantocyanider, noe som bidrar til å beskytte kroppen fra oksidativt stress, indol-3-karbinol, 
som fremmer et sunt immunforsvar, og karotenoider, som holder det kardiovaskulære systemet friskt.

BioAmplify™-kompleks
VIA Source inneholder en unik sammensetning av enzymer og mineralkofaktorer, som ytterligere fremmer opptaket av 
næringsstoffer. Dette patenterte komplekset, kalt BioAmplify™, har dokumentert effekt på opptaket av næringsstoffer i 
kroppen.

SOURCE KOMPLEKS AV 
UBEARBEIDEDE RÅVARER OG 

MIKRONÆRINGSSTOFFER

VIKTIGE EGENSKAPER

> Gir kroppen næringsrike byggesteiner som fungerer 
synergisk med ASEA.

> Alle næringsstoffene kommer fra ubearbeidet mat.

> Inneholder vitaminer og mineraler fra 
glykoproteinfermentering, en prosess som forvandler 
næringsstoffer til en proteinmatriks gjennom naturlig 
fermentering, og gjør vitaminer og mineraler mer stabile 
og biotilgjengelige.

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

> Inneholder sertifisert, organisk supermat – en kombina-
sjon av naturens mest næringsrike grønnsaker og bær. 
Det sikrer et høyt innhold av fytonæringsstoffer, som 
bevares gjennom en tørkeprosess med lav varme.

> 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 organiske spormineraler fra en gammel 
plantekilde, som ikke har vært utsatt for moderne 
dyrkningsteknikker. Ettersom disse mineralene finnes i 
en opprinnelig form, er de rike på næringsstoffer som 
ikke finnes i en vanlig vestlig kost.

> Inneholder kilder for naturlige fytonæringsstoffer, for 
eksempel polyfenoler, karotenoider, indol-3-karbinol, 
som har en rekke positive helseeffekter.

> Inneholder BioAmplify™, ASEAs patenterte absorpsjons-
kompleks, med komponenter som sikrer best mulig 
biotilgjengelighet for næringsstoffene i VIA Source.

> 100 % vegansk.

> Ikke GMO.

> Glutenfri.

> Kapsler av 100 % plantecellulose.

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 juice 
fra 11 forskjellige frukter med et høyt innhold av 
fytonæringsstoffer som beskytter cellene.
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INFORMASJON OM KOSTTILSKUDD 
Porsjonsstørrelse: 4 kapsler / Porsjoner per beholder: 30

 Mengde per porsjon NRV
Vitamin A (Naturlig betakaroten) 2999 mcg 375%
Vitamin C† (Acerola) 60 mg 75%
Vitamin D-3† 20 mcg 400%
Vitamin E (Blandede naturlige tokoferoler) 14 mg 117%
Vitamin B-1** 2.2 mg 200%
Vitamin B-2** 2.0 mg 143%
Vitamin B-3† ** 20 mg 125%
Vitamin B-5† 7.0 mg 117%
Vitamin B-6** 2.2 mg 157%
Folsyre† ** 400 mcg 200%
Vitamin B-12† 20 mcg 800%
Kalsium (Ekstrakt av røde alger) 400 mg 50%
Magnesium (citrat) 80 mg 21%
Sink (citrat) 6.0 mg 60%
Jern ( jernsitrat) 5.0 mg 36%
Mangan (citrat) 2.0 mg 100%
Krom† 120 mcg 250%
Selen† 70 mcg 91%
Spormineralkompleks 20 mg *
Blanding av sertifisert organisk mat 200 mg *
Alfalfa bladjuice, byggress, havregress, hvetegress, granateple, bringebær, maquibær, 
drue, gojibær, tranebær, blåbær, bjørnebær, solbær, acal, acerola, chlorella, spirulina, 
brokkoli, sjøalger, kål, grønnkål, persille, løvetannsblad, sòl
Patentert BioAmplify™ Kompleks 90 mg *
Protease, Amylase, Lipase, Cellulase
Andre ingredienser: Plantecellulose (kapsel), rispulver

* Daglig inntak (ADV) ikke etablert
† Gjæret glykoprotein

** Sertifisert økologisk hellig basilikum, sitron, guavaekstrakt 
fra Orgen-B's®, et varemerke tilhørende Orgenetics Inc.

hvis du vil ha mer informasjon, 
kan du kontakte

SOURCE KOMPLEKS AV 
UBEARBEIDEDE RÅVARER OG 

MIKRONÆRINGSSTOFFER

VANLIGE SPØRSMÅL OM PRODUKTINFORMASJONSSIDER

Hva er den beste måten å ta VIA Source på?
Anbefalt dose VIA Source er fire (4) kapsler per dag, helst 2 kapsler to ganger daglig sammen med mat.

Kan jeg ta VIA Source samtidig som jeg tar ASEA?
Det er best å ta VIA Source separat fra ASEA (20 minutter mellom hver skal være tilstrekkelig).

Er sitratene i VIA Source fra en naturlig kilde?
Ja, de er plantebaserte. Alle ingrediensene i VIA Source er naturlige, noe som betyr at de er ubearbeidede ingredienser 
eller hentet fra ubearbeidede ingredienser. Det er ingen syntetiske ingredienser i VIA Source.

Er folsyren i VIA Source fra en naturlig kilde?
Ja, den er plantebasert. Alle ingrediensene i VIA Source er naturlige, noe som betyr at de er ubearbeidede ingredienser 
eller hentet fra ubearbeidede ingredienser. Det er ingen syntetiske ingredienser i VIA Source.


