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LIFEMAX™

STØTTEKOMPLEKS FOR ET AKTIVT LIV

ASEA VIA LifeMax-kosttilskudd er en kilde til selen og inneholder  
16 ekstrakter fra planter og sopp. Dette omfattende tilskuddet 
inneholder det proprietære BioVIA LifeMax-komplekset og støtter  
en aktiv livsstil. Selen er med på å beskytte cellene mot oksidativt 
stress og bidra til et normalt fungerende immunsystem.

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

INFORMASJON OM ASEA VIA LIFEMAX
VIA LifeMax er laget med BioVIA LifeMax Complex, en proprietær formel 
som inkluderer et unikt ekstrakt av granateple, som har et naturlig høyt 
innhold av antioksidanter. Cantaloupe har en lang historie i Europa. LifeMax 
har også et patentert ekstrakt av urtene astragalus og gotu kola, som har 
blitt bruk i kinesisk tradisjonell medisin i mange hundre år. 

HVA GJØR ASEA VIA LIFEMAX UNIK?
Cellene i kroppen vår er grunnlaget for helsen vår. Hver dag utsettes de for 
skader, gifter og oksidativt stress. VIA LifeMax er formulert med ingredienser 
som støtter en aktiv livsstil – uansett livsstadium.

VIKTIGE EGENSKAPER

> Fungerer synergisk med ASEAs patentbaserte redoksteknologi.

> Inkludert ASEAs proprietære BioVIA™ LifeMax™ Complex, en eksklusiv blanding 
av spesialisert granateple, cantaloupe-ekstrakt, astragalus og gotu kola. 

> 100 % vegansk

> Ikke GMO

> Glutenfri

> Kapsler av 100 % plantecellulose

> Inneholder ikke melk, egg, fisk, skalldyr, trenøtter, hvete, peanøtter eller soya.

SLIK GJØR DU

Ta 3 kapsler daglig. Ikke overskrid 
anbefalt daglig dosering. 
Kosttilskudd skal aldri erstatte 
et variert og balansert kosthold. 
Oppbevares på et tørt og kjølig 
sted. Oppbevares utilgjengelig for 
små barn. Gravide og ammende 
skal ikke ta produktet uten først 
å ha rådført seg med lege.

90 kapsler

Priser finner du i biblioteket, 
i ditt virtuelle kontor.



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

LIFEMAX™ STØTTEKOMPLEKS FOR ET AKTIVT LIV

NØKKELINGREDIENSER I VIA LIFEMAX

Brokkolifrøekstrakt  
Grønnsaker i korsblomstfamilien er kjent av ernæringseksperter og vitenskapsfolk for å være supermat med sekundære 
plantemetabolitter . Dette spesielle ekstraktet av brokkolispirer inneholder 25 % indol-3-karbinol.

Gurkemeie  
Standardisert til 95 % curcuminoider, dette gurkemeieekstraktet er en kraftig plantekraft og inneholder curcumin.

Skall fra muscadine-druen  
Skallet fra muscadine-druen har et naturlig høyt innhold av resveratrol og 40 ganger mer antioksidanter enn andre 
druetyper. Den har vist seg å inneholde høye nivåer av polyfenol, som antocyanider, tanniner, katekiner og ellagsyre.

Grønn te  
Denne etterspurte supermaten er en næringsmessig kraftstasjon og har en høy konsentrasjon av epigallocatechin gallat, 
som har svært sterk antioksidantive effekt.

Blåbær  
Disse håndplukkede bærene er fulle av fytonæringsstoffer og har høye konsentrasjoner av flavonoider, antocyanider  
og katekiner.

Alfa-liposyre  
Denne syren er en universal antioksidant.

Kongesjampinjong og maitake 
Disse unike soppene inneholder et høyt nivå av antioksidantaktive stoffer.

Selenomethionin 
Dette er en naturlig aminosyre som inneholder selen som bidrar til beskyttelse av cellene mot oksidativt stress og et 
normalt fungerende immunsystem.

BioVIA LifeMax™ Complex 
Takket være nøye utvalgte ingredienser støtter ASEAs proprietære BioVIA™ LifeMax Complex en aktiv livsstil ved at den 
inneholder patentert granatepleekstrakt, cantaloupe-ekstrakt, astragalus og gotu kola-ekstrakt.

VISSTE DU DETTE?

> LifeMax er en kilde til selen som bidrar

• til et normaltfungerende immunsystem,

• til opprettholdelse av sunt hår og sunne negler og

• til beskyttelse av cellene mot oksidativt stress. 

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

*NRV = Nutrient Reference Value / Referanseverdier for 
næringsstoffer i samsvar med den europeiske forordningen om 
næringsmiddelinformasjon

NÆRINGSSTOFFER
Mengde per porsjon (3 kapsler) % NRV *

Selen 90 µg 164%

Ingredienser: Rispulver (fyllmaterial), 
hydroksipropylmetylcellulose (kapselmaterial), Centella asiatica, 
Astragalus membranaceus, druekjerner, granateple, gurkemeie, 
alfa-liposyre, grønne te, blåbærekstrakt, bambussilika 
(anti-sammenbakningsmiddel), dikalsiumfosfat, maitake, 
snylteklubbe, sjampinjong, lakk-kjuke, piggsvinsopp, 
maltodekstrin (bulkmiddel), brokkolifrø, melonekstrakt, 
L-selenmethionin.


