
Liikunta on oleellinen osa terveel-
listä elämäntyyliä. Itse asiassa lii-
kunnan on todettu vähentävän
riskiä sairastua sydän- ja verisuo-
nitauteihin, diabetekseen ja kor-
keaan kolesteroliin.1 Vuosisatojen
ajan olemme tienneet myös ravin-
toaineiden vaikuttavan suuresti
urheilijoiden suorituksiin. Jo
muinaisissa Olympian kisoissa
urheilijat huomasivat tiettyjen
ruokien parantavan heidän suori-
tuskykyään.

Nykyään tiedemiehet tietävät,
että urheilijan huippusuoritus
riippuu hyvin paljon oikeanlaises-
ta ravinnosta. Jopa pienet tietty-
jen ravintoaineiden puutteet voi-
vat romuttaa kilpailijan haaveet
parhaasta mahdollisesta suorituk-
sesta. Ikävä kyllä, aivan kuten
useimmat muutkin ihmiset, myös
urheilijat kohtaavat päivittäin
ravintoaineiden saantiin liittyviä
haasteita. Usein ajanpuute (ei ole
aikaa suunnitella ja valmistaa ruo-
kaa), epäterveelliset valinnat sekä
huono tietämys ravitsemuksen
tärkeydestä ovat ongelmien takana.

Ymmärrä kaikki harjoitte-
lun vaikutukset
Sen lisäksi, että säännöllisen har-
joittelun on todettu vaikuttavan
myönteisesti terveyteen monin

tavoin, urheilullisella elämäntyy-
lillä voi olla myös joitain negatii-
visia seuraamuksia, jos sitä ei
tueta kunnollisella ravinnolla.

Solut tarvitsevat happea elääk-
seen. Ikävä kyllä, yksi aerobisen
hengityksen – solun hapenkäytön
– sivutuotteista on vapaa happira-
dikaali. Nämä hyvin aktiiviset
molekyylit hyökkäävät terveisiin
kudoksiin ja voivat aiheuttaa pit-
käaikaisia vahinkoja.
Säännöllisesti kilpatasolla harjoit-
televat urheilijat käyttävät päivän
aikana enemmän happea kuin
keskivertoihminen. Siitä johtuen
he myös tuottavat enemmän
vapaita radikaaleja ja heidän
kudoksillaan on korkeampi riski
kärsiä hapetusvaurioita, jotka voi-
vat heikentää harjoittelumahdolli-
suuksia ja mahdollisesti johtaa
immuunijärjestelmän sairauksiin.
The Journal of Sports Science -leh-
dessä julkaistujen tutkimustulos-
ten mukaan raskaat harjoitusjak-
sot saattavat johtaa solujen hei-
kentyneeseen
immuunivasteeseen.2

Antioksidantit voittavat
vapaat radikaalit
Antioksidantit ovat kehon puo-
lustusmekanismi vapaiden radi-
kaalien aiheuttamia vaurioita vas-

taan. Nämä solutason soturit, joi-
hin myös C- ja E-vitamiinit kuu-
luvat, neutralisoivat vapaat radi-
kaalit ennen kuin ne ehtivät vau-
rioittaa kudoksia. Äskettäin Free
Radical Biology and Medicine -julkai-
sussa julkaistussa tutkimuksessa
tutkijat huomasivat, että jos ultra-
maraton juoksijoille annettiin päi-
vittäin 1000mg C-vitamiinia ja
400 IU (kansainvälistä yksikköä,
eli n. 267mg) E-vitamiinia, vähe-
nivät tähän intensiiviseen aerobi-
seen aktiviteettiin normaalisti liit-
tyvät vapaiden radikaalien aiheut-
tamat vauriot.3 Juoksijat, jotka
eivät ottaneet antioksidanttilisiä,
saivat sydänkohtaukseen verratta-
vissa olevia hapetusvaurioita.
Suurin haaste useimmille ihmisille
– myös urheilijoille – on saada
riittävästi antioksidantteja päivit-
täisestä ruokavaliostaan, jotta he
pystyisivät taistelemaan vapaiden
radikaalien hyökkäyksiä vastaan.

Ravintolisistä löytyy 
ratkaisu
Kaikenikäiset ja -tasoiset urheili-
jat voivat hyötyä antioksidantti-
suojasta. GNLD:n Wheat Germ
Oil with Vitamin E ja erilaiset C-
vitamiinilisät tarjoavat myös huip-
putasolla harjoitteleville urheili-
joille heidän tarvitsemansa

antioksidanttisuojan. 
Vaikka jotkut muut

E-vitamiinilisät sisäl-
tävät vain yhtä E-
vitamiinin muotoa, on
GNLD:n Wheat Germ
Oil:ssa tasapainoiset
määrät koko E-vita-
miiniperheen jäseniä,
tokoferoleita ja
tokotrienoleita. Nämä
määrät seuraavat
luonnon käsikirjoitusta
ja edustavat E-vita-
miinia sellaisena kuin
se esiintyy normaalis-
ti ruoassamme.

Täydennystä treenaajille – se ylimääräinen askel!
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GNLD:n All C ja Sustained
Release Vitamin C sisältävät
kokonaisten appelsiinien fytonut-
rienttien kirjon, sisältäen siten C-
vitamiinia siinä muodossa, jossa
luonto on sitä tarkoittanut nautit-
tavan.

Päivittäinen ruokavalion täy-
dennys GNLD:n Wheat Germ
Oil with Vitamin E:llä sekä C-
vitamiinituotteilla tukee kehon
kykyä neutralisoida vapaita radi-
kaaleja ja auttaa kehon toipu-
misprosessissa. Viisas urheilija tie-
tää, että harjoittelu on vain puolet
siitä yhtälöstä, joka johtaa tervey-
teen ja menestykseen – hyvä ruo-
kavalio täyttää toisen puolen!
Ravintolisät, jotka taistelevat
hapettimia vastaan ja vahvistavat
immuunisysteemiä ovat hyödyksi
kaikille, jotka tähtäävät aktiivi-
seen elämäntyyliin!

Ravitsemusta urheilu-
hengen hengissä pitimik-
si!
Harrastitpa liikuntaa terveytesi ja
kuntoilun vuoksi tai kilpaurheilu-
mielessä, on ravintosi äärimmäi-
sen tärkeää suorituskyvyllesi ja
palautumisellesi. Tämä johtuu
siitä, että urheilijoilla ja muuten
fyysisesti aktiivisilla ihmisillä on
usein muita suurempi ravintoai-
neiden tarve säilyttääkseen hank-
kimansa kestävyyden ja hapenot-
tokyvyn sekä toipuakseen
nopeasti aktiivisen elämän jättä-
mistä jäljistä.

GNLD:n ravintolisät, jotka on
räätälöity sinun aktiivisen elämäsi
tasolle, voivat auttaa sinua saa-
vuttamaan kuntoilutavoitteesi ja
olemaan parhaassa mahdollisessa
fyysisessä kunnossa!
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Kal-Mag
Wheat Germ Oil with Vitamin E

Omega-3
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Garlic Allium Complex 
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