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OLEMME YHTÄ TERVEITÄ KUIN SOLUMME 

Ihmisen elimistö koostuu miljardeista ”rakennuspalikoista” eli soluista.

Jokainen solu osallistuu kaikkiin elämän kannalta keskeisiin toimin-

toihin – hengitykseen, energiantuotantoon, liikkeeseen, ruoansula-

tukseen, lisääntymiseen jne. Jotta solut toimisivat tehokkaasti, niiden

ravintoaineiden saannin tulee täyttää kolme kriteeriä: ravita, uudistaa/

korjata ja suojata soluja. Kun jokainen näistä kolmesta ehdosta

täyttyy, voit olla varma siitä, että solujesi terveys ja suorituskyky on

turvattu mahdollisimman tehokkaasti.                

Jo vuodesta 1958 lähtien GNLD:ssä on tutkittu perusteellisesti 

soluravitsemuksen merkitystä. Tutkimustulosten pohjalta on syntynyt

yrityksen soluravitsemusohjelma. Tämän ohjelman tavoitteena on

täyttää solujen tarpeet ja optimoida näin yksilön terveys.



Anna ravintoa soluillesi
Formula IV Plus

Askel 1

Ravitsemusprosessiin kuuluu paljon muutakin kuin monivitamiini- ja
kivennäisainelisien nauttimista. Jos tavoitteenasi on solujen ravinnonsaan-
nin parantaminen, sinun on ensin ratkaistava suurin ongelma: miten varmis-
taa se, että vitamiinit ja kivennäisaineet todellakin päätyvät solun sisään,
jossa ne voidaan hyödyntää.

Jokaista solua ympäröi solukalvo. Sen tehtävänä on ylläpitää solun terveyttä
päästämällä valitut ravintoaineet sisään ja kuona-aineet ulos. Terveen solun
solukalvo koostuu välttämättömistä rasvahapoista, eli lipideistä ja steroleista.

Niiden tärkein tehtävä on pitää solu pehmeänä ja joustavana ja
mahdollistaa näin eri aineiden pääsy solukalvon läpi.
Koska elimistö ei itse kykene valmistamaan välttämättömiä
rasvahappoja, sen on saatava ne ravinnosta. Rasvahappoja on
kautta aikojen saatu ravintomme perustana toimivista elintar-
vikkeista. Koska ruoka-aineet ovat nykyisin pitkälti esikäsi-
teltyjä, monet keskeiset ravintoaineet poistetaan niistä
säilyvyyden nimissä. Ja kun ruoka-aineissa ei ole riittävästi
rasvahappoja, myös solut kärsivät niiden puutteesta.

Vajauksen myötä solukalvo menettää kimmoisuutensa.
Ravintoaineiden pääsy soluun ja kuona-aineiden poispääsy
solusta vaikeutuvat. Ongelman jatkuessa solut ”nälkiintyvät”
ja niihin kerääntyy myrkyllisiä kuona-aineita. Terveet ja 

elinvoimaiset solut muuttuvat vähitellen sairaiksi ja laiskoiksi.     

Multi ja Tre-en-en -jyvätiiviste: 
Välttämättömiä lipidejä ja steroleja jo vuodesta 1958

50-luvulla tehtiin sarja tutkimuksia, jotka osoittivat, että kun runsaasti erilaisia lipi-
dejä ja steroleja sisältävien kasvisuutteiden sekoitus palautettiin osaksi ravinnonsaantia,
ihmiset tunsivat voivansa paremmin. Tämä kasviuute sisälsi välttämättömiä lipidejä 
ja steroleja vehnänalkioista, riisinleseistä ja soijapavuista. Uute, joka nykyään 
tunnetaan nimellä Tre-en-en -jyvätiiviste, on perusraaka-aine GNLD:n laajakirjoisessa
ravintolisässä Formula IV Plussassa.

Formula IV Plus tarjoaa huomattavasti enemmän etuja kuin muut markkinoilla olevat
monivitamiinivalmisteet. Se sisältää suuren määrän toisiaan tukevia vitamiineja ja
kivennäisaineita, jotka yhdessä toimiessaan turvaavat solujen kannalta riittävän laajan

ja monipuolisen ravintoaineiden saannin. Ja mikä tärkeintä, nämä vitamiinit ja
kivennäisaineet on yhdistetty kokonaisista jyvistä uutettuun Tre-en-en -jyvätiivisteeseen, jota tarvitaan solukal-
von normaalin toiminnan ja rakenteen ylläpitoon.
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UUDISTA JA SUOJAA SOLUJASI 
NutriShake ja GR2 Control Meal ReplacementAskel 2 

Suoliston solut vaihtuvat uusiin keskimäärin joka toinen viikko, ihosolut uudistu-
vat kolmen tai neljän viikon välein ja punaisten verisolujen uusiutuminen kestää

kolmesta neljään kuukautta. Solut altistuvat päivittäin eri tekijöiden
aiheuttamille vaurioille, ja siksi niiden jatkuva korjaaminen ja uusiutumi-
nen on erittäin tärkeää.

Jotta solut ylipäätään voivat uusiutua, elimistö tarvitsee proteiinia päi-
vittäin. Ihmiselle välttämättömiä proteiineja eli aminohappoja on 22. Osan
niistä elimistö voi valmistaa muista aminohapoista, mutta tällöin alkuperäisten ami-
nohappojen pitoisuus elimistössä laskee. Osa aminohapoista tunnetaan nimellä välttämättömät ami-
nohapot, ja ne on saatava ruoasta. Jotta solusi palautuvat ja uudistuvat, tarvitset päivittäin kaikkia 22
aminohappoa. Kun varmistat kaikkien näiden aminohappojen saannin ruoasta, voit olla varma siitä, että

elimistön tarpeet täyttyvät.

GNLD:n ensiluokkaiset proteiinivalmisteet

GNLD:n proteiinilisät on kehitetty tieteellisesti yhdistämällä
keskenään raaka-aineita, joita ihminen käyttää luonnostaan ravin-
nokseen. Valmisteet sisältävät kaikki 22 aminohappoa ja ovat näin

täydellinen proteiinin lähde. Niiden rasva- ja kolesterolipitoisuudet
ovat matalat, eivätkä ne sisällä kilpailijoiden usein käyttämiä synteettisiä

aminohappoja. GNLD:n ainutlaatuinen Protogard Process mahdollistaa
raaka-aineiden sekoittamisen matalassa lämpötilassa ja estää liiallisen kuumenta-

misen aiheuttamat haitalliset muutokset proteiinien rakenteessa ja ravintosisällössä.

SUOJAA SOLUJASI  
FytopuolustusAskel 3 

Sama prosessi, joka johtaa raudan ruostumiseen ja hedelmien ja vihannes-
ten pilaantumiseen, vaikuttaa myös ihmiselimistössä. Prosessin takana ovat vapaat

radikaalit, jotka saavat elimistössä aikaan voimakkaan hapet-
tumisreaktion. Kohdistaessaan hyökkäyksensä soluihin
vapaat radikaalit aiheuttavat solun vähittäisen vanhenemi-
sen. Pahimmassa tapauksessa solut menettävät kykynsä
uusiutua. 

Hyvä uutinen on, että luonto on laatinut suunnitelman, jonka avulla
voimme auttaa solujamme suojautumaan vapaiden happiradikaalien
aiheuttamilta vaurioilta. Hedelmät ja vihannekset sisältävät runsaasti
fytoravintoaineita, kuten karotenoideja ja flavonoideja. Ristikukkaisissa
kasveissa puolestaan on monia tärkeitä yhdisteitä. Nämä kaikki auttavat
soluja suojautumaan vaurioilta.

Sinun tärkeimmäksi tehtäväksesi jää varmistaa, että nautit riittävästi eri-
laisia hedelmiä ja vihanneksia. Näin saat kaikki ne tärkeät ravintoaineet,
joiden on tieteellisesti todistettu suojaavan elimistöä sitä vastaan kohdis-
tetuilta hyökkäyksiltä.
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Vain GNLD suhteutuu vakavasti solujen tarpeisiin ja niiden merkitykseen
kokonaisterveyden kannalta. Solutasolla toimiva energiaohjelmamme sisältää
Formula IV:n tai Formula IV Plussan, jonka tehtävänä on varmistaa ravintoai-
neiden pääsy soluun. GNLD:n proteiinivalmisteet sisältävät kaikki 22 amino-
happoa, joita solut tarvitsevat korjatakseen vaurioita ja uudistuakseen.
Fytopuolustuksessa yhdistyvät karotenoidien, flavonoidien ja ristikukkaisten
kasvien toisiaan tukevat edut, joita tarvitaan solujen suojaamiseen vaurioilta.

OLEMME YHTÄ TERVEITÄ KUIN SOLUMME!

GNLD:n energiaohjelma vaikuttaa solutasolla
Tie parempaan terveyteen alkaa solujen hyvinvoinnista

Fytopuolustus: solujesi suojaksi

Carotenoid Complex sisältää run-
saasti erilaisia rasvaliukoisia karote-
noideja seitsemästä eri lähteestä,
jotka kaikki tunnetaan huomatta-
vasta karotenoidipitoisuudestaan.
Nämä ovat porkkana, tomaatti,
pinaatti, punainen paprika, aprikoosi,
mansikka ja persikka. Valmisteen
pohjana on oliiviöljy, joka varmistaa
ravintoaineiden pääsyn soluihin.
USA:n maatalousministeriön
(USDA) asiantuntijat ovat tutkineet
GNLD:n Carotenoid Complexia, ja
valmisteen on osoitettu:

• vaikuttavan myönteisesti terveyteen 
• lisäävän elimistön luonnollista antioksidanttista

toimintaa solujen lipideissä
• auttavan elimistöä hallitsemaan oksidatiivista

stressiä

Flavonoid Complex sisältää ihanteellisessa suhteessa
flavonoideja kaikista viidestä ravintoperäisestä flavo-
noidiryhmästä, kuten viinimarjoista, lehtikaalista, 
vihreästä teestä, seljanmarjoista, punaisista ja tummista
viinirypäleistä, appelsiinista, sitruunasta ja greipistä.
Tutkimukset osoittavat, että flavonoidit lisäävät solukudos-
ten terveyttä kaikkialla elimistössä ja täydentävät vesiliukoi-
suutensa ansiosta rasvaliukoisten karotenoidien toimintaa.

Cruciferous Plus täydentää kahta muuta ravintorikasta
kasvikunnan perhettä. Valmiste on ainutlaatuinen sekoitus risti-
kukkaisia vihanneksia, kuten parsakaalia, lehtikaalia, retiisejä,

vesikrassia ja sinappia.
Siinä on mukana myös
joitakin soijan, lakritsijuu-
ren ja appelsiinin sisältä-
miä fytoravintoaineita,
joiden tiedetään poistavan
soluista hajoamisproses-
sissa syntyviä epätoivottu-
ja kuona-aineita ja muita
myrkyllisiä aineita.

E-vitamiini suojaa 
solukalvoa
E-vitamiini on tärkeä

antioksidantti, joka suojaa solukalvoa, erityisesti 
hermoissa, lihaksissa ja sydän- ja verisuonijärjestelmässä
olevia rasvapitoisia solukalvoja.

Wheat Germ oil with Vitamin E on valmistettu puh-
taasta vehnänalkioöljystä, joka on paras E-vitamiinin
lähde. Tuotteessa yhdistyvät tokoferolien ja tokotrie-
nolien edut samassa muodossa kuin luonnossa.

Hyvä terveys C-vitamiinin avulla!
Appelsiinin, greipin ja sitruunan bioflavonoidit

vaikuttavat myönteisesti terveyteen, edistävät 
elimistön paranemisprosessia ja auttavat ylläpitä-
mään hyvää terveyttä. C-vitamiinilla on keskeinen
osa kollageenisynteesissä, ”solusementissä” joka
pitää soluja koossa ja antaa lihaksistolle, luustolle ja

verisuonistolle niiden rakenteen.

GNLD:n fytopuolustusjärjestelmään kuuluu kasvikunnan
kolme merkittävintä ravintoaineperhettä – ja ne kaikki toimivat
sinun solujesi parhaaksi.   


