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antaa enemmän 

energiaa!

• Ainutlaatuinen Tre-en-en -jyvätiiviste: 50 % enemmän lipidejä ja
steroleja vehnänalkioista, riisinleseistä ja soijapavuista uutettuna.

• Runsas ja monipuolinen ravintolisä: Tärkeimmät vitamiinit ja kiven-
näisaineet sekä optimaaliseen soluravitsemukseen tarvittavat lipidit ja sterolit.

• Raudaton

• Enemmän sinkkiä: Elimistön toiminnan kannalta tärkeä kivennäisaine.

• Sisältää kromia ja seleeniä:Tärkeitä hivenaineita, joita nykyaikaisesta
ruoasta on vaikea saada.

• Käytännöllinen: Näppärä ja hygieeninen läpipainopakkaus.
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Formula IVGNLD:n tut-
kijat kehittivät Formula IV:n jo vuonna 1958. Se oli
aikanaan ensimmäinen ravintolisä, joka sisälsi 
vitamiineja ja kivennäisaineita sekä välttämättömiä
rasvahappoja ja fytosteroleja. Tämä uraa uurtava
tuote on säilyttänyt asemansa jo yli 45 vuoden ajan
ja auttanut tuhansia käyttäjiä saavuttamaan parem-
man soluterveyden. Samaan aikaan Scientific 
Advisory Board (SAB) on jatkanut työtään ravitse-
mustutkimuksen suunnannäyttäjänä ja kehittänyt
Formula IV Plussan – entistä monipuolisemman ja
tehokkaamman tavan ravita soluja ja huolehtia 
terveydestä.

50 % enemmän Tre-en-en -tiivistettä
Formula IV Plus sisältää 50 % enemmän Tre-en-en 
-jyvätiivistettä eli vehnänalkioista, riisileseistä ja soija-

pavuista uutettuja lipidejä ja ste-
roleja. Nämä fytoravintoaineet
tehostavat solujen aineenvaih-
duntaa ja luovat elimistön jokai-
selle solulle edellytykset käyttää
tehokkaasti hyväkseen saatavilla
olevaa energiaa ja ravintoa. 

JOHN MILLER, GNLD Vice
President of Science and Tech-
nology ja SAB:n jäsen, kertoo

miksi Formula IV Plus sisältää enemmän Tre-en-en 
-tiivistettä: ”Vuosi vuodelta ymmärrämme paremmin, miten
tärkeä merkitys tietyillä lipideillä ja niiden rasvahappokom-
ponenteilla on elimistössä. SAB halusi löytää tavan lisätä
Tre-en-en:n määrää ravintolisävalmisteissamme ja kehitti
tähän tarkoitukseen Formula IV Plussan.”

Raudaton!
SAB:n jäsen TRI FRED
HOOPER selvittää, miksi 
Formula IV Plus ei sisällä
rautaa: ”Rauta on tärkeä ravinto-
aine, jolla on keskeinen merkitys
monissa aineenvaihduntaprosesseis-

sa ja jota jokaisen yksilön tulee saada riittävästi. Mutta
ihmisen ikääntyessä kudoksissa olevan raudan määrä
kasvaa. Ja koska useimmat aikuiset saavat riittävästi rautaa
lihasta, broilerista ja kalasta, lisäraudan tarve on erittäin
vähäinen.” 
Raudantarve vaihtelee luonnollisesti yksilötasolla.
Monet ruoat, kuten leipä, aamiaismurot, osa maito-
tuotteista ja jauhot sisältävät kuitenkin nykyisin riittä-
viä määriä rautaa, joten erityisen rautalisän tarve on
aiempaa pienempi.

Entistä enemmän sinkkiä!
Formula IV Plus sisältää aiempaa enemmän sinkkiä!
Sinkillä on elimistössä monta tehtävää, kuten energi-
antuotanto, vapaiden radikaalien neutralisointi sekä
solujen kasvun ja ylläpidon tukeminen. 

TRI. ARTHUR FURST, SAB:n 
seniorijäsen, kertoo miksi sinkin
määrää on lisätty Formula IV
Plussassa: ”Vaikka sinkkiä on
monessa ruoka-aineessa, lukuisat
raportit paljastavat, että keskiver-
toyksilö ei edelleenkään saa sitä 
riittävästi. Formula IV Plussaan on
lisätty sinkkiä niin paljon, että sen

määrä täyttää suositellun päiväannoksen (RDI) kriteerit ja
edistää eri tavoin elimistön toimintaa.

Kromi – tärkeä tekijä 
aineenvaihdunnassa!  

Kromi on välttämätön hivenaine, joka on mukana
monissa elimistön toiminnoissa. Silti sitä on vaikea
saada nykyaikaisesta ravinnosta. Tri Arthur Furst aut-
taa meitä ymmärtämään kromin merkityksen: ”Haiman
optimaalinen toiminta edellyttää kromin läsnäoloa. Insuliinia
taas tarvitaan glukoosi- ja muussa hiilihydraattiaineenvaih-
dunnassa. Normaaliin aineenvaihduntaan tarvitaan kromia.
Elintarvikkeiden jalostuksen myötä kromi on lähes kadonnut
ravinnostamme, mikä lisää Formula IV Plussan kaltaisten
ravintolisien tarvetta.”

Kaikki nämä edut ja uusi, 
näppärä pakkaus!

Jokainen Formula IV Plus -pakkaus 60 Multi ja 60
Tre-en-en. Formula IV Plus on pakattu hermeettisesti,
mikä takaa sen tehon, pitoisuuden ja turvallisuuden.
Pidä aina muutama kuorilo mukanasi matkalaukussa,
käsilaukussa tai salkussa – Formula IV Plus huolehtii
solujesi terveydestä myös matkalla!


