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Meille GNLD:ssä laatu ei ole
tavoite, johon epätoivoisesti
pyrimme. Itse asiassa tuot-
teemme ja ihmisemme ovat jo
nyt sillä tasolla, joka ylittää
vaivatta hyvän laadun määri-
telmän. Meidän tavoitteemme
ulottuvat huomattavasti
syvemmälle. Ainoa taso, jonka
hyväksymme, on “laatu, jossa
ei sallita poikkeuksia”!

Laadun takana: osaavat
ihmiset
GNLD:n Scientific Advisory
Board pitää hallussaan kärki-
paikkaa ravitsemustieteen ja 

-tekniikan osaajana ja takaa
meille lähtökohdat, joista kilpai-
lijat voivat vain haaveilla. SAB
ja Global Science Network
yhdessä ovat maailmanlaajuisesti
arvostettujen tutkijoiden
ydinjoukko, jolle tiede on
ennen kaikkea väline ihmi-
sen terveyden ja hyvin-
voinnin edistämiseen.
Tämä tieteen, tutkimuksen
ja tekniikan osaajista
koostuva ryhmä on avain-
asemassa, kun halutaan
määritellä, miksi GNLD:n
tuotteet ovat koostumukseltaan
ja vaikutuksiltaan alansa terä-
vintä kärkeä. ”Luonnon käsikir-
joitus” perustanaan ja tiede
tukenaan SAB voi ilman kom-
promisseja suorittaa tehtävään-
sä:

- Ennustaa ja arvioida terveydel-
lisiä haasteita, jotka meitä 
odottavat.

- Valmistaa tuotteita, jotka täyt-
tävät ihmisten todellisia tarpeita.

- Pitää GNLD myös tulevaisuu-
dessa tieteen ja teknisen kehi-
tyksen eturintamassa.

- Varmistaa tuotteiden ainutlaa-
tuinen teho ja turvallisuus!     

Laadun takana: tiede ja
tuloksien arviointi
GNLD:llä on pitkä kokemus
osallistumisesta tieteellisiin tut-
kimusohjelmiin ja -seminaarei-
hin. Yritys on myös saavuttanut
tunnustusta alansa suunnan-
näyttäjänä – onhan lukuisia sen
tutkimuksia julkaistu arvoste-
tuissa ja kriittisissä tieteellisissä
julkaisuissa. Yliopistot ja monet
tiedeyhteisöt, myös lääketieteel-
liset, ovat arvioineet ja siteeran-
neet näitä tutkimuksia maail-
manlaajuisesti. Niihin perustuu
GNLD:n ero ja ne todistavat

osaltaan, että tuot-
teemme todella toimi-
vat.
“Olemme luottaneet
vahvasti käsityk-
seemme siitä, että
ravitsemus on tervey-
den tärkein perusta.
Lisäksi olemme väit-
täneet, että luonnon

käsikirjoitukseen perustuva
ravitsemusohjelma edistää mer-
kittävästi hyvän terveyden
säilyttämistä, auttaa ehkäise-
mään sairauksia ja lisää laaduk-
kaita elinvuosia. Vuosien aikana
tiede on osoittanut käsityksem-
me oikeiksi kerta toisensa jäl-
keen… Nykyisin ravintolisät
ovat vakiintunut osa ihmisen
ruokavaliota.” John Miller, joh-
taja, GNLD:n Scientific
Advisory Board.

Laadun takana: tutkimus
ja tuotekehittely
”Perustana luonto, tukena tiede”
-tuotefilosofia tarkoittaa, että
jokaisen GNLD-tuotteen val-
mistusta edeltää mittava määrä
tutkimustyötä. Arvioimme saata-
villa olevat tieteelliset tutki-
mustulokset. Riippumatta siitä
perustuvatko ne pitkiin käyt-
täjäkokemuksiin vaiko viimei-
simpiin havaintoihin, kaiken tie-
don tulee olla vahvistettu kliini-
sissä testeissä. Vasta sitten aloi-
tamme oman uraauurtavan tuo-
tekehittelymme. Usein näytäm-
me esimerkkiä kehittämällä tuot-
teita, joiden valmistamiseen
muilla ei ole ollut riittävästi tie-
totaitoa. Olemme sijoittaneet
miljoonia dollareita huippuluo-
kan teknisiin laitteisiin ja tiloi-
hin. Tähän kaikkeen käytettyä
ajallista investointia on mahdo-
ton edes arvioida. Esimerkiksi
Nutriance-sarjan kehittelyyn
kului aikaa lähes viisi vuotta.
Siitä merkittävä osa käytettiin
raaka-aineiden testaukseen ja
tuotekehittelyyn sveitsiläisissä
ihonhoitoon erikoistuneissa tut-
kimuslaitoksissa. Ennen tuottei-
den lanseeraamista ne testattiin
vielä laajasti kaikilla ihotyy-
peillä. Jatkuva tutkimus on osa
jokaista käyttämääsi GNLD-
tuotetta!  

Laatu pitää GNLD:n ykkösenä
Mistä syntyy GNLD:n laatuero?
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Laadukkaat raaka-aineet
GNLD-tuotteiden tärkein omi-
naisuus on korkea laatu – ei
suinkaan alhainen hinta.
Laadukas, turvallinen ja par-
haista raaka-aineista valmistet-
tu tuote, joka myös pitää lu-
pauksensa, ei aina ole halvin vaih-
toehto! Jokaiseen tuotteeseen
valitaan poikkeuksetta vain
hyviksi tunnettuja vaikuttavia
aineita. Kaikki tuotantovaiheet
raaka-aineiden uuttamisesta
valmiin tuotteen pakkaamiseen
noudattavat samoja periaattei-
ta. Jokaisen raaka-aineen teho
ja puhtaus varmistetaan huolelli-
sesti ennen kuin se hyväksytään
tuotantoon. 

Laadukas valmistusprosessi
Voimme ylpeydellä todeta, että
valmistusstandardimme ovat vii-
meisten 20 vuoden aikana ylittä-
neet lainsäädännön vaatimukset!
Valvonta kuuluu luonnollisena
osana toimintaamme ja lääke-
teollisuutta säätelevien yksityis-
kohtaisten määräysten noudatta-
minen on meille arkipäivää.
GNLD tarkkailee jokaista tuo-

tantoprosessin vaihetta var-
mistaakseen, että tiukimmatkin
vaatimukset täyttyvät.
Lopputuloksena ovat laadukkaat
tuotteet ja tyytyväiset asiakkaat.   

Tinkimätön laadun-
valvonta
Laadunvalvonta ei ulotu vain
tuotteen valmistusprosessiin!
Jokaisessa tuotantovaiheessa
raaka-aineen keräämisestä
valmiin ravintolisäpakkauksen
avaamiseen GNLD valvoo eri
tavoin, että asiakkaan saama

tuote täyttää annetut lupaukset.
Valmiit tuotteet analysoidaan ja
tarkistetaan SAB:n tiukkojen
standardien mukaisesti . Vasta
sitten voidaan olla varmoja siitä,
että tuotteet täyttävät tai ylit-
tävät tieteelliset ja lainsäädän-
nölliset vaatimukset, jotka ovat
edellytyksenä niiden maailman-
laajuiselle markkinoinnille. 

Lupauksia, jotka pitävät
Ankarassa kilpailutilanteessa
vain parhaat selviytyvät.
GNLD:llä on takanaan jo 43
vuoden kokemus ja asemamme
alalla on vankkumaton. Meillä
on tietoa, tuotteet ja riittävästi
tahtoa paikkamme säilyttämi-
seen nyt ja tulevaisuudessa.
GNLD on ravintolisien val-
mistajana yritys, josta muut yrit-
tävät ottaa mallia. Maineemme
perustuu kiistattomiin teknisiin
saavutuksiin, uusiin läpimurtoi-
hin alalla ja tuotteisiin, jotka toi-
mivat. Tuotefilosofiamme on
yksinkertainen: Olemme sitou-
tuneet tekemään "sen mikä on
oikein" – eli asettamaan etusijal-
le asiakkaidemme, jälleenmyy-
jiemme ja ympäristön edun. 

GNLD & Stanfordin yliopisto: Kumppanit tieteen alalla…

Yksityissektorilla toimivalle ravintolisävalmistajalle on harvinainen kunnia saada kumppanikseen yksi maailman
arvostetuimmista tiedeyhteisöistä, Stanfordin yliopisto. GNLD on ylpeä yhteistyöstään Stanfordin kanssa. Tämä
yhteistyö toteutetaan jokavuotisena luentosarjana. Siihen osallistuu tulevia lääketieteen ammattilaisia, joita tarvi-
taan kertomaan ravitsemuksen merkityksestä sairauksien ehkäisyssä. Luentosarjan tavoitteena on esitellä tieteen
uusimpia havaintoja ruoka-aineiden koostumuksesta, ihmiselimistön fysiologiasta ja biokemiasta sekä näiden kah-
den välisestä suhteesta.
Tri Arthur Furstin (Ph.D, Sc.D.) kunniaksi järjestettävä luentosarja on osoitus GNLD:n asemasta ja saavutuk-
sista ravitsemustieteen alalla ja se vahvistaa horjumattoman uskomme ravintolisien merkitykseen.
“Olemme ylpeitä siitä, että alansa huippuyritys, GNLD International, toteuttaa kanssamme tämän akateemisen
koulutusohjelman. GNLD harjoittaa ravitsemustutkimusta ja valmistaa ravintolisiä. Tätä se on tehnyt jo 43 vuo-
den ajan tieteellisistä ja eettisistä periaatteistaan tinkimättä…” totesi Barbara Ralston, Health Libraryn johtaja,
Stanfordin yliopisto.


