
Master Formula on ylivoimainen monivitamiiniravintolisä, joka on luotu yhdistämällä kolme tuotetta. Se sisältää 
ravintoaineita 55 erilaisesta luonnollisesta kasvilähteestä, Ningxia-gojimarjauhe mukaan lukien. Master Formulassa 
on myös kardemumman, fenkolin, mausteneilikan ja inkiväärin eteerisiä öljyjä.

• Master Formula sisältää vitamiineja, mineraaleja ja 
muita elintarvikepohjaisia ravinteita 
 

• SSI-teknologia toimittaa ainesosat kolmessa eri 
muodossa tuotteen toimivuuden maksimoimiseksi

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT

OMINAISUUDET JA EDUT

Nestekapseli  
Ainesosat: emulgointiaineet: auringonkukkalesitiini, 

kasviskapseli [hydroksipropyylimetyyliselluloosa], 
E-vitamiini (kuten d-alfa-tokoferyyliasetaatti), K-vitamiini 
(k2 eli menakinoni-7), maustekurkuman (Curcuma longa) 
juuriöljy, kardemumman* (Elettaria cardamomum) 
hedelmä-/siemenöljy, mausteneilikan* (Syzygium 
aromaticum) nuppuöljy, fenkolin* (Foeniculum vulgare) 
siemenöljy, inkiväärin* (Zingiber officinale) juuriöljy, 
A-vitamiini (beetakaroteenista), D3-vitamiini (kuten 
kolekalsiferoli).
*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy

Mikronisoitu ravintokapseli  
Ainesosat: paakkuuntumisenestoaineet: 
mikrokiteinen selluloosa, natriumglysinaattikelaatti, 
B-vitamiiniseos (guava, pyhäbasilika, sitruunauute), 
kasviskapseli (hydroksipropyylimetyyliselluloosa), 
sinkki (kuten sinkkiglysinaattikelaatti), rauta (kuten 
ferrobisglysinaattikelaatti), seleeni (saccharomyces 
cerevisiae -hiivasta), biotiini, paakkuuntumisenestoaineet: 
magnesiumstearaatti, A-vitamiini (beetakaroteenista), 
mangaani (kuten mangaaniglysinaattikelaatti), 
paakkuuntumisenestoaineet: piidioksidi, inositoli, 
p-aminobentsoehappo, Atlantin merileväjauhe, 
spiruliinalevä (Arthrospira platensis), ohraruohojauhe 

OHJEET

VAROITUKSET

Nauti yksi pussi (1 nestekapseli, 1 tabletti, 2 kapselia) 
päivittäin veden tai 30-60 ml NingXia Redin® kanssa.  
Älä ota tyhjään vatsaan. Varastointi: säilytä viileässä 
ja pimeässä paikassa.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos olet 
raskaana, imetät tai jos sinulla on lääkitys tai 
diagnosoitu sairaus, kysy ennen tuotteen käyttöä 
terveydenhuollon ammattilaiselta sen soveltuvuudesta 
sinulle.

Ikäihmiset saattavat kestää mangaania huonommin. 
Ravintolisät eivät korvaa asianmukaista ruokavaliota. 
On tärkeää huolehtia monipuolisesta ruokavaliosta 
ja elää terveellistä ja aktiivista elämää. Ilmoitettua 
annosta ei saa ylittää.

Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös soijaa, 
maitoa (laktoosia) ja pähkinöitä.

AINESOSAT

Master Formula on sekä miehille että naisille hienosti soveltuva 
ravintolisä. Se sisältää vitamiineja, mineraaleja ja muita hyvinvointia 
tukevia ravintopohjaisia ainesosia. Master Formulassa on 
hyödynnetty SSI-teknologiaa (Synergistic Suspension Isolation), 
joka toimittaa ainesosat kolmessa eri muodossa tuotteen tehon 
maksimoimiseksi. Yhdessä kaikki nämä ainesosat tukevat kehoasi 
synergisesti.
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(Hordeum vulgare), sitrusbioflavonoidien (kokonaisen 
sitruunan, Citrus limon) jauhe, kokonaisen appelsiinin (Citrus 
sinensis) jauhe, kokonaisen limetin (Citrus aurantifolia) jauhe, 
kokonaisen tangeriinin (Citrus reticulata) jauhe, kokonaisen 
greipin (Citrus paradisi) jauhe), appelsiinimehujauhe (Citrus 
sinensis), gojimarjojen (Lycium barbarum) hedelmäjauhe, 
oliivin (Olea europaea) lehtijauheuute, kupari (kuten 
kupariglysinaattikelaatti), foolihappo (Citrus limon -uutteesta), 
B12-vitamiini (kuten metyylikobalamiini), lykopeeni, kromi (kuten 
kromipikolinaatti).

Kasvistabletti 
Ainesosat: kalsium (kuten kalsiumkarbonaatti) [maltodekstriini, 
vesi], paakkuuntumisenestoaine: mikrokiteinen selluloosa, 
koliinibitartraatti (sisältää piidioksidia); hedelmä-, kasvi- ja 
yrttiseos (sisältää maltodekstriiniä, piidioksidia) [Coffea 
arabican kokonaisen hedelmän uute, parsakaalin (Brassica 
oleracea italica) itutiiviste, vihreän teen (Camellia sinensis) 
lehtiuute, keltasipulin (Allium cepa) uute, omenan (Malus 
domestica) hedelmäuute, barbadoksenakerolan (Malpighia 
glabra) hedelmäuute, amazoninrypälemyrtin (Myrciaria dubia) 
hedelmätiiviste, japaninpagodipuun (Sophora japonica l.) 
kukkauute, tomaatin (Lycopersicon esculentum) hedelmätiiviste, 
parsakaalin (Brassica oleraca italica) siemen- ja varsitiiviste, 
paranassaipalmun (Euterpe oleracea mart.) hedelmätiiviste, 
turmerikin (Curcuma longa) juurakkotiiviste, valkosipulin (Allium 
sativum) kynsitiiviste, basilikan (Ocimum basilicum) lehtitiiviste, 
oreganon (Origanum vulgare) lehtitiiviste, kanelin (Cinnamomum 
cassia/burmannii complex) kuoritiiviste, mustaseljan (Sambucus 
nigra) hedelmätiiviste, porkkanan (Daucus carota sativa) 
juuritiiviste, mangostanin (Garcinia mangostana) hedelmätiiviste, 
mustaherukan (Ribes nigrum) hedelmätiiviste, mustikan 
(Vaccinium angustifolium) hedelmätiiviste, imeläkirsikan (Prunus 
avium) hedelmätiiviste, karhunvatukan (Rubus fruticosus) 
hedelmätiiviste, aronian (Aronia melanocarpa) hedelmätiiviste, 
vadelman (Rubus idaeus) hedelmätiiviste, pinaatin (Spinacia 
oleracea) lehtitiiviste, lehtikaalin (Brassica oleracea var. 
sabellica) lehtitiiviste, villimustikan (Vaccinium myrtillus) 
hedelmäuute, kaalin (Brassica oleracea var. gemmifera) 
kerätiiviste], kaliumkloridi, kalsiumaskorbaatti, frukto-
oligosakkaridit, paakkuuntumisenestoaineet: steariinihappo, 
stabiliointiaine: kroskarmelloosinatrium, hivenmineraalikompleksi 
(kloridi, magnesium, sulfaatti, natrium, kalium, litium, boori), 
paakkuuntumisenestoaineet: piidioksidi, barbadoksenakerolan 
(Malpighia glabra) hedelmäuute, kirkas päällyste (maltodekstriini, 
emulgointiaineet: auringonkukkalesitiini,  
hyytelöimisaineet: palmuoleiini, guarkumi).

AINESOSAT

NESTEKAPSELI

Ravintosisältö

Annoskoko: 1 kapseli 
(496 mg)

Annosmäärä 
laatikossa: 30

Tyypilliset ravintoarvot Per annos % viitearvo*

D3-vitamiini 10 mcg 200 %

E-vitamiini 

(d-alfatokoferoli)

33,5 mg 279 %

K-vitamiini 

(k2 kuten menaquinone-7)

50 mcg 66 %

Eteerinen Master 

Formula -öljysekoitus

7,5 mg **

 *Viitearvo = Ravintoaineiden vertailuarvo 

** = Päivittäistä arvoa ei ole vahvistettu

MIKROSOITU RAVINTOAINEKAPSELI

Ravintosisältö

Annoskoko: 2 kapselia 
(1,38 mg)

Annosmäärä 
laatikossa: 30

Tyypilliset ravintoarvot Per annos % viitearvo*

Tiamiini 4,2 mg 382 %

Riboflaviini 3,82 mg 273 %

Niasiini 6,0 mg 38 %

B6-vitamiini 4,2 mg 300 %

Foolihappo 285,72 mcg 143 %

B12-vitamiini 12 mcg 480 %

Biotiini 300 mcg 600 %

Pantoteenihappo 7,26 mg 121 %

Magnesium 60 mg 16 %

Sinkki 15 mg 150 %

Seleeni 75 mcg 136 %

Kupari 0,35 mg 35 %

Mangaani 1 mg 50 %

Rauta 10 mg 71 %

A-vitamiini - RE 

(retinoliekvivalentti)

450 mcg 56 %

 *Viitearvo = ravintoaineiden vertailuarvio

KASVISTABLETTI

Ravintosisältö

Annoskoko: 1 tabletti 
(1,4 g)

Annosmäärä 
laatikossa: 30

Tyypilliset ravintoarvot Per annos % viitearvo*

C-vitamiini 61 mg 76 %

Kalsium 200 mg 25 %

Master Formula® 

-tablettisekoitus 

koliinibitartraatti 

(sisältää piidioksidia), 

frukto-oligosakkaridit, 

hivenmineraalikompleksi

212,64 mg **

Hedelmä-, kasvis- ja 

yrttisekoitus:

100 g **

 *Viitearvo = Ravintoaineiden vertailuarvo 

** = Päivittäistä arvoa ei ole vahvistettu
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