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Hyvinvoinnin vallankumous
Hämmästyttävä tieteellinen läpimurto joka voi auttaa Sinua
Elämään pitempään ja voimaan paremmin …

Hyvinvointialan suurin keksintö

löytyy
pienistä pakkauksista - Agelin geelipusseista. Nämä tehokkaat ravintolisät
ovat
muuttaneet käsitteen ravintoaineiden imeytyvyydestä kehoon. Tämä
läpimurtokeksintö voi olla sinullekin
apuväline kohti optimaalista terveyttä ja
hyvinvointia.
Tuoteidea, joka syntyi Agel-yhtiöiden
perustajan
Glen
Jensenin
neronleimauksesta, on muuttanut hyvinvointija ravitsemusalaa pysyvästi …
Huippu-urheilijat
olivat
jo
vuosia
käyttäneet
geelipohjaisia
tuotteita
tehostaakseen suoritustaan kestävyyslajeissa kuten maraton ja triathlon. Nämä
tuotteet, jotka sisälsivät lähinnä vain
sokeria ja kofeiinia, lisäsivät suorituskykyä
nopeasti mutta lyhytaikaisesti.
Vitamiinit, mineraalit, proteiinit ja muut
hyvinvointiin vaikuttavat ainesosat ovat
Nämä geelit olivat suurikokoisia, sisälsivät kiinnittyneinä
täysin luonnonmukairunsaasti
hiilihydraatteja
eivätkä seen geelimatriisiin. Ravintoaineiden
maistuneet kovin hyviltä. Ongelmana on nauttiminen on helppoa, niiden
myös se, että korkean glykeemisen imeytyvyys optimaalinen ja hyödyt
indeksinsä vuoksi nämä geelit eivät nopeasti havaittavissa.
sovellu diabeetikoille.
Geeli on valmistettu ohentamalla tai
Glen Jensen oli ensimmäinen, joka alkoi kosteuttamalla kahta syötävää luonnonpohtia voisiko geelipohjaisuutta käyttää kumia – guarkumia ja ksantaanikumia.
hyväksi terveellisempien ravintoaineiden Guarkumi saadaan guar-kasvin siemeviemiseksi elimistöön niin, että hyödyt nistä ja ksantaanikumi maissin jyvistä.
olisivat pitkäkestoisemmat. Glen esitti
kysymyksensä tiedemiehille ja tutkijoille, Geelit koostuvat pitkäketjuisten polymikä
johti
geelimatriisiteknologian sakkaridien molekyyliketjuista. Niiden
nimellä tunnettuun alan läpimurtoon. sivuissa on runsaasti hydroksyylimolekyylejä, joilla on kyky imeä vettä.
Käyttömukavuuden, sulamisen ja ravinto- Vedessä polysakkaridit laajenevat, joten
aineiden imeytyvyyden kannalta tämä pieni määrä riittää sakean geelipohjan
eli matriisin muodostamiseen.
”kuljetusmenetelmä” on ylivoimainen.

Polysakkaridit ovat järjestäytyneet
ristikkomuotoon siten että ne ovat
limittäin, jolloin väleihin jää tyhjää tilaa
jota kutsutaan mikroympäristöksi.
Tähän mikroympäristöön varastoituvat
ravintolisän ainesosat kuten vitamiinit,
mineraalit ja hedelmä- ja kasviuutteet.
Agelin ravintolisägeelit
perustuvat
suspensiokonseptiin jossa vitamiinit,
mineraalit, hedelmä- ja kasviuutteet
ovat geelin mikroympäristössä valmiiksi
veteen yhdistettyinä
odottamassa
nauttimista, jolloin ne
pääsevät
nopeasti imeytymään verenkiertoon.

Agelin tuotteita on saatavana neljässä
eri kategoriassa, joiden kaikkien
yhteisenä tekijänä on geelimatriisiin
perustuva vaikutustapa. Ne ovat kuin
hyvinvointi- ja ravitsemusalan iPod.
Agel on yhdistänyt tutkitut ja toimivat
ainesosat ja kehittänyt ylivoimaisen
tavan viedä ne kehon hyödynnettäväksi.
Nämä

neljä

tuoteryhmää

ovat

:

• Geelimuotoiset ravintolisät:
Tuotteita tukemaan kehon hyvinvointia

• Ihonhoito:
Maailman ensimmäinen geelipohjainen
Agel tarjoaa laajan valikoiman näitä
ihonhoitosarja AGELESS
uraauurtavia geelimatriisituotteita. Ne
ovat ainutlaatuinen yhdistelmä sekä
• Muut ulkoisesti käytettävät geelit:
nopeavaikutteisia ”nyt heti” –tuotteita,
Ihon kautta vaikuttavat geelit
joiden vaikutus on helposti havaitta(ei saatavilla Suomessa)
vissa, että tuotteita joita kutsumme
”viisaaksi ennaltaehkäisyksi”.
• Geeliliuskat:
Kielen alla nopeasti imeytyvät geeliliuskat (ei saatavilla Suomessa)

Agelin geelituotteet ovat kuin
hyvinvointi- ja ravitsemusalan
iPod. Agel on yhdistänyt niissä
toimivat ja testatut ainesosat
ja

kehittänyt

ylivoimaisen

tavan viedä ravinteet kehoon.
KKM Consulting / Kari Merenheimo
Independent Team Member
045 234 3626 merenheimo@gmail.com
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Ravintoaineiden optimaalisen
saannin salaisuus on niiden
IMEYTYVYYDESSÄ
William Amzallag M.D.

Ihmiset kysyvät minulta usein mikä on
tehnyt Agelin geelimatriisituotteista
niin suosittuja kautta maailman. Syitä
siihen on monia. Ensisijaisesti ne
liittyvät tuloksiin, joita käyttäjät ovat
saaneet
Agelin
innovatiivisesta
menetelmästä viedä ravinteita kehoon.
Ravintolisien iPod …
Apple nousi maailman musiikkiykköseksi muuttamalla pelkästään
tavan välittää ääntä. Agel taas muutti
tavan viedä ravintoaineita kehoon.
Geelimatriisimenetelmällä
saadaan
aikaan ravintoaineiden optimaalinen
imeytyvyys.

Lämpötilasta riippumatta nämä geeliä
muodostavat
polysakkaridit
synnyttävät
ravintoainesosille
runsaasti
kosteaa
elintilaa.
Asetuttuaan geelimatriisiin vitamiinit,
mineraalit ja kasviperäiset ainesosat
säilyvät siellä hyvin nesteytettyinä.
Kuivat vitamiini- ja mineraalijauheet
sekoitetaan
vesipohjaiseen
geelimatriisiin. Nestemäiset kasviperäiset
osat, kuten hedelmä- ja kasviuutteet,
sekoitetaan erikseen ja lisätään
matriisiin. Prosessin aikana nämä
ravintoaineet hajoavat ja asettuvat
veden täyttämään mikroympäristöön,
säilyen kiinnittyneinä geelimatriisiin.

Imeytyvyys on suurin haaste uuden
tuotteen kehittämisessä. Tavoitteena
on aktiivisten ravintoaineiden optimaa- Geelisekoitus on tasalaatuinen kaikkien
linen eli lähes 100 %:nen imeytyminen ainesosien osalta. Siksi kaikki geelipakkaukset ovat identtisiä ja sisältävät
(tai sulaminen) ohutsuolessa.
samat määrät ravintoaineita. Jokainen
Hankaluus on siinä, että suoli siemaus geelipakkauksesta antaa yhtä
muodostaa tärkeän sulun, joka avautuu suuren määrän vaikuttavia ainesosia.
vasta kun
ainesosa on todettu Ravistamista tai sekoittamista ei
vaarattomaksi. ”Kulkuluvan” saatuaan tarvita.
ainesosa pystyy läpäisemään sulun
kokonaan tai osittain. Haasteena on Tämä teknologia auttaa säilyttämään
kehittää sellainen ”kuljetusväline” jolla ravitsevat
ainesosat
valmiiksi
olisi pysyvä kulkulupa. Tässä Agelin nesteytetyssä muodossa, jolloin ne
geelimatriisiteknologia on onnistunut. imeytyvät nopeammin ja paremmin.

Applesta tuli maailman musiikkiykkönen
sen muutettua tavan välittää ääntä.
Agel on tehnyt saman muuttamalla tavan
viedä ravintoaineita kehoon.
Geelimatriisiteknologia on innovaatio
joka saa vaikuttavat ravintoainesosat
läpäisemään sulun valmiiksi kosteutettuina, jolloin ne imeytyvät nopeasti ja
tehokkaasti. Näin se toimii:
Geelin ravintomatriisin valmistus alkaa
sekoittamalla guarkumi ja ksantaanikumi puhdistettuun veteen. Nämä
liukoiset
luonnonkuidut
hajoavat
nopeasti sakeuttaen veden. Sakeuttamisprosessi aikaansaa sähköstaattisten
sidosten
”sotkeutumisen”
pitkien
polysakkaridiketjujen välillä. Näin syntyy
spagettimainen rihmasto, joka luo
kolmiulotteiseen geelimatriisiin suuren
määrän mikroympäristöjä.

GSH Kehon tärkein antioksidantti joka
auttaa ylläpitämään solujen glutationitasoja eli solujen pitkäikäisyyttä ja
terveyttä. Glutationilla on vahvat
antioksidanttiset ominaisuudet.

FIT auttaa painon pudotuksessa ja sen
pitämisessä terveellisissä lukemissa.
OHM
nopeasti
keskittymiskykyä.

lisäenergiaa

SEE
kehitetty
tukemaan
silmän VLT energia-boosteri
terveyttä, sen normaaleja toimintoja urheiluun.
sekä näkökykyä.

liikuntaan

ja
ja

…voit tehdä paljon edistääksesi terveyttäsi,
elääksesi aktiivisempaa ja palkitsevampaa
elämää ja lisätäksesi mahdollisuuksiasi
pitkään elämään.
EXO rakentaa antioksidanttipuolustusta FLX voi antaa välittömän helpotuksen
ja ehkäisee ennenaikaista vanhenemista nivel- ja rustoperäisin kiputiloihin.
suojaten sydäntä ja verenkiertoPRO laatuproteiini palautumiseen,
elimistöä.
painonhallintaan ja välipalaksi.
UMI vahvistaa immuunijärjestelmää ja
REM
Melatoniinipohjainen
geelisuojaa viruksilta, bakteereilta sekä
matriisituote, joka auttaa rauhalliseen
muilta haitallisilta hyökkäyksiltä.
uneen (ei saatavilla Suomessa).
MIN auttaa soluja muuntamaan ruokaa
energiaksi ja kehittämään jokapäiväistä
Ota vastuu omasta terveydestäsi …
vastustuskykyä sekä kestävyyttä.
Ω-3 kalaöljy (omega-3) on ihmiselle
välttämätön tyydyttymätön rasvahappo, jolla on runsaasti terveyttä
edistäviä ominaisuuksia sydämelle,
verenkiertoelimistölle, aivoille, hermostolle. Omega-3 ehkäisee ja vähentää
tulehduksia sekä useita kroonisia
sairauksia jne.
Keskipitkällä aikavälillä seuraavista
ravintogeeleistä voidaan saada terveyshyötyjä jo muutamassa viikossa.

GRN ravitsee ja puhdistaa elimistöä
kuonasta, saasteista ja ympäristöTuotevalikoiman suunnittelussa on myrkyistä.
omat haasteensa, koska haluamme
HRT sisältää sydämelle tärkeitä
kaikkien
tuotteiden
soveltuvan
antioksidantteja, jotka auttavat yllämahdollisimman
suurelle
pitämään terveellisiä kolesteroliarvoja.
kuluttajajoukolle ja käyttäjien hyötyvän
niistä
optimaalisesti. GLO elvyttää ja suojaa ihoa, hiuksia ja
Agel on kehittänyt tuotteita erilaisiin kynsiä.
tarpeisiin ja jaotellut tuotteensa sen
mukaan,
ovatko niiden hyödyt AGELESS on maailman ensimmäinen
nähtävissä pitkällä, keskipitkällä vai geelimatriisipohjainen ihonhoitosarja.
lyhyellä aikavälillä.
Lyhyen aikavälin hyötyjä voidaan Pitkän aikavälin hyötyjä tuottavat henkilökohtaisesta tilanteesta riippuen
ravintolisägeelit
kuuluvat
Agelin - saada näillä ravintogeeleillä
jo
ydintuotteisiin, jotka on tarkoitettu muutamassa tunnissa tai päivässä.
eräänlaiseksi terveysvakuutukseksi (ks.
seuraava palsta).
Yhteensopivuus ja innovaatio …
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Terveys on tietoinen valinta, ja Agelin
tuotteet
auttavat optimaalisen
hyvinvoinnin saavuttamisessa. Monet
terveyteen vaikuttavat tekijät kuten
elämänhistoria, perimä tai ikääntymisen
luonnolliset seuraukset ovat vaikutusmahdollisuuksiemme
ulkopuolella.
Tästä huolimatta voit tehdä itse paljon
parantaaksesi
terveydentilaasi,
elääksesi aktiivisempaa ja sisältörikkaampaa elämää ja lisätäksesi
mahdollisuuksiasi pitempään elämään.
Terveistä elämäntavoista, liikunnasta ja
terveellisestä ruokavaliosta on aivan
varmasti apua.
William Amzallag on lääketieteen
tohtori, tiedemies ja tutkija. Hänellä on
laaja kokemus holistisesta sekä länsimaisesta lääketieteestä, ravintolisistä,
painonhallinnasta ja kosmetiikasta.
* iPod on Apple Inc’in rekisteröity tavaramerkki
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Geelimatriisin vallankumous
Geelimatriisiteknologia on vallankumouksellinen menetelmä ravintoaineiden
kuljettamiseksi kehoon. Sen ansiosta imeytyyvyys on ylivertainen pillereihin,
jauheisiin ja mehuihin verrattuna.
Pillerien ongelmat …
Pillerit ja tabletit tehdään puristamalla kuivat jauheet sekä täyte- ja sidosaineet
tiiviisti yhteen kovassa 500 – 1 500 barin paineessa. Niiden pitää hajota, ennen
kuin ravintoaineet voivat imeytyä verenkiertoon. Sulaminen voi kestää kolmesta
neljään tuntiin. Aina se ei välttämättä ehdi tapahtua lainkaan, vaan
sulamattomat osat huuhtoutuvat sellaisenaan ulos wc-pöntöstä.
Lähes 40 % ihmisistä inhoaa pillereiden nielemistä joko fyysisistä tai psyykkisistä
syistä. Etenkin monilla lapsilla ja vanhuksilla on vaikeuksia niiden nielemisessä.
Jopa normaaliaikuisilla voi olla ongelmia saada pillerit alas kurkusta. Jotkut eivät
halua niitä, koska niiden nauttiminen on epämukavaa tai ne haisevat pahalle,
jotkut taas kärsivät vatsavaivoista ja ikävistä jälkimauista.
Jauheiden ongelmat …
Jauheiden mittaaminen ja sekoittaminen nesteeseen tekee niistä hankalia
käyttää. Ne ovat alttiita ilmankosteudelle ja kokkaroituvat helposti. Itse
sekoitettaessa voi olla vaikea pitää määrät tasaisena.

Mehujen ongelmat …
Nestemäiset ravintolisät vaativat yleensä kylmäsäilytyksen tai ovat muuten herkkiä
bakteereille. Monet tärkeät ravintoainelähteet kuten hedelmien kuori ja siemenet
eivät ole vesiliukoisia. Kun ne ovat sekoitettuna mehuun, koostumus saattaa
vaihdella pullosta toiseen ja jopa samassa pullossa pinta- ja pohjamehun välillä.
Lisäksi mehujen kuljettaminen ja tarjoaminen muille voi olla hankalaa.

Käyttömukavuuden, sulamisen ja
imeytymisen kannalta yksinkertaisesti paras
tapa nauttia hyvinvointi- ja
ravintolisätuotteita.
Toisin kuin pillereistä ja tableteista, geelimatriisista ravintoaineet tulevat nopeasti
kehon käyttöön. Toisin kuin jauheet, Agelin geelit ovat helppoja käyttää ja
ehdottoman tasalaatuisia. Toisin kuin mehuista, geeleistä tiedät saavasi juuri sen
määrän ravintoaineita minkä tarvitset.
Käyttömukavuuden, sulamisen ja imeytymisen kannalta tämä on yksinkertaisesti
paras tapa nauttia hyvinvointi- ja ravintolisätuotteita.

Geelimatriisiteknologian
hyödyt Sinulle

Edut perinteisiin ravintolisiin ja lääkkeisiin nähden :
-

Ainekset ovat täysin luonnonmukaisia
Ravintoaineet imeytyvät kehoon nopeammin, koska ne
ovat valmiiksi liukenevassa muodossa
Tuotteita on helppo kuljettaa mukana
Geelit ovat hyvänmakuisia ja lapsetkin pitävät niistä
Turvallisia käyttää – eivät sisällä keinotekoisia väri- tai
makuaineita
Käyttö ja nieleminen on helppoa
Vähän rasvaa ja hiilihydraatteja – sopivat diabeetikoille
Eivät sisällä piristeitä kuten kofeiinia* tai efedriiniä
Geelimatriisi edistää suolentoimintaa ja sisältää
runsaasti liukenevia kuituja
Jokainen annospussi on tasalaatuinen
Eivät vaadi ravistamista tai veteen sekoittamista
Säilyvät huoneenlämmössä

* Poikkeus VLT energiageeli
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Elä energisenä ja elinvoimaisena…
GSH

–

EXO

Kehon tärkein antioksidantti !
Jo tuhansia vuosia useat löytöretkeilijät ovat yrittäneet
löytää aineen, joka lisäisi elinvuosia ja säilyttäisi
nuoruuden. Nykytiede on todennut, että sellainen aine
on olemassa. Se aine on nimeltään glutationi (GSH) ja
sitä esiintyy meidän jokaisessa solussamme.

Noin 200 eri antioksidanttia sisältävä EXO vastaa viittä
annosta hedelmiä, marjoja ja kasviksia. EXO on juuri sitä
mitä tarvitset suojautuaksesi vapailta radikaaleilta ja
ehkäistäksesi ikääntymisen haittavaikutuksia.
Monimuotoisuus on elämän mauste ja ylläpitävä voima.
EXO:n monipuolinen yhdistelmä eksoottisia hedelmiä,
marjoja ja kasviuutteita muodostaa täydellisen kirjon
antioksidantteja, joiden saanti on keskeistä pitkän ja
terveen elämän saavuttamiseksi. Jotkut näistä
hedelmistä ja uutteista ovat hyvin tunnettuja ja
arvostettuja
terveydestä
ja
hyvinvoinnista
kiinnostuneiden ihmisten keskuudessa.

On olemassa kuitenkin yksi ongelma. Nimittäin kun me
vanhenemme tai sairastumme, niin solujen glutationi tasot laskevat.
Agel GSH auttaa ylläpitämään solujen glutationi -tasoja
eli solujen pitkäikäisyyttä ja terveyttä. Agel GSH on
suunniteltu pitämään glutationi -tasot korkealla.
Glutationilla on vahvat antioksidanttiset ominaisuudet,
joten se on erittäin tärkeä solun sisäisen terveyden ylläpitäjä, sekä kemikaalien ja
myrkkyjen poistaja soluista.
Nostettaessa alentuneet glutationi -tasot uudelleen ylös saavutamme
terveemmän ja energisemmän olotilan, ja Agel GSH on siinä vahva liittolainen.
Kaikkien antioksidanttien äiti !
Mikä on glutation (GSH)?
Glutationi on äärimmäisen tärkeä aine solujen, kudosten ja tärkeiden
elintoimintojen terveelliselle toiminnalle. GSH sisältää kolmea aminohappoa:
glysiini, kysteiini ja glutamiini. Solun sisällä nämä aminohapot eivät vain ole
rakennusosia glutationille vaan ne myös pitävät huolta, että glutationi tuotanto
säilyy kehossa.
Tutkimukset ovat osoittaneet, kun keho vanhenee tai sairastuu niin glutationi tasot voivat alentua merkittävästi. Jo 20 vuoden iässä glutationi -tasot ja tuotanto alkavat laskea. Samoin tutkimukset ovat osoittaneet, että nauttimalla
pelkkää glutationia, ei voida nostaa solujen glutationi -tasoja, vaan paras tapa
ylläpitää hyviä glutationi -tasoja kehossa, on lisätä niitä ainesosia ravitsemuksessa,
jotka rakentavat soluissa glutationia.
Glutationi on tärkeä vastustuskyvylle, myrkkyjen ja epäpuhtauksien poistumiselle
ja se on avain asemassa pitämässä sinut terveenä ja energisenä.
Mitä GSH voi tehdä Sinulle ? Tässä joitain esimerkkejä GSH:n monista
mahdollisista hyödyistä:
• Pitää sinut terveenä ja elinvoimaisena suojaamalla soluja, kudoksia ja
sisäelimiä*
• Tukee solun kykyjä poistaa myrkkyjä ja epäpuhtauksia*
• Edistää palautumista liikuntasuorituksista*
• Taistelee normaaleja ikääntymisen merkkejä vastaan*
• Tehostaa immuunipuolustuksen toimintaa*
• Lisää energisyyttä*
• Tukee normaaleja kolesteroliarvoja*
• Suojaa ja tehostaa maksan toimintoja*
• Suojaa ja tehostaa sydän ja verenkiertoelimiä, munuaisia, keuhkoja ja DNA:ta*
Aktiiviset ainesosat:
C-vitamiini kalsiumaskorbaatti (Calcium Ascorbate), D-vitamiini, Seleeni, Glysiini,
Asetyylikysteiini (N-Acetyl L-Cysteine), Asetyyliglukosamiini (N-Acetyl DGlucosamine),
Cordycep-sieni
(Cordyceps
sinensis
Mycelium
Ext),
Alfalipoiinihappo (Alpha Lipoic Acid), Kversetiini (Quercetin Turmeric Root Ext),
L-glutamiini (L-Glutamine), Maarianohdakesiemenuute (Milk Thistle Seed Ext)
Värisaflori (Safflower Seed Oil)

– Suojaudu vapaiden radikaalien haittavaikutuksilta!

Esimerkkeinä mm. tyrnimarja ja mangostaani, joiden ohella EXO sisältää
runsaasti muitakin antioksidanttilähteitä täyteläisenä ja hyvänmakuisena
sekoituksena.
Yhdessä parhaatkin ainesosat toimivat vielä paremmin …
Kullakin näistä eksoottisista hedelmistä ja kasveista on uskomattoman hyvät
terveysvaikutukset, mutta yhdessä ne toimivat vielä paremmin. EXO sisältää
laajemman valikoiman vaikuttavia ravintoaineita kuin tuotteet, joissa on vain
yksi vaikuttava ainesosa. Sen koostumus on ainutlaatuinen: yhdessä EXOannoksessa on jopa satoja luonnollisia antioksidantteja helposti nautittavassa
muodossa.
Antioksidantit ovat tärkeitä hyvinvoinnillemme. Niillä on keskeinen merkitys
solu-vaurioiden ehkäisemisessä, koska ne pystyvät neutraloimaan vapaita happiradikaaleja. EXO voi auttaa kehoasi selviytymään paremmin nykyajan kiireisestä
ja stressaavasta elämänrytmistä ja ympäristön saasteista. Torjumalla vapaita
radikaaleja voidaan jopa hidastaa kehon vanhenemisoireita.
Mitä EXO voi tehdä sinulle? Tässä joitakin esimerkkejä EXO:n monista
mahdollisista hyödyistä:
• Sisältää noin 200 luonnollista antioksidanttia*
• Suojaa kehoa vapaiden radikaalien hyökkäyksiltä*
• Auttaa taistelussa normaaleja ikääntymisen merkkejä vastaan*
• Vahvistaa immuunipuolustusta*

UMI – Ylivoimainen vastustuskyvyn tehostaja!
Päihitä bakteerit, virukset ja muut ikävät pöpöt UMI:n
avulla! Agelin UMI:n tehoaine on fucoidan, meren lahja
terveydellemme ja hyvinvoinnillemme. Fucoidan on
ruskeasta merilevästä saatava ravintoaine, jota on jo
vuosisatoja käytetty merellisissä kulttuureissa, jotka ovat
tunnettuja ihmisten terveydestä ja pitkästä eliniästä. Sitä
voidaan syystä kutsua luontoäidin salaiseksi aseeksi.
Fucoidan on erittäin hyödyllinen ruuansulatuskanavan ja
hengityselimistön hyvinvoinnille
ja koko immuunijärjestelmälle. Sadat tutkimukset vahvistavat fucoidanin
terveelliset vaikutukset, jotka on tunnustettu laajalti
myös asiantuntijoiden ja tiedemiesten keskuudessa.
Vahvista immuunipuolustustasi…
Fucoidanin on osoitettu ylläpitävän terveyttä ja edistävän sitä. Fucoidan tukee
valkosolujen terveyttä ja niiden tuotantoa elimistössä. Terveet valkosolut ovat
ratkaiseva tekijä immuunivasteessa.
Mitä UMI voi tehdä sinulle? Tässä joitakin esimerkkejä UMI:n monista
mahdollisista hyödyistä:

* Nämä lausunnot eivät ole virallisesti vahvistettuja. Näillä tuotteilla ei ole tarkoitus
diagnosoida, hoitaa, parantaa tai estää mitään sairautta. Kaikki esitetyt tuotteet eivät ole
saatavilla kaikissa maissa, ja joissakin maissa tuotteet on tarkoitettu vain omaan käyttöön.

• Auttaa korvaamaan kuolleita soluja tukien kudosten ja elinten uusiutumista*
• Tukee immuunipuolustusta lisäämällä terveitä valkosoluja *
• Tukee sydämen ja verenkiertoelimistön normaalia toimintaa*
• Tukee apoptoosia eli elimistön luonnollista tapaa eliminoida haitallisia soluja
• Tukee maksan ja munuaisten normaalia toimintaa*
Aktiiviset ainesosat:
Fucoidan, omenaviinietikka
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… Voi hyvin ja näytä hyvältä!
SEE

MIN

– Silmiesi hyvinvointiin, jotta näkisit paremmin !
Agel® SEE on kehitetty tukemaan silmän terveyttä,sen
normaaleja
toimintoja
sekä
näkökykyä.
Sen
edistyksellinen yhdistelmä ravintoaineita auttaa silmän
kudoksia niin silmän sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

Jokainen tarvitsee riittävästi oikeita vitamiineja ja
mineraaleja pysyäkseen terveenä ja elinvoimaisena.
Tiedämme, että nykyiset ruokailutottumukset ja
teollinen ruoka eivät anna niitä tarpeeksi. Siksi on
suositeltavaa ottaa käyttöön Agelin tuote nimeltä MIN.
MIN sisältää oikeat määrät niitä vitamiineja ja
mineraaleja, jotka meidän pitäisi saada normaaliravinnosta mutta joiden vajeesta kärsimme yleisesti.

Agel® SEE on markkinoiden ainoa tuote, jossa on
yhdistetty niin tehokkaat ravintoaineista saadut silmän
toimintoja tukevat antioksidantit kuin Agelin kehittämä
kuiduista koostuva suspensiogeeliteknologiakin.

Terveellistä ravintoa on vaikea löytää…

Agel® SEE tuotteen avulla voit taistella vastaan niitä
useita eri tekijöitä, jotka edesauttavat näkökyvyn
heikkenemistä.
Mustikka on Euroopassa jo kauan tunnettu näkökykyä edistävänä marjana, ja
esimerkiksi toisen maailmansodan aikana Britti-lentäjät söivät mustikoita
parantaakseen pimeässä näkemisen kykyään. Mustikassa on voimakkaita
antosyaaneja (väriaineita) eli antioksidantteja, jotka ovat hyödyllisiä
yleisterveydelle ja silmän toiminnoille.
Viinirypäleellä on pitkä historia terveyttä edistävänä hedelmänä ja sen siemenissä
on vahvoja antioksidantteja. Esimerkiksi Intiassa rypäleitä on käytetty
kansanparannuslääkkeenä useiden vaivojen hoidoissa.
Luteiini on tärkeä karotenoidi, jota kasvit valmistavat. Erityisesti vihannekset,
joissa on tumman vihreät lehdet, valmistavat luteiinia. Tutkimuksissa on osoitettu
luteiinin positiivinen vaikutus silmien terveyteen. Pinaatin ja tumman vihreän
lehtikaalin on jo kauan tiedetty olevan hyväksi näkökyvylle, mutta vasta nyt
viimeaikoina on todettu, että luteiini on se avain asemassa oleva ainesosa
kasveissa, jolla on ne näkökykyä tukevat ominaisuudet.
Kaikilla yllä mainituilla ainesosilla on kullakin ne tavoiteltavat roolit näkökyvyn
ylläpidossa, mutta varsinkin yhdessä ne tarjoavat valtavan tuen silmän
toiminnoille, näkökyvylle ja terveydelle yleisesti.
Mitä SEE voi tehdä sinulle? Tässä joitakin esimerkkejä SEE:n monista mahdollisista
hyödyistä:
• Lisää silmässä olevien solujen nesteytystä, mikä tervehdyttää ja auttaa
normaaleja silmän toimintoja.*
• Todistetusti tehokkaat ja tunnetut ravintoaineet, kuten beetakaroteeni,
myötävaikuttavat tehokkaasti silmän terveyteen.*

Aktiiviset ainesosat:
Beetakaroteeni, Luteiini (kehäkukka), Mustikkauute, Viinirypäleen siemenuute,
Yhdistelmä tokoferleja (E-vit), B6- ja B12-vitamiini, Sinkki, Foolihappo

– Täydellinen yhdistelmä vitamiineja ja mineraaleja!

Nykyään useimmat meistä eivät syö ruokaa vaan
”ruokatuotteita”. Ne täyttävät vatsan, mutta eivät
sisällä riittävästi terveydelle tärkeitä ravintoaineita.
Esivalmistettu teollinen ruoka, pikaruoat ja epäterveelliset välipalat sisältävät
usein runsaasti sokeria ja rasvaa, mutta vain vähän vitamiineja ja mineraaleja.
Yhä useampi etsiikin tuotteita jotka saavat meidät voimaan paremmin,
kehomme toimimaan oikein ja energian riittämään kaikkiin päivän askareisiin.
Oikeat vitamiinit ja mineraalit oikeassa suhteessa …
MINistä saat juuri oikeat määrät niitä elintärkeitä vitamiineja ja mineraaleja ja
hivenaineita, joita tarvitset joka päivä. Se sisältää 100% 12:n tärkeimmän
vitamiinin ja 75% 10:n elintärkeän mineraalin päivittäisestä saantisuosituk-sesta.
Imeytyvyys ratkaisee …
Markkinoilla on runsaasti monivitamiini- ja -mineraalivalmisteita, joista suuri osa
on kuitenkin sen laatuisia etteivät ne välttämättä imeydy kunnolla. Ja mikä vielä
ikävämpää, monet näistä vitamiineista ja mineraaleista saattavat olla
pitkäaikaisessa käytössä jopa myrkyllisiä.
MIN sisältää juuri oikeat ravintoaineet luonnollisessa ja terveellisessä muodossa,
Agelin geeliteknologian ansiosta ne myös imeytyvät tehokkaasti – mitään ei
mene hukkaan. Jos siis haluat maksimoida vitamiinien ja mineraalien saantisi,
MIN on juuri oikea tuote. Se on myös hyvänmakuinen, helppo niellä ja kuljettaa
mukana ja makeutettu luonnollisella hedelmäsokerilla.
Mitä MIN voi tehdä sinulle? Tässä joitakin esimerkkejä MIN:n monista
mahdollisista hyödyistä:
• Sisältää elintärkeitä energiaa tuottavia koentsyymejä 100 % päivittäisestä
saantisuosituksesta*
• Antaa puhtia päivittäisiin toimiin*
• Muuntaa hiilihydraatteja, proteiineja ja rasvaa energiaksi*
• Auttaa normaalin luuston, hampaiden ja nivelien kunnossapitämisessä*
• Tukee normaalia näköä ja kuuloa*

REM - Herää virkeänä ja levänneenä!
Auttaa nukkumaan paremmin ja tukee tervettä unirytmiä.
1-2 geeliliuskaa kielen alle noin tuntia ennen nukkumaan
menoa. Vaikuttava aine: melatoniini.
(Ei saatavilla Suomessa.)

* Nämä lausunnot eivät ole virallisesti vahvistettuja. Näillä tuotteilla ei ole tarkoitus
diagnosoida, hoitaa, parantaa tai estää mitään sairautta. Kaikki esitetyt tuotteet eivät ole
saatavilla kaikissa maissa, ja joissakin maissa tuotteet on tarkoitettu vain omaan käyttöön.
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Elä energisenä ja elinvoimaisena…
Ω-3 – Terve sydän ja mieli; Elintärkeä Omega -3

GRN – Ylivoimainen ”superruoka” !

Omega-3 on välttämätön rasvahappo, jota
tarvitsemme koko elämämme ajan. ”Hyvät
rasvat” vaikuttavat kaikkiin elintoimintoihimme
sydämen lyönnistä oppimiskykyyn ja muistiin.
Välttämättömien rasvojen terve tasapaino
elimistössä auttaa vähentämään monia
sairausriskejä.
Paras omega-3:n lähde ovat rasvaiset kalat, ja
erityisesti lohi. Nämä korkeasti tyydyttymättömät rasvat ovat herkkiä hapettumaan, ja näin
muodostavat haasteita kun niistä valmistetaan
ravintolisiä. Tästä johtuen useimmat kalaöljy-

Terveys lähtee suolistosta. Agelin GRN on tehokkain
mahdollinen valmiste tukemaan luonnollisella tavalla
suoliston tervettä
toimintaa. Se on todellinen
”superruoka” joka ravitsee ja puhdistaa koko
ruuansulatuskanavaa.
GRN:n tehokas yhdistelmä vaikuttavia ravinneainesosia
auttaa ruuansulatuselimistöä puhdistumaan
stimuloimalla suoliston toimintaa ja tukemalla
suoliston omia hyödyllisiä bakteereita.
Eroon myrkyistä GRN:n avulla…

tuotteet ovat epämiellyttäviä käyttää; maku, haju, röyhtäytytys jne. Välttääkseen
ne, Agel on kehittänyt ja patentoinut suspensiogeelin eli emulsion, jossa omega-3
rasvahapot ovat. Tämä geeliteknologia suojaa samalla nämä elintärkeät
ravintoaineet ja takaa, että ne imeytyvät nopeammin, helpommin ja myös
maistuvat paremmalle ilman hapettumisen haittavaikutuksia.

Kehoon imeytyy sekä hyödyllisiä että haitallisia aineita.
Ongelmallisia ovat varsinkin elintarvikkeiden lisäaineet.
GRN:n sisältämät tehokkaat fyto- eli kasviravinteet kuten spiruliina (siniviherlevä) ja
klorofylli (lehtivihreä) ravitsevat, auttavat elimistöä poistamaan myrkyllisiä aineita ja
puhdistavat koko ruuansulatuskanavaa.

Valmis tuote on sitruunan makuinen emulsiogeeli, joka sisältää maksimaalisesti
DHA:ta ja EPA:ta. Ω-3 nauttiminen päivittäin on helppo tapa huolehtia
terveellisestä rasvahappotasapainosta.

Pitää sinut liikkeessä …

Mitä Ω-3 voi tehdä sinulle? Tässä joitakin esimerkkejä Ω-3 :n monista
mahdollisista hyödyistä:
• Auttaa tasapainottamaan Omega 3- ja Omega 6 –rasvahappojen terveellistä
suhdetta*
• Auttaa kehoa vapautumaan rasvahappojen epäsuhdan aiheuttamista häiriöistä
ja palautumaan normaalitilaan*
•Voi auttaa vähentämään useiden kroonisten sairauksien riskiä*

FLX – Stop kivulle jo muutamassa minuutissa!

GRN:n sisältämä tehokas yhdistelmä fytoravinteita pitää ruuansulatuskanavan myös
toiminnassa. Puhtaiden ruoka-aineiden sisältämät kuidut tehostavat suoliston
peristalttista liikettä eli lihastoimintaa joka kuljettaa ruokaa eteenpäin.
Mitä GRN voi tehdä sinulle? Tässä joitakin esimerkkejä GRN:n monista mahdollisista
hyödyistä:
• Auttaa kehoa puhdistumaan sisäisesti*
• Edistää terveydelle haitallisten aineiden poistumista elimistöstä*
• Ravitsee ruoansulatuskanavaa ja tehostaa sen toimintaa*

HRT – Uusi läpimurtotuote sydämen terveyteen!

FLX on hämmästyttävän nopeavaikutteinen ja tehokas
yhdistelmä nivelten ja nivelruston hyvinvointiin
vaikuttavia luonnollisia ainesosia. Se on edistyksellisin
tuote mitä tähän mennessä on kehitetty! Monet käyttäjät
ovat saaneet lähes välittömän helpotuksen kipuihin, joista
olivat
ehtineet
kärsiä
vuosikausia.

Hyvin toimiva sydän on terveytemme perusta. HRT on
tieteellisesti kehitetty ja teknologialtaan edistyksellinen
ravintogeeli, joka on suunniteltu erityisesti tukemaan
sydämen
suojaamista
ja
verenkiertoelimistön
ravinnonsaantia sekä terveen kolesterolitason ylläpitoa
yhdessä terveellisen ruokavalion ja liikunnan kanssa.

Neljä nivelten terveyteen vaikuttavaa ainetta…

HRT on ainutlaatuinen yhdistelmä antioksidantteja ja
ravintoaineita, jotka suojaavat sydäntä ja antavat sille
energiaa. HRT:n monista sydänystävällisistä ainesosista
esimerkiksi tauriini voi tukea sydänkudoksen terveyttä,
karnitiini puolestaan auttaa lisäämään verenkiertojärjestelmän energiantuotantoa.*

!

FLX sisältää neljä aineosaa joista jokaisella on tunnetusti
terveellinen vaikutus niveliin: Kondroitiinisulfaatti on osa
isompaa proteiinimolekyyliä, joka parantaa nivelruston
joustavuutta. Glucosamiini on aminosokeri, jonka
uskotaan
edistävän
rustonmuodostusta
ja
voitelevan
niveliä.
Metyylisulfonyylimetaani (MSM) on orgaaninen rikkiyhdiste, joka on
osoittautunut hyväksi nivelten terveydelle. Ja Celadrinâ® on yhdistelmä
rasvahappoja, joiden on osoitettu edistävän nivelten terveyttä ja vähentävän
mm. aktiiviliikunnasta aiheutunutta lyhytaikaista kipua.*

Sydämesi kunto on elintärkeä…
Anna sydämellesi mitä se tarvitsee! Syö oikein ja liiku paljon. Harkitse sen lisäksi
HRT:n ottamista osaksi sydänystävällistä elämäntapaasi.

FLX - luonnollista terveyttä nivelille aktiiviseen elämäntyyliin…
Markkinoilla on pillerivalmisteita, jotka sisältävät yhtä tai kahta edellä
mainituista aineista, mutta FLX:ssä on kaikki neljä - nopeasti imeytyvässä
muodossa.
Nämä neljä tehokasta ainesosaa tulevat kaikki luonnollisista lähteistä.
FLX:ssä ne on yhdistetty helposti nieltävän geelin muotoon. Kätevä geelipakkaus
on helppo kuljettaa mukana. FLX on helppo ja luonnollinen tapa huolehtia
nivelten kunnosta ja elää aktiivista elämää!
Mitä FLX voi tehdä sinulle? Tässä joitakin esimerkkejä FLX:n monista
mahdollisista hyödyistä:

Mitä HRT voi tehdä sinulle ? Tässä
mahdollisista hyödyistä:

joitakin esimerkkejä HRT:n

monista

• Auttaa ylläpitämään terveitä kolesteroliarvoja*
• Antaa sydämelle energiaa*
• Auttaa suojaamaan sydäntä*
• Täydentää sydänystävällistä elämäntapaa*
Aktiiviset ainesosat:
B3-vitamiini (niasinamidi), folaatti (foolihappo), seleeni (selenometioniini),
jauhettu osterivinokas, tauriini, L-karnitiini, Q10 –koentsyymi, polikosanoli

• Auttaa ylläpitämään nivelten terveyttä*
• Auttaa ylläpitämään nivelten normaalia liikkuvuutta ja joustavuutta *
•Auttaa lyhytaikaisiin nivelkipuihin joita aktiivinen elämäntapa voi aiheuttaa*

* Nämä lausunnot eivät ole virallisesti vahvistettuja. Näillä tuotteilla ei ole tarkoitus
diagnosoida, hoitaa, parantaa tai estää mitään sairautta. Kaikki esitetyt tuotteet eivät ole
saatavilla kaikissa maissa, ja joissakin maissa tuotteet on tarkoitettu vain omaan käyttöön.
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… Voi hyvin ja näytä hyvältä!
OHM – Lisää energiaa ja keskittymiskykyä!

FIT – Terveelliseen painonpudotukseen!

Jos väsähdät iltapäivän tunteina eikä ajatus kulje, OHM
voi antaa lisäenergiaa ja auttaa keskittymään. OHM on
luonnollinen ja terveellinen energian lähde jossa ei ole
haitallisia aineita kuten kofeiinia tai efedriiniä. OHM
itse asiassa muuntaa ruuan hiilihydraatteja energiaksi.

Ylipaino voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia ja heikentää
toimintakykyä. Painonpudotus on usein kovaa taistelua,
mutta FIT voi auttaa sinua voittamaan rasvasodan ja
saamaan kilot hallintaan.
Älä enää varastoi hiilihydraatteja…

Unohda tyhjät kalorit ja keinotekoiset piristeet!
OHM:sta saat luonnollista energiaa. Se sisältää runsaasti
kisandraa, ruusujuurta ja ginsengiä, jotka voivat
parantaa stressinsieto- ja keskittymiskykyä. Lisäpotkua
antavat tauriini, useat B-ryhmän vitamiinit ja D-riboosi.

FIT sisältää luonnollista aktiivista ainesosaa nimeltä Super
CitriMax. Se on hydroksi-sitruunahappo (HCA), jota saadaan
garcinia cambogia -hedelmän ja kuoren uutteesta. HCA:n
tehtävänä on estää elimistöä varastoimasta käyttämättömiä
hiilihydraatteja ja hillitä rasvanmuodostusta. Ratkaisevaa on
paljonko kaloreita kulutat ja paljonko niitä poltat. Kun saat
tämän hallintaan, painosi laskee.

Lisäenergiaa silloin kun tarvitset…
OHM antaa lisäenergiaa silloin kun se on tarpeen esimerkiksi fyysiseen
suoritukseen. Se voi myös auttaa kehoa palautumaan nopeammin suorituksen
rasituksista. OHM-pakkauksia on helppo pitää mukana siltä varalta että tarvitaan
nopeasti lisää virtaa. Se on oivallinen lisäenergian lähde niin urheilijoille kuin
kaikille nykyajan kiireisessä elämänrytmissä eläville.
Mitä OHM voi tehdä sinulle? Tässä joitakin esimerkkejä OHM:n monista
mahdollisista hyödyistä:
• Tukee päivittäistä energiansaantia ja keskittymiskykyä*
• Auttaa elimistöä muuntamaan ruoan tehokkaasti energiaksi*
• Voi lisätä energiaa ja keskittymiskykyä urheilusuorituksen aikana*
• Tukee immuunijärjestelmää*
• Auttaa torjumaan väsymystä päivittäisissä normaalitoimissa*
•Voi lisätä kapasiteettia fyysistä ja henkistä suorituskykyä vaativissa tehtävissä *
Aktiiviset ainesosat: Tauriini, D-riboosi, kisandra, omenaviinietikka, korealainen
ginsengjuuri, ruusujuuri, vanadiinisitraatti, inositoli

Voit syödä vähemmän ilman nälän tunnetta …
Toinen HCA:n hyödyistä on, että se vähentää lievästi ruokahalua. Kun FIT otetaan
30-60 minuuttia ennen ateriaa, voidaan syödä vähemmän ilman ikävää nälän,
väsymyksen tai ärtymyksen tunnetta. Tärkeää on pitää kuitenkin huolta riittävästä
ravinnon saannista. Syömällä vähemmän ja liikkumalla enemmän paino voidaan
saada hallintaan. Tutkimukset osoittavat, että painon pudotus auttaa pitämään
verenpaineen normaalina, parantaa unen laatua ja voi lisätä vuosia elinikään.
Mitä FIT voi tehdä sinulle? Tässä joitakin esimerkkejä FIT:n monista mahdollisista
hyödyistä:
• Auttaa vähentämään ruokahalua*
• Voi tehostaa rasva-aineenvaihduntaa*
• Edistää rasvan palamista*
• Tukee terveellistä painonpudotusta*
• Auttaa kehon normaalia serotoniinin tuotantoa *
• Antaa lisätehoa painonhallintaohjelmaan kun ruokavalio ja liikunta eivät yksin
riitä*
Aktiiviset ainesosat:
Garcinia gambogia (Super CitriMax®), omenaviinietikka

GLO – ikääntymisen näkyviä merkkejä vastaan!
GLO on superravintoa iholle, hiuksille ja kynsille. Se
kosteuttaa ihoa sisältä päin, vahvistaa kynsiä ja antaa
hiuksille kiiltoa.
Kosteus on ensiarvoisen tärkeää terveen ulkonäön ja hyvän
olon kannalta. Ikääntyessä solujen kyky imeä vettä
heikkenee, mikä aiheuttaa ihon kuivumista ja hilseilyä
saaden ihon näyttämään elottomalta. GLO kosteuttaa
tehokkaasti sisältä päin. Se sisältää vihreän teen siemenöljyä,
greipin siemenöljyä ja aloe veraa jotka auttavat soluja
imemään itseensä kosteutta. Iho, hiukset ja kynnet näyttävät
siksi paremmilta ja terveemmiltä.
Kollageenikuituja elvyttämällä on mahdollista madaltaa hienoja juonteita ja
ryppyjä ja saada iho näyttämään nuorekkaammalta. Iän myötä kollageenikuidut
heikkenevät ja venyvät, jolloin syntyy ohuita juonteita ja ryppyjä tai iho veltostuu.
GLO:n tehokas yhdistelmä acerolakirsikkauutetta, peltokorteuutetta ja ubikinoni
Q10:ä tukee ihon kollageenin muodostusta.
Suojautuminen ympäristön saasteilta ja auringon pitkäaikaisilta vaikutuksilta
auttaa ihoa säilymään pehmeänä ja terveenä. GLO:n sisältämät vihreän teen uute,
kurkuma ja kaura suojaavat ihoa auringon ja saasteiden haitallisilta vaikutuksilta.

AGELESS – Säteilevän kaunis iho!
Ihomme
altistuu
päivittäin
monille
rasitustekijöille kuten auringon haitallisille
säteille ja sään vaikutuksille. Stressi,
ilmansaasteet, vapaat radikaalit, alkoholi ja
tupakka ovat iholle vahingollisia. Ikääntyessä
ihon kosteustasapaino heikkenee, kun se ei
kykene enää sitomaan kosteutta samalla tavoin
kuin nuorempana. Kehon kyky tuottaa itse
antioksidantteja vähenee myös iän myötä,
samoin kollageenin muodostus. Aivan kuten
rutikuiva maa halkeilee, ikääntymisen merkit
alkavat näkyä ihossa hiusryppyinä ja uurteina.
Iho menettää kimmoisuuttaan ja sen
pintarakenne muuttuu.
Agel on nyt ottanut geelimatriisiteknologian käyttöön myös ihonhoidossa. Agel on
luonut ensimmäisen kokonaan geelipohjaisen ihonhoitosarjan, joka taistelee
tehokkaasti ikääntymisen merkkejä vastaan. Tämä uraauurtava sarja on kehitetty
hienoimmista ja puhtaimmista raaka-aineista antamaan ihollesi sen tarvitsemaa
ravintoa ilman haitallisia kemikaaleja. Ageless voi parantaa ihoasi monin tavoin. Se
auttaa vähentämään hienoja juonteita ja ryppyjä, säilyttämään ihon luonnollisen
heleyden ja värisävyn, kosteuttamaan kuivaa ihoa ja lisäämään ihon kiinteyttä.
Toisin
sanoen,
Ageless
auttaa
sinua
näyttämään
paremmalta.
- Ageless on täydellistä ravintoa ihollesi!

* Nämä lausunnot eivät ole virallisesti vahvistettuja. Näillä tuotteilla ei ole tarkoitus
diagnosoida, hoitaa, parantaa tai estää mitään sairautta. Kaikki esitetyt tuotteet eivät ole
saatavilla kaikissa maissa, ja joissakin maissa tuotteet on tarkoitettu vain omaan käyttöön.

www.AgelTuotteet.fi
12/2012

7

KKM Consulting / Kari Merenheimo
Independent Team Member
merenheimo@gmail.com
www.AGELTUOTTEET.fi

Elä energisenä ja elinvoimaisena…
PRO – Täydellinen proteiini-lisä palautumiseen, painonhallintaan
kuin välipalaksikin

VLT – Energiaa silloin kun sitä tarvitset nopeasti !
Mullistava energiageeli …

Agelin uusi proteiinituote PRO pohjautuu
samaan suspensiogeelin ominaisuuksiin
ravintoaineiden nopeassa ja tehokkaassa
imeytymisessä, kuin muutkin Agel
tuotteet vaikka se onkin jauhemaisessa
muodossa.

PRO on markkinoiden tehokkain ja
edistynein proteiinivalmiste. Tuotteen
toimivuutta ja imeytyvyyttä on tehostettu
edelleen lisäämällä mm. vihreän teen
uutetta ja polyfenoleja.
PRO:n ainutlaatuinen aminohappokoostumus on saatu yhdistämällä heran, soijan,
maidon sekä herneen proteiinia. Kalsium ja natrium saadaan käsittelemättömästä
raakamaidosta.
PRO:n ainutlaatuisuutta on tehostettu ottamalla mukaan useita ainesosia
”superfoodeista” jotka tehostavat mm. aineenvaihduntaa ja rasvan palamista;
kaakao, vihreä tee, auringonkukkaöljy, guar gum, xantian gum, stevia, lesitiini, jne.
Agel PRO tuotteesta saat kaikki ne hyödyt …
… joita tehokkaan ja laadukkaan proteiini-juoman tuleekin tarjota;

Agel VLT on turvallinen ja suositeltava vaihtoehto energia-juomille.
Raikkaan hedelmän makuinen energiageeli antaa nopeasti lisä-energiaa
luonnollisessa muodossa, ja ilman sokerien aiheuttamaa äkillistä veren
sokeripitoisuuden nousua ja sen jälkeistä energiatason romahtamista. *
Unohda tyhjät kalorit ja keinotekoiset piristeet !
Tiesithän, että energia-juomat ja -tuotteet yleensä sisältävät runsaasti sokeria ja
keholle ei-toivottuja aineita. Ja, että oikeilla ravintoaineilla on suuri merkitys
terveellisessä ja tehokkaassa energian tuotannossa.
Agel VLT sisältää aminohappoja ja vain vähän hiilihydraatia (10g). Guarana siirappi
on luonnollinen kofeiinin lähde ja glysiini erinomainen aminohappo henkiseen
jaksamiseen.
Potkua extra-kilometreille

Energiaa lihaksille, ”superfoodeilla” tehostetut rasvanpalamisominaisuudet,
laadukkaan aminohappo-profiilin (18 eri aminohappoa) ja ennen kaikkea
tehokkaan suspensiogeelin mahdollistaman nopean ja korkean ravintoaineiden
imeytymisen.
Mitä PRO voi tehdä sinulle? Tässä joitakin esimerkkejä PRO:n monista
mahdollisista hyödyistä:
• Auttaa palautumaan treenistä*
• Lisää lihaskasvua ja solujen uusiutumista*
• Tehostaa rasva-aineenvaihduntaa*
• Pitää mielialan korkealla*

... yhdistelmä kofeiinia, vitamiineja ja
tarkkaan valittuja yrttejä, antaa lisäenergiaa
päivän
aktiiviteetteihin
ja
liikuntasuorituksiin.

VLT on erityisesti suunniteltu urheilijoille ja aktiivisen liikunnan harrastajille. Se
antaa lisäenergiaa silloin kun se on tarpeen. Voit ottaa tuotteen ennen fyysistä
suoritusta ja näin suoriutua niistä viimeisistä kilometreistä tehokkaammin. Se
auttaa myös kehoa palautumaan nopeammin suorituksen rasituksista.
Sopii käytettäväksi ilman doping-ongelmia.
VLT on erinomainen energian lisääjä opiskeluun ja tärkeisiin business-palavereihin.
VLT sopii erinomaisesti kasvissyöjille, gluteeni ongelmaisille, ja alhaisen
glykeemisen indeksin ansiosta ei aiheuta suurta sokeri-kuormitusta esim.
diabetikoille.
VLT sisältää myös C-, B3- ja B12 -vitamiineja, joilla on iso rooli kehon luonnollisessa
energian tuotannossa.
Pakkauksia on helppo pitää mukana siltä varalta että tarvitaan nopeasti lisää virtaa.
Mitä VLT voi tehdä sinulle? Tässä joitakin esimerkkejä VLT:n monista mahdollisista
hyödyistä:
• Antaa pitkäkestoisen energia ”ruiskeen*
• Tukee ATP-synteesiä (solujen luonnollinen energiatuotantoprosessi mm.
lihaksille)*
• Sisältää asetyyli L-karnitiini aminohappoa, jonka on osoitettu vähentävän sekä
fyysistä että henkistä väsymistä yhdessä ikääntymisen kanssa. Karnitiini on myös
esiaste tärkeälle aivojen välittäjäaineelle asetyylikoliinille, joka taas edistää
mielen (kognitiivinen) ja muistin toimintaa*
• Auttaa torjumaan väsymystä päivittäisten toimintojen aikana*
• Ei suositella raskaana olevilla, imettäväisille eikä lapsille, ei myöskään jos olet
herkkä kofeiinille.
Aktiiviset ainesosat:
Guarana siirappi, Glysiini, Kofeiini, L-karnitiini, HCl, Omenahappo, Glukuronilaktoni

* Nämä lausunnot eivät ole virallisesti vahvistettuja. Näillä tuotteilla ei ole tarkoitus
diagnosoida, hoitaa, parantaa tai estää mitään sairautta. Kaikki esitetyt tuotteet eivät ole
saatavilla kaikissa maissa, ja joissakin maissa tuotteet on tarkoitettu vain omaan käyttöön.
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… Voi hyvin ja näytä hyvältä!
ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) - vertailu

Geeli imeytyy tutkitusti paremmin kuin kapselit

General Clinical Research Center and Department of Medicine, University of
Minnesota, Minneapolis, MN and *The Mayo Clinic, Rochester, MN
On jo pitkään tiedetty ja tunnettu, että ravintoaineet imeytyvät paremmin kehoon
kun siihen on sitoutunut vettä (hydralaatti). Näin keho pystyy käyttämään
hyödykseen nämä ravintoaineet. Tämä kemiallinen sidos on Agel
suspensiogeeliteknologian ja tuotteiden takana. Agel on ns. esi-nesteyttänyt
ravintoaineet, jotta ne olisivat heti ja nopeammin valmiina imeytymään.

ORAC-arvo kertoo, paljonko tietty ruoka-aine sisältää antioksidantteja.
Antioksidantit auttavat kehoamme toimimaan paremmin mm ylläpitämällä
sydämen ja verenkierron terveyttä.
Noin 200 eri antioksidanttia sisältävä EXO vastaa viittä annosta hedelmiä, marjoja
ja kasviksia. EXO on juuri sitä mitä tarvitset suojautuaksesi vapailta radikaaleilta ja
ehkäistäksesi ikääntymisen haittavaikutuksia.

Useita vuosia sitten Minnesotan Yliopisto teki yhteistyössä Mayo Klinikan kanssa
tutkimuksen, jossa havaittiin imeytymisen tehokkuus kun ravintoaineet olivat
yhteydessä veteen. He veivät tutkimustaan pidemmälle ja päättivät käyttää
tutkimuksessa myös omega-3 kalaöljyä. He valmistivat emulsion, jossa oli käytetty
vettä ja liukenevia kuituja, aivan kuten Agel tuotteissakin.
Tulokset olivat hämmästyttävät. Omega-3:n imeytyminen oli jopa kolminkertainen
jo muutaman tunnin kuluttua, ja ero kapseleihin jatkui useita tunteja eteenpäin.
Tämä tutkimus osoittaa (taulukko yllä), että käyttämällä Agel tuotteita saat
rahoillasi todella enemmän tuloksia ja hyötyjä terveytesi eteen.

Monimuotoisuus on elämän mauste ja ylläpitävä voima. EXO:n monipuolinen
yhdistelmä eksoottisia hedelmiä, marjoja ja kasviuutteita muodostaa täydellisen
kirjon antioksidantteja, joiden saanti on keskeistä pitkän ja terveen elämän
saavuttamiseksi. Jotkut näistä hedelmistä ja uutteista ovat hyvin tunnettuja ja
arvostettuja terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneiden ihmisten keskuudessa.
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Onko terveytesi uhattuna?
Kuinka suojautua roskaruuan vaaroilta
Jos sinulla on terveysongelmia ja kärsit
väsymyksestä tai ylipainosta, syy voi
olla ruokavaliossasi. Miljoonat ihmiset
eri puolilla maailmaa altistuvat nykyään
terveysriskeille siksi, että syömme
oikean ruuan sijasta yhä enemmän
teollista valmisruokaa.
Valmisruokien petollinen helppous…
Mainokset uskottelevat että pizzat,
hampurilaiset ja perunalastut ovat
oikeaa ruokaa. Eivät ne ole. Meidät on
tarkoitettu ravitsemaan itseämme
hedelmillä, vihanneksilla ja pähkinöillä.
Nykyihmisen ruokavalion muodostavat
usein pullat, sipsit, pizzat, sokeroidut
virvoitusjuomat ja rasvassa paistetut
ruoat. Tämä ”ruoka” ei sisällä
nimeksikään vitamiineja, mineraaleja,
entsyymejä, proteiineja, antioksidantteja ym. jotka ovat välttämättömiä
terveiden solujen tuotannolle.

Glen oli nähnyt urheilijoiden, kuten
maratoonareiden ja triathlonistien,
käyttävän kilpailuissa geelimuotoisia
hiilihydraattivalmisteita. Kukaan ei ollut
kuitenkaan soveltanut tätä konseptia
ravintoaineisiin, joita Glenillä oli
mielessään suuri joukko.
Muutamassa päivässä hän sai tutkijat
mukaan projektiin. Tuotekehittelyssä
vastaan tuli monia haasteita, joista
vähäisin ei ollut maku. Monet niistä
ainesosista joita Glen halusi tuotteisiin
maistuivat totta puhuen kamalalta. Ja
Glen tiesi että ihmiset eivät käytä kauaa
tuotteita, joiden mausta eivät pidä.
Selvitettävänä oli monia muitakin
kysymyksiä kuten sulaminen, säilyvyys,
raaka-aineiden
korkealuokkaisuus,
laadunvalvonta jne. Mutta Glen ja
hänen
tiedemiestiiminsä
olivat
päättäneet ratkaista ongelmat, ja niin
he myös tekivät.

Mainokset uskottelevat että hampurilaiset ,
pizzat ja perunalastut ovat oikeaa ruokaa.
Kiireinen elämänrytmi saa ihmiset
tinkimään päivittäisestä ruokailusta.
Aamiainen voi jäädä kahvikupin varaan,
lounas kuitataan nopealla välipalalla ja
työpäivän jälkeen ostetaan päivälliseksi
helppoa valmisruokaa. Hampurilaisravintolat ovat nuorison suosiossa.
Terveellistä ruokaa on jopa vaikea
löytää, sillä tehotuotanto on laskenut
ravintoainepitoisuuksia.
Alhaisen
ravintosisällön vuoksi ruuasta ei saada
riittävästi energiaa eikä kylläisyyden
tunnetta. Siksi tyhjiä kaloreita ja rasvaa
pitää saada lisää, ja vyötärö kasvaa.
Kehittyneiden maiden väestöstä suuri
osa on ylensyönyttä mutta aliravittua,
ja elintasosairaudet lisääntyvät.
Ihmiset todellakin kärsivät kunnollisen
ravinnon puutteesta. Tämä synnytti
Agelin perustajassa Glen Jensenissä
idean, joka on mullistanut terveys- ja
hyvinvointialan. Se oli ajatus geelimatriisiteknologiasta.

Agel Enterprises perustettiin nopealla
aikataululla ja yhtiön avainhenkilöt
palkattiin. Puolen vuoden sisällä (kesällä
2005) oltiin jo esilanseerausvaiheessa,
ja tuotantolinjoilta alkoi tulla ulos
tuotteita. Agel avasi heti alkuun tusinan
verran maita liiketoiminnalle, mikä oli
alalla ennen näkemätöntä.

Ravintolisän teho on perimmältään Geeliliuskat: Kätevät kielen alle
kiinni kolmesta kriittisestä tekijästä. pantavat geeliliuskat (ei saatavilla
Suomessa).
Ne ovat:
• Oikea-aikainen nauttiminen
• Oikeat ravintoainemäärät
• Imeytyminen elimistöön

Muut ulkoisesti käytettävät geelit:
Ihon
kautta
vaikuttavat
geelit
(ei saatavilla Suomessa).

Kaikki tuotteet tai tuotesarjat eivät ole
saatavilla kaikissa Agelin markkinamaissa johtuen eri maiden poikkeavasta
lainsäädännöstä
ja
mutkikkaista
hyväksymisprosesseista. Agel kuitenkin
työskentelee
jatkuvasti
kaikkien
tuotteiden
saamiseksi
kaikille
markkinoille, joilla Agel toimii. Varmista
Agelin ravintolisissä on fysiologisesti Agel-tiimisi jäseneltä mitkä tuotteet
oikeat määrät valikoituja ainesosia, ja ovat saatavilla omassa maassasi.
geelimatriisissa ne ovat optimaalisesti
elimistön hyödynnettävissä. Saat niistä Käy tarkkaan läpi ravintotottumuksesi ja
monia välttämättömiä ravintoaineita, mieti, mikä osa ruuastasi on oikeaa
joita ruuassasi on vähän tai ei lainkaan. ravintoa ja mikä pelkkää vatsantäytettä.
Lisää
tuoreiden
vihannesten
ja
määrää
ja
varmista
Agel on soveltanut geelimatriisi- hedelmien
tärkeiden ravintoaineiden päivittäinen
teknologiaa jo neljään tuoteryhmään:
saanti Agel- ravintolisien avulla.
Geelimuotoiset ravintolisät: Laaja
valikoima tuotteita kokonaisvaltaiseen
*Nämä lausunnot eivät ole virallisesti
hyvinvointiin.
Agelin geelimatriisituotteet täyttävät
kaikki nämä kriteerit. Käytännölliset
geelipussit on helppo pitää mukana ja
nauttia
päivittäinen
ravintoainetäydennys kätevästi ja nopeasti esim.
aterioiden yhteydessä, mikä parantaa
tärkeiden ainesosien imeytymistä.

Ihonhoito: Maailman ensimmäinen
geelipohjainen ihonhoitosarja AGELESS.
Kirjaimellisesti ravintoa iholle.

Iso idea oli kooltaan pieni…
Suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystyön
tulos olivat Agelin geelimäiset ravintolisät. Yhdessä pieneen foliopussiin
pakatussa kerta-annoksessa oli juuri
tarvittava määrä oikeita ravintoaineita,
joissakin tapauksissa koko päivän tarve.
Myöhemmin tuotevalikoimaan tuli
myös ensimmäinen täysin geelipohjainen ihonhoitosarja.
Agelin geelipussit muuttivat käsityksen
siitä kuinka nopeasti ja tehokkaasti
ravintoaineet voidaan viedä kehoon, ja
loivat maailmanlaajuisen bisnesilmiön…
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Saavutat sen minkä haluat
Agelin testattuja tuotteita käyttävät myös huippu-urheilijat
Agel sponsoroi olympiapronssin voittanutta alppihiihtäjää
”U-S-A … U-S-A …” huudot kaikuivat amerikkalaisen freestyle -kumparelaskijan Bryon Wilsonin korvissa hänen
tehdessään lähes täydellisen suorituksen miesten olympiafinaalissa Whistlerissä Kanadassa. Bryon aloitti laskunsa
korkealla ”back double full” -hypyllä ja jatkoi kumpareissa seuraavalle hyppyrille. Sieltä hän hyppäsi ”D-spin” -hypyn,
josta sai parhaat pisteet. Yli vuosikymmenen harjoittelu ja uhrautuminen kulminoitui puolen minuutin
adrenaliinintäyteiseen laskuun. Tuloksena oli olympiapronssia ja nousu palkintokorokkeelle yhdessä Kanadan
Alexandre Bolideaun ja Australian Dale Begg-Smithin kanssa.
21-vuotias Bryon on kotoisin Buttesta, Montanasta ja harjoittelee nykyään Park Cityssä Utahissa. Kuten kaikki huipulle
nousseet freestyle-laskijat, myös Bryon sekä hänen nuorempi veljensä ja laskijatoverinsa Brad ovat saaneet tehdä
kovasti työtä menestyäkseen. Se on vaatinut uhrauksia heidän vanhemmiltaan ja panostusta sponsoreilta. Agel on
ylpeä siitä, että on saanut sponsoroida Bryon Wilsonia ja tukea hänen tietään olympiamenestykseen.

Todistetusti turvalliset tuotteet (WADA)
Kaikilla Agelin tuotteilla on World Anti-Doping Agencyn antama todistus siitä, etteivät ne sisällä piristeitä, kiellettyjä
lääkeaineita, steroideia eivätkä 28:aa erikseen mainittua kemikaalia. Todistus on osoitus siitä, että urheilijat voivat
käyttää turvallisesti Agelin tuotteita ilman pelkoa kielletyistä lääkeaineista.

Agelin tuotteilla on Kosher- ja Halal-sertifikaatit
Osalla Agelin tuotteista on ’The Committee of Advancement of Torah’in
Kosher-sertifikaatti.
Halal-sertifikaatin on Agelin tuotteille myöntänyt johtava islamilainen elin
INFANCA, jonka sertifikaatti hyväksytään mm. Malesiassa, Indonesiassa,
Singaporessa, Bruneissa ja Filippiineillä.

Lisätietoja:
KKM Consulting / Kari Merenheimo
Independent Team Member
merenheimo@gmail.com
045 234 3626
www.AGELTUOTTEET.fi
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