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NEOLIFE Lifestyle  LIIKETOIMINTA JA TAPAHTUMAT 

NEOLIFEN   
TÄYSI JÄLJITETTÄVYYS

ruoka- 
pöytään

maatilalta

Lähes 60 vuoden ajan perheiden sukupol-
vet ovat luottaneet NeoLifeen saadakseen 
tuotteita, joiden perustana on luonto ja tuke-
na tiede ja jotka ovat luonnollisesti turvallisia 
ja tehokkaaksi todistettuja. Olemme ylpeitä  
horjumattomista laatu- ja turvallisuusstan- 
dardeistamme, jotka ovat varmistaneet  
tuotteidemme tehokkuuden. NeoLifella on  
miljoonia tyytyväisiä asiakkaita yli 50  
maassa ympäri maailmaa. Lisäksi NeoLifen 
60 vuoden aikana huolella kartoittama reitti  
maatilalta ruokapöytään takaa sinulle ja  
perheellesi kaikkein laadukkaimman tuote-
muodostuksen.

Laatu on NeoLifelle ykkösasia ja Tieteellinen 
neuvonantajaryhmämme asettaa laatustandar-
dit ja odotukset kaikille NeoLifen tuotteille ja  
niissä käytettäville ainesosille. Kaiken NeoLifen 
tuotteisiin menevän – jokaisen toimittajan ja  
kaikkien raaka-aineiden – täytyy täyttää tiukat  
vaatimuksemme puhtaudesta, pitoisuudesta, 

koostumuksesta, alkuperästä ja muista kriitti- 
sistä laatutekijöistä. Tätä kaikkea seurataan  
maailmanlaajuisen integroidun toimitusjärjestel-
mämme kautta, jota hallinnoivat erittäin taitavat  
ihmiset huipputekniikkaa edustavan laadun-
varmistusohjelmamme kautta, joka on lyömä-
tön toimialallamme.

Hienostuneiden järjestelmiemme ja laadun-
tarkistusprosessiemme avulla tarkkailem-
me seuraavia asioita:

1HUOLELLINEN SIEMENTEN    
VALINTA:  
Missä jotain kasvaa, miten se kasvaa, jopa se,  
millaisesta siemenkannasta se kasvatetaan, 
voivat olla tärkeitä tekijöitä laadun määrittä-
misessä.

2 KOSKEMATON MAAPE-
RÄ JA YMPÄRISTÖ:  
Standardimme edellyttävät, 
että valitsemme raaka-aineita  
vain lähteistä, esimerkiksi 
pelloilta, jotka ovat mahdollisimman luonnolli-
sia ja koskemattomia. Näiden määritelmien  
ansiosta voimme myös olla varmoja, että 
kokonaisten ruoka-aineiden tiivisteet ja 
uutteet ovat luonnonmukaisia ja geeni-
manipuloimattomia.

3 SADON TARKKAILU PELLOLLA:  
Satoja tarkkaillaan ja arvioidaan jo ennen kuin 
ne korjataan. Tällä varmistamme korkeimman  
laadun jo alusta alkaen ja pystymme jäljit-
tämään tarkasti sadon ja pellon. Hedelmiä, 
vihanneksia ja viljoja sekä kaikkea muuta 
NeoLifen tuotteissa käytettävää materiaalia 
tarkkaillaan jo varhaisessa vaiheessa.

4 RAVINTOARVON OPTIMOIVA   
SADONKORJUU:  
Kriteerimme läpäisseet toimittajamme myös 
valitsevat tarkkaan parhaan vuodenajan sa-
donkorjuulle, jotta voidaan taata sekä laatu 
että paras ravintosisältö.

5 RAAKASADON LAATUANALYYSI: 
Näistä samoista vaativista standardeista joh-
tuen satojen ravintosisältöä ja laatua analysoi-
daan jatkuvasti käsittelyvaiheeseen saakka.

6RAVINTOAINEIDEN UUTTAMINEN 
 JA TIIVISTÄMINEN:   
Sadon käsittelytapa on yksi laadun avainte-
kijöistä. Tästä syystä käytetään vain huip-
puunsa kehitettyjä laitteita, jotka takaavat 
puhtaimmat uutteet ja tiivisteet ehdottomasti 
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pienimmällä mahdollisella käsittelyn aiheutta-
malla muutoksella.

7PUHTAUDEN JA PITOISUUDEN   
VAHVISTAMINEN:  
Puhtaus ja pitoisuus ovat erittäin tärkeitä laadun 
tekijöitä. Kaikki ainesosat käyvät läpi tiukan ka-
ranteenin, eikä niitä voida käyttää ennen kuin 
laboratoriokokeet ovat vahvistaneet puhtauden 
ja pitoisuuden.

8  SOSIAALISESTI VASTUULLISTA  
VALMISTUSTA:     
Kun raaka-aineet on käsitelty meidän määritel- 
miemme mukaisesti, ne toimitetaan valmistus- 
paikkoihimme. Nämä tilat tarkastetaan  
säännöllisesti, jotta voimme varmistaa, että 
ne toimivat tavalla joka takaa korkealaa-
tuisimman valmistuksen alhaisimmalla  
mahdollisella kuormituksella ympäristölle.  
Huippuunsa kehitetyt välineet yhdistelevät  
ainesosat erilaisiin muotoihin mahdollisimman 
tehokkaasti ja takaavat näin saman laadun  
jokaiseen erään.

9 LAADUNVALVONTA JA   
LABORATIORIOANALYYSI:   
Johtava tiede määrittää edelleen NeoLifen 

laadunvalvontajärjestelmää. Kaikki valmiit 
tuotteet testataan ja varmistetaan kaikkein 
luotettavimmilla ja vahvistetuimmilla tieteel-
lisillä metodeilla varmistaaksemme turval-
lisuuden, laadun ja tehokkuuden. Nämä 
metodit ovat erittäin tärkeitä, mutta vielä 
tärkeämpiä ovat korkeasti koulutetut ja erit-
täin taitavat tiedemiehet, jotka suorittavat ne. 
Näin voimme varmistaa, että tuotteet vas-
taavat laatustandardejamme puhtaudesta ja 
pitoisuudesta.

Jokainen NeoLife-tuote on johtavien tiedemies-
ten, tutkijoiden ja ravintoasiantuntijoiden työn 
lopputulosta. Tämä työ perustuu huipputekno-
logiaan ja valmistukseen sekä kaikkein uusim-
paan tieteeseen.

10 TUOTTEIDEN TOIMITUS JA  
ERÄN SEURANTA:    
Kun ainesosista on muodostettu valmis tuo-
te, kyseisen erän tuotteet saavat ainutlaatui-
sen eränumeron, jonka avulla voimme jäljittää 
tarkat ainesosaerät, joita käytettiin kyseisen 
tuote-erän valmistuksessa. Lisäksi sen avulla 
tunnistetaan miten tuote valmistettiin sekä 
kaikki tuote-erälle tehdyt laatutestit. Lopulta 
kun tuote-erä pakataan, sille annetaan pak-
kauseränumero, joka näkyy tuotteissamme.  
Tämä on erittäin tärkeä koodi, jonka avulla 

NeoLife voi jäljittää jokaisen tuotteen 
eteenpäin aina sinun kotiisi saakka ja 
jokaisen ainesosan taaksepäin koko toi-
mitusketjun läpi aina jokaisen ainesosan 
alkulähteille – maatilalta ruokapöytään.

NeoLifen hienostuneesti kehitelty eränume-
rointijärjestelmä tarjoaa kartoitetun polun 
maatilalta ruokapöytään, ja takaa sinulle ja 
perheellesi parhaan puhtauden ja pitoisuu-
den sekä kaikkein korkealaatuisimmat tuot-
teet.

NeoLifen tuotefilosofia on varsin yksin-
kertainen: ehdoton, horjumaton laadun 
tavoittelu ilman kompromisseja.

Me uskomme, että oikeat päätökset koskien 
kehoamme ja kotiamme – päätökset, mitä 
laitamme niihin ja mitä haluamme pitää 
niistä poissa – ovat elämämme tärkeimpiä 
päätöksiä. Kun kyse on meidän, lastemme ja 
perheemme terveydestä, kompromisseihin 
ei yksinkertaisesti ole varaa.

PUHTAUS JA 
PITOISUUS 
TODISTETTU




