
 
Seinämaratonilla pääset testaamaan uusia paikallisia ja luonnollisia Aarja Health® - urheilujuomia. 
Seinämaratonin huoltopisteillä on tarjolla puhtaita, turvallisia ja tehokkaita Seinäjoella valmistettuja Aarja 
Health® Sporty BoostTM -urheilujuomajauheita veteen sekoitettuina.  

 

URHEILUJUOMA SUORITUKSEN AIKANA – Tarjolla reitillä olevilla huoltopisteillä:  

ISOTONINEN SPORTY BOOSTTM During 

• Raikkaan ja luonnollisen sitruunan ja kotimaisen luonnon tyrnin makuinen urheilujuomajauhe 
edistämään optimaalista suorituksen aikaista energiansaantia ja nesteytystä.  
 

• Aarja Health®:in Isotoninen Sporty Boost During on kehitetty vastaamaan erityisesti intensiivisen 
urheilusuorituksen aikaiseen energiansaantiin ja nesteytykseen. Se sisältää glukoosia, 
aminohappoja, mineraaleja, suoloja ja B2-vitamiinia, jotka auttavat energia-aineenvaihduntaa, 
lihasten normaalia toimintaa sekä nesteytystä suorituksen aikana.  

 

• Tuote on GLUTEENITON – VEGAANI – GMO-VAPAA – LAKTOOSITON 
 



• Ainesosat: Glukoosi, sitruunahappo, BCAA 2:1:1, magnesiumsitraatti, trinatriumsitraatti, 
mikrokapseloitu tyrnimehujauhe (tyrnimehu, maltodekstriini), natriumkloridi, kaliumkloridi, 
sitruuna-aromi, kalsiumkarbonaatti, makeutusaine (stevioliglykosidit stevia-kasvista), riboflaviini.  

 

URHEILUJUOMA ENNEN JA JÄLKEEN SUORITUKSEN – Tarjolla maalialueella: 

SPORTY BOOSTTM Recovery 

• Aarja Healthin luonnollinen urheilujuoma puolukkajauheella on suunniteltu otettavaksi ennen ja 

jälkeen treenin edistämään tehokasta palautumista. Optimaalisia ravinteita aktiivisille ihmisille – 

sis. vitamiineja, mineraaleja ja L-arginiinia sekä puolukan antioksidantteja (PACs) kotimaisesta 

luonnon puolukasta. Tuote edistää lihasten ja luiden normaalia toimintaa, energia-

aineenvaihduntaa ja kehon nesteytystä. Luonnollinen maku ja vähän sokeria. 

• Tuote on GMO-VAPAA – GLUTEENITON – VEGAANI – LAKTOOSITON 

• Ainesosat: Mikrokapseloitu puolukkamehujauhe (puolukkamehu, maltodekstriini), makeutusaineet 

(oligofruktoosi, sukraloosi), magnesiumsitraatti, askorbiinihappo (C-vitamiini), L-arginiini, 

kaliumkloridi, Himalajan suola, nikotiiniamidi, puolukkauute, kalsium-D-pantotenaatti, 

pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini, tiamiinimononitraatti, foolihappo, D-biotiini, syanokobalamiini.  

 

 



 

• EI KIELLETTYJÄ AINEITA. 
Tuotteiden reseptit eivät sisällä WADA:n (World Anti-Doping Agency) kiellettyjen aineiden listalla olevia 
raaka-aineita. 
 
• OMALTA TEHTAALTA. 
Kaikki Aarja Health®:in tuotteet on valmistettu meidän omalla tehtaallamme Suomessa. Meidän FSSC 
22000 -sertifioitu tuotantomme ja ammattitaitoinen henkilökuntamme varmistavat, että jokainen erä on 
valmistettu turvallisesti rakkaudella ja ilman kompromisseja. Me arvostamme taitoa ja laatua kaikissa 
toiminnoissamme, jokaisella askeleella materiaalin valinnasta tuotteidemme toimitukseen.  
 
Aarja Health®  –ravintolisät on huolellisesti valmistettu puhtaiksi, turvallisiksi ja tehokkaiksi – kuten 
ravintolisien kuuluisi olla. 
 
Lisää meistä: Aarjahealth.com 
 
Kysyttävää tuotteista? Ota yhteyttä: 
Minorito Oy 
Teollisuustie 16, 60100 Seinäjoki  
aarja@aarjahealth.com 
 
Facebook: Aarja Health Suomi 
Instagram: @aarjahealth 

https://aarjahealth.com/fi_FI/
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