
Lahjoitamme 10 €jokaisesta 
tilauksesta juniorijoukkueesi toimintaan! 

Esimerkkejä jos joukkueen 20 junnua osallistuu  
tilausten keräämiseen ja jokainen heistä kerää 

YHDEN TILAUKSEN  lahjoitamme junnujoukkueellesi 20 x 10 € eli ....... 200 € 

KAKSI TILAUSTA  lahjoitamme junnujoukkueellesi 2 x 20 x 10 € eli...... 400 € 

KOLME TILAUSTA  lahjoitamme junnujoukkueellesi 3 x 20 x 10 € eli .... 600 € 

NELJÄ TILAUSTA  lahjoitamme junnujoukkueellesi 4 x 20 x 10 € eli ..... 800 € 

VIISI TILAUSTA  lahjoitamme junnujoukkueellesi 5 x 20 x 10 € eli ..... 1 000 €

TerveELÄMÄ HALUAA TUKEA JOUKKUEESI JUNIORITOIMINTAA



Helposti myytävät laadukkaat 
lisäravinteet valmistetaan Suomessa. 

Tuotteet ovat laktoosittomia, hiivattomia, gluteenittomia ja sokerittomia.

TerveELÄMÄ™ Melatoniini 

• Luonnollisesti parempi uni

• Vahvuus 1 mg, 180 tablettia yhdessä purkissa, puolen vuoden annos  

 kerralla kotiin

• Kotimainen ravintolisä unihäiriöiden ja nukahtamisvaikeuksien 

 luonnolliseen hoitoon

• Vuorokausiannos 1–2 tablettia, 1 h ennen nukkumaanmenoa

• Lue lisää: http://terveelama.fi/portfolio-view/terveelama-melatoniini/

  

TerveELÄMÄ™ D3-vitamiini 

• Aurinkovitamiinia ympäri vuoden

• 360 pureskeltavaa sitruunanmakuista tablettia, yksi tuotepurkki riittää  

 koko vuodeksi

• Hyvänmakuinen, raikas sitruuna ja ksylitoli, sopii myös lapsille

• Vahva 50 mg, helppo puolittaa jos haluaa nauttia 25 mg päivässä

• Lue lisää: http://terveelama.fi/portfolio-view/terveelama-d3-vitamiini/ 

TerveELÄMÄ™ Glukosamiini + C

• Hyvinvointia nivelille, vastustuskykyä elimistölle

• Kotimainen ravintolisä nivelrikkojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn

• TerveELÄMÄ™ Glukosamiinia voivat käyttää myös kala-allergiset, 

 koska se on täysin kasviperäinen tuote

• Vuorokausiannos 1–2 tablettia

• 90 tabletin pakkaus suoraan kotiin kannettuna

• Lue lisää: http://terveelama.fi/portfolio-view/terveelama-glukosamiini/

TerveELÄMÄ™ Monivitamiini 

• 20 tärkeintä vitamiinia ja hivenainetta yhdessä pienessä tabletissa

• 1 tabletti päivässä riittää, 90 tablettia yhdessä purkissa

• Lihakset, luusto, hiukset, näkö, vastustuskyky, vireys, mieliala ja 

 solujen suojaus

• Suomalaisten ravinto- ja terveysasiantuntijoiden suomalaisille suunnit-

 telema laadukas monivitamiinivalmiste edesauttaa tervettä elämää

• Lue lisää: http://terveelama.fi/portfolio-view/terveelama-monivitamiini/



TerveELÄMÄ-lisäravinteet

Fincare Oy

www.terveelama.fi

asiakaspalvelu@terveelama.fi 

Helppoa sinulle ja verotonta joukkueelle 

• Minimaalinen ajankäyttö

• Sinun ei tarvitse käsitellä tuotteita eikä rahaa

• Tuotto tavallisia keräystapoja korkeampi

• Joukkueesi saa lahjoitukset verottomasti

• Oheiset terveystuotteet ovat tärkeitä lisäravinteita urheileville 

 junnuille ja myös meille kaikille muille


