ARIIX OMEGA-Q KRIJGT KEURMERK VAN CONSUMERLAB.COM
De uitzonderlijke kwaliteit van de producten van Ariix blijft bevestigd worden door onafhankelijke
testorganisaties.
BOUNTIFUL, Verenigde Staten – ARIIX, een vooraanstaand en wereldwijd opererend bedrijf in
producten voor gezondheid en wellness, maakte vandaag bekend dat haar populaire
voedingssupplement Omega-Q is goedgekeurd in een onafhankelijke test door ConsumerLab.com.
ConsumerLab.com is een gerespecteerd, onafhankelijk bedrijf dat gezondheidsproducten test zodat
consumenten en professionals in de gezondheidszorg een veilige aankoopbeslissing kunnen nemen.
Dit keurmerk van ConsumerLab.com is de meest recente erkenning die ARIIX heeft ontvangen in een
reeks van goedkeuringen van verschillende onafhankelijke onderzoeksbedrijven en testinstellingen.
De producten worden door ConsumerLab.com getest op kracht, zuiverheid en ontbinding om zo te
bepalen of het product is wat ervan wordt beweerd. Het bedrijf staat erom bekend gezondheids- en
voedingsproducenten eerlijk te houden over beweringen betreffende hun producten. Sinds 1999
heeft ConsumerLab.com meer dan 3400 producten getest, waarbij de onderzoeksmethoden
openbaar worden gemaakt. Veel producten die ConsumerLab.com test, schieten tekort. Een recent
onderzoek laat zien dat 1 op de 3 vitamines die ConsumerLab.com test verkeerd gelabeld zijn – veelal
omdat het product niet het op het etiket vermelde aantal voedingsstoffen bevatte.
“Wij zijn trots dat Omega-Q deze erkenning heeft gekregen van ConsumerLab.com”, zegt Deanna
Latson, ARIIX Chief Product Officer. “Dit soort onafhankelijke keurmerken ondersteunen onze
toewijding aan de hoogst haalbare zuiverheid, kwaliteit, veiligheid en effectiviteit bij al onze
voedingssupplementen.”

ARIIX’s Omega-Q is een unieke mix van essentiële omega vetzuren en het co-enzym Q10 (CoQ10),
twee krachtige ingrediënten bij het opbouwen en behouden van een goede gezondheid, te beginnen
op cellulair niveau. Deze ingrediënten ondersteunen hart- en hersenfuncties en zorgen daarnaast
voor een algeheel gevoel van welzijn.
Voor de visoliën in Omega-Q worden de enige oliën van de Verenigde Staten gebruikt die door de
United States Pharmacopeial Convention (USP) – een Amerikaanse kwaliteitsbewaker voor voedsel
en medicijnen – zijn goedgekeurd. Deze oliën hebben ook wereldwijd strikte kwaliteits- en
zuiverheidsvereisten overtroffen, waaronder die van de Europese unie, de Noorse Voedsel- en
Warenauthoriteit, Health Canada en de Amerikaanse Voedsel- en Warenauthoriteit. Daarnaast
hebben de visoliën in Omega-Q ook de zogenaamde GRAS (Generally Recognised As Safe – in het
algemeen als veilig beschouwd) status gekregen van de Amerikaanse Voedsel- en Warenauthoriteit.
Ook is de CoQ10 in Omega-Q één van de grondigst onderzochte, zuiverste co-enzym Q10 die vandaag
de dag beschikbaar is. De Q10 wordt op exclusieve wijze geproduceerd met behulp van een natuurlijk
fermentatieproces, wat resulteert in minder onzuiverheden dan andere verwerkte CoQ10 zou
bevatten en een CoQ10 identiek aan die in het lichaam.
Over ARIIX
ARIIX is een voornaam netwerkmarketing bedrijf dat zich richt op het creëren van unieke merken
met producten om de algehele gezondheid en het welzijn van individuen te verbeteren. Het bedrijf
ontstond uit de gezamenlijke visie van zakelijk leiders en leiders op het gebied van wellness, die een
uniek bedrijf wilden creëren dat gebaseerd is op de ‘gouden regel’ van het helpen van anderen om
hun potentieel voorgoed te ontketenen. ARIIX onderscheidt zich door haar mix van een wereldwijde
visie, uitstekend leiderschap en ervaring in de business, gezondheidsproducten van ongeëvenaarde
kwaliteit en de filosofie dat ‘wanneer één individu opbloeit, de hele maatschappij daarvan
profiteert’. Het bedrijf is momenteel werkzaam in de Verenigde Staten, Canada, China, Hongkong,
Japan, Taiwan, Singapore, Thailand, Mexico en Nederland.
Voor meer informatie zie www.ariix.com.

