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Novelle Plus C+E virittää vastustuskyvyn 

Novelle Plus -juomat auttavat ylläpitämään hyvinvointia monin tavoin, 
sillä ne sisältävät välttämättömiä vitamiineja sekä tarkoin valittuja 
kivennäisaineita lihaksille, luustolle, iholle ja vireyteen. Juomaperheen 
uusin tulokas Novelle Plus C+E virittää vastustuskyvyn.  

Novelle Plus C+E vahvistaa vastustuskykyä kahden vitamiinin avulla. C-vitamiini 
edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa ja E-vitamiini puolestaan suojaa 
soluja hapettumisstressiltä. Puolen litran pullo sisältää koko päivän C-vitamiinin 
tarpeen ja E-vitamiinia 38 prosenttia päivän tarpeesta. Herkullisen herukan ja 
sitruunaruohon makuinen juoma myös virkistää.  

”Hyvä vastustuskyky auttaa meitä pysymään terveinä. Vastustuskykyä on 
pidettävä yllä vuoden ympäri, ei vain flunssakausien aikana. Monipuolinen 
ravinto, riittävä uni ja stressitön elämä auttavat elimistöä ylläpitämään hyvää 
puolustusjärjestelmää. Myös vastustuskyvyn kannalta tärkeiden vitamiinien 
saamisesta on huolehdittava”, sanoo lääkäri Kirsi Korpi Diacorista. 

”Vitamiineista C-vitamiini tehostaa valkosolujen toimintaa ja lisää siten 
vastustuskykyä tulehdussairauksia vastaan. Lisäksi C-vitamiini suojaa soluja 
elimistön muiden antioksidanttien, muun muassa E-vitamiinin kanssa”, Korpi 
muistuttaa. 

”Vesistä haetaan makunautinnon ja arjen virkistyksen lisäksi myös tukea 
hyvinvoinnille. Novelle Plus -juomat vastaavat tähän tarpeeseen, sillä jokaisella 
juomalla on oma selkeä tehtävänsä, joka tukee jokapäiväistä hyvinvointia”, sanoo 
Tea Ijäs, vesien tuotepäällikkö Hartwallilta.  

Novelle Plus -juomat täydentävät terveellisiä elämäntapoja  
Novelle Plus -juomaperhe tukee hyvinvointia kokonaisvaltaisesti osana 
monipuolista ruokavaliota ja elämää. Jokaisessa Novelle Plus 
juomissa on tarkoin valittuja vitamiineja sekä 
kivennäisaineita, joita ihminen tarvitsee ihon, luuston ja 
lihasten hyvinvointiin sekä vireyteen ja vastustuskykyyn. 

Juomaperheen muut jäsenet ovat: 

Luustolle: Novelle Plus Kalsium 
Kalsium on tärkeä luuston rakennusaine. Puolen litran pullo 
Novelle Plus Kalsiumia sisältää kolmasosan päivittäisestä 
kalsiumin tarpeesta ilman laktoosia tai kaloreita.  

Lihaksille: Novelle Plus Magnesium+C  
Magnesium on etenkin liikkujalle tärkeä kivennäisaine, sillä se 
edistää lihasten normaalia toimintaa rasituksen, kuten salin, 
lenkin tai joogan jälkeen. Makeuttamaton ja kaloriton Novelle 
Plus Magnesium+C sisältää 38 prosenttia päivän 
magnesiumin tarpeesta ja C-vitamiinia koko päivän 
tarpeeseen. 
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Vireyteen - Novelle Plus Multi B+C 
Novelle Plus MultiB+C nostaa kehon vireystasoa ja vitamiinivarastoja osana 
monipuolista ruokavaliota. Puolen litran pullo sisältää 40 prosenttia päivän B-
vitamiinien tarpeesta ja 100 % C-vitamiinin päivittäisestä suosituksesta.  
 
Iholle - Novelle Plus Sinkki + E  
Sinkki auttaa ihon hyvinvointiin ja E-vitamiini auttaa ihoa säilyttämään 
luonnollisen kosteutensa. Puolen litran Novelle Plus Sinkki+E -pullosta saa 38 % 
päivittäisestä sinkin ja E-vitamiinin tarpeesta osana monipuolista ruokavaliota.  

 
Tuotetiedot: 
Novelle Plus C+E on makeutettu kevyesti sokerilla ja desilitra juomaa sisältää 17 kcal. 
Tuote on myynnissä 0,5 ja 1,5 litran kierrätysmuovipulloissa 17.3.alkaen. 

Lääkäri Kirsi Korpi kertoo videolla lisää vastustuskyvystä: 
http://www.novelle.fi/hyvinvointia/vastustuskykya-c-ja-e-vitamiineista 

Kuvat: http://mediapankki.hartwall.fi/?cart=2160-cddmifiejk&l=FI 

Lisätietoja:  
Hanna Leppäniemi, viestintäpäällikkö, Hartwall, hanna.leppaniemi(at)hartwall.fi, puh. 020 
717 2073 
Tea Ijäs, vesien tuotepäällikkö, Hartwall, tea.ijas(at)hartwall.fi, p. 040 728 5034 

Novelle 
Hartwall Novelle on juomanautinto ikiaikaisten soraharjujen suodattamasta, raikkaasta suomalaisesta 
vedestä. Novelle Plus -juomaperhe tukee jokapäiväistä hyvinvointia tarkoin valittujen vitamiinien sekä 
kivennäisaineiden avulla. www.novelle.fi 

Hartwall 
Hartwall on juoma-alan innovatiivinen suunnannäyttäjä. Hartwallin tuotevalikoimaan kuuluu oluita, 
siidereitä ja long drink -juomia, pullotettuja vesiä, virvoitusjuomia, erikoisjuomia sekä tytäryhtiö 
Hartwa-Traden kautta viinejä ja muita alkoholijuomia. Tunnetuimmat tuotemerkit ovat Lapin Kulta, 
Karjala, Foster's ja Heineken -oluet sekä Hartwall Jaffa, Hartwall Novelle, Upcider ja Hartwall 
Original Long Drink. Hartwallin moderni tuotantolaitos sijaitsee Lahdessa. Lähdevesipullottamo on 
Karijoella Etelä-Pohjanmaalla ja pääkonttori Helsingissä. www.hartwall.fi 
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