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Novelle Plus Kalsium vahvistamaan luustoa 
Uuden ajan ruokajuomasta kalsiumia ilman kaloreita 

Ruokailutottumuksilla ja elintavoilla on suuri merkitys osteoporoosin 

ennaltaehkäisyssä. Luustoa vahvistavan kalsiumin saanti on tärkeää kaikissa 

elämänvaihessa. Novelle Plus Kalsium –kivennäisvesi on tutkitusti hyvä kalsiumin 

lähde ja vaihtoehto uuden ajan kalsiumpitoiseksi ruokajuomaksi. 

Liikunnan ja terveellisten elintapojen ohella luun terveyden kannalta on tärkeää 

turvata riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti. Kalsiumin puute on yksi tekijä, joka 

voi altistaa osteoporoosille. Monipuolisella ravitsemuksella voi vaikuttaa kalsiumin 

saantiin.  

”Suomalaisten ruoka- ja juomatottumukset ovat muutoksessa. Erilaiset ruokavaliot 

ovat yleistyneet. Perinteisten kalsiumin lähteiden rinnalle haetaan nyt vaihtoehtoja. 

Novelle Plus Kalsium on uuden ajan ruokajuoma. Se on kaloriton ja tutkitusti tehokas 

kalsiumin lähde”, kertoo tuotepäällikkö Heidi Päiväniemi Hartwallilta.  

Puolen litran pullo Novelle Plus Kalsium -kivennäisvettä sisältää 40 prosenttia koko 

päivän kalsiumin tarpeesta.  Novelle Plus Kalsiumin sisältämä kalsium 

(kalsiumglukonaatti, kalsiumlaktaatti) on kasviperäistä. Kivennäisvesi sopii kalsiumin 

lähteeksi myös maitoallergisille ja laktoosi-intoleranteille.  

Suolaton Novelle Plus Kalsium -kivennäisvesi on monipuolinen ruokajuoma, joka 

maistuu miedosti karpalolle, suomalaisten rakastamalle marjalle. Novelle Plus Kalsium 

valmistetaan Salpausselän soraharjujen suodattamaan pohjaveteen, ja se sisältää 

vain karpalon luontaisen aromin. 

Novelle Plus Kalsium – tutkitusti tehokas kalsiumin lähde  

Vuonna 2009 Helsingin yliopiston Ravitsemustieteen osaston toteuttamassa kliinisessä 

tutkimuksessa* todennettiin, että Novelle Plus Kalsium -kivennäisvesi on hyvä 

kalsiumin lähde. Lisäksi tutkimus osoitti, että kalsium imeytyy Novelle Plus 

Kalsiumista hyvin, vertailukelpoisesti maitojuoman tai kalsiumtabletin kanssa.  

”Tutkimus osoitti, että Novelle Plus Kalsium on hyvä kalsiuminlähde ja 

vertailukelpoinen kalsiumin lähteenä maitojuoman ja kalsiumvalmisteen kanssa. Jo 

375 ml eli vajaa puolen litran pullo Hartwall Novelle Kalsiumia vaikutti kalsiumin 

aineenvaihdunnan merkkiaineisiin edullisesti, mikä kertoo kalsiumin imeytymisestä", 

tutkimukseen osallistunut Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Christel 

Lamberg-Allardt sanoo.  
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Terveystrendi näkyy hyvinvointivesien suosiossa 

 

Terveys- ja hyvinvointitrendit ovat tämän hetken merkittävimpiä kulutustrendejä, ja 

hyvinvointivedet ovat alkoholittomien juomien nopeimmin kasvava tuotesegmentti. 

 

”Ruoka ja juoma ovat keskeisessä asemassa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä 

valinnoissa. Terveellisyyden lisäksi tuotteiden pitää tietysti myös maistua hyvältä. 

Hyvinvointivedet ovat kuluttajalle tämän ajan ihanteellinen alkoholiton juoma, sillä 

makunautinto ja hyvää tekevät ominaisuudet yhdessä kiinnostavat. Hyvinvointivedet 

ovatkin vesikategorian voimakkaimmin kasvava tuotesegmentti niin meillä kuin 

maailmalla”, kertoo Heidi Päiväniemi.  

 

Hartwallin vuonna 2009 lanseeraamat Novelle Plus -vedet loivat täysin uudenlaisen 

kategorian, ja ovat nyt hyvinvointivesien ylivoimainen markkinajohtaja. Novelle Plus  

-vesiin on lisätty jokapäiväisen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä kivennäisaineita ja 

vitamiineja, jotka osana monipuolista ruokavaliota täydentävät terveellistä 

elämäntapaa.  

*Lähde: Kalsiumia sisältävän kivennäisveden kalsiumin hyväksikäytettävyys -tutkimusraportti, Helsingin Yliopisto 

Ravitsemustieteen osasto / Kalsiumtutkimusryhmä. Tieteellisessä tutkimuksessa verrattiin Hartwall Novelle Plus 

Kalsium -kivennäisveden, laktoosittoman rasvattoman maitojuoman ja MegaCalcium-kalsiumvalmisteen vaikutuksia 

kalsiumin ja luun aineenvaihduntaan terveillä nuorilla naisilla. Tutkimuksessa käytetyn tuotteen tuotenimi oli vuonna 

2009 Hartwall Novelle Calcium Citrus. 

 

Kuvat: http://mediapankki.hartwall.fi/?cart=3910-ddclbhkeai&l=FI 

Lisätietoja:  

Heidi Päiväniemi, tuotepäällikkö, Oy Hartwall Ab, puh. 040 7437 850, 

heidi.päiväniemi@hartwall.fi 

Hanna Leppäniemi, viestintäpäällikkö, Oy Hartwall Ab, p. 0400 998 133, 

hanna.leppaniemi@hartwall.fi 

Novelle Plus –hyvinvointijuomaperhe 

Novelle Plus puhuu hyvinvoinnin ja nautinnon puolesta. Novelle Plus -juomissa hyvinvointi ja nautinto 

yhdistyvät, kun herkulliset maut saavat seurakseen vitamiineja ja hivenaineita, jotka edesauttavat 

hyvinvointia osana monipuolista ruokavaliota ja terveellistä elämäntapaa. Vuonna 2009 lanseeratut 

Novelle Plus -lisäarvovedet on kehitetty Suomessa ja ne ovat kategoriansa ylivoimainen markkinajohtaja. 

Kaikki juomat valmistetaan Hartwallin Lahden tehtaalla Salpausselän soraharjujen suodattamaan veteen.  

Tuoteperheeseen kuuluu kuusi herkullista juomavaihtoehtoa: aineenvaihdunnan tueksi raikas kurkun ja 

mintun makuinen Novelle Plus Kromi + Sinkki, vastustuskykyyn herukan ja sitruunaruohon makuinen 

Novelle Plus C+E, karpalonmakuinen Novelle Plus Kalsium luustolle, omenan makuinen Novelle Plus 

Magnesium + C lihaksille, vireyttä edistävä eksoottisesti mangolle ja guavalle maistuva Novelle Plus Multi 

B+C ja aprikoosin, jasmiinin ja aloe veran makuja yhdistävä Novelle Plus Sinkki + E, joka on suunniteltu 

ihon hyvinvointiin. 

Oy Hartwall Ab 

Hartwall on juoma-alan kasvava suunnannäyttäjä. Valmistamme suomalaisten rakastamia juomia arkeen 

http://mediapankki.hartwall.fi/?cart=3910-ddclbhkeai&l=FI
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ja juhlaan. Hartwallin tuotevalikoimaan kuuluu vesiä, virvoitusjuomia, erikoisjuomia, oluita, siidereitä ja 

long drink -juomia sekä tytäryhtiö Hartwa-Traden kautta viinejä ja muita alkoholijuomia.  

Hartwallin tunnetuimmat tuotemerkit ovat Hartwall Jaffa, Hartwall Novelle, Lapin Kulta, Karjala ja 

Hartwall Original Long Drink. Olemme myös Heineken ja Pepsi -brändien yhteistyökumppani Suomessa.   

Hartwallin moderni tuotantolaitos sijaitsee Lahdessa, lähdevesipullottamo Karijoella ja pääkonttori 

Helsingissä. Rakastettujen klassikoiden ja innovatiivisten uutuuksien parissa työskentelee 700 

hartwallilaista, välillisesti työllistämme Suomessa 11 000 ihmistä. 

Olemme osa tanskalaista Royal Unibrew -konsernia.  

Edistämme vastuullista juomakulttuuria. Toimimme aktiivisesti ympäristön hyväksi ja korostamme 

lähituotantoa. Ilman Hartwallia Suomi olisi kuivempi paikka elää.  www.hartwall.fi 
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