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Skandināvijā populārākie produkti svara samazināšanai un kontrolei – tagad arī Latvijā. 

NUTRILESS ir mazkaloriju uztura aizvietotājs, ar kuru var aizstāt visas vai dažas pilnvērtīgas maltītes dienā.

Produkti nodrošina organismu ar visai dienai nepieciešamajām veselīgajām un vērtīgajām uzturvielām.

Nutriless produkti satur daudz olbaltumvielas, šķiedrvielas, neaizstājamās taukskābes un pilna spektra

vitamīnu un minerālvielu kompleksu. Ar Nutriless katrā ēdienreizē saņem precīzi aprēķinātas un sabalansētas

uzturvielas, bez liekām kalorijām.

Nutriless produkti palīdz veidot uztura režīmu, koriģēt uzņemtā ēdiena un kaloriju daudzumu. Tā mērķis ir

veidot jaunus veselīgus ēšanas paradumus ilgtermiņā.

Kas ir ?

Svara samazināšanai

Svara stabilizēšanai un 

kontrolei



Nutriless – uz pētījumiem balstīta efektivitāte
Nutriless – Nr.1 Skandināvijas valstīs. Nutriless ir populārākais un atzītākais zīmols svara 

samazināšanai un kontrolei (Nielsen dati, 2014.gadā).

Vairāk nekā 25 gadu pieredze. Jau 25 gadus Nutriless attaisno cerības un bauda cilvēku 

uzticību. Nutriless ir Skandināvijā vispirktākais produkts svara kontrolei. 

22 zinātniskie pētījumi. To, ka Nutriless produkti palīdz droši un efektīvi samazināt svaru, 

apstiprina 22 klīniskie pētījumi, kas publicēti populārākajos zinātniskajos žurnālos (International 

Journal of Obesity, Scandinavian Journal of Primary Health Care). Lielākā daļa pētījumu tika veikti 

universitātes slimnīcās Stokholmā (Zviedrija), Kopenhāgenā (Dānija) un Oslo (Norvēģija).

Kvalitātes kontrole. Nutriless zīmols pieder vienam no lielākajiem Skandināvijas veselības un 

uztura uzņēmumiem „Orkla Health”. Uzņēmums sadarbojās tikai ar tādiem izejvielu piegādātājiem, 

kas atbilst koncerna „Orkla” iekšējiem, īpaši stingriem un augstiem pārtikas drošības standartiem.

•

Nutriless Skandināvijā pazīstams kā Nutrilett 

Lars H.Hoije pētīja un analizēja, kā sojas 
sastāvdaļas var samazināt metabolā sindroma 
izraisītās sekas. Viņš atklāja, ka proteīna 
pulveris, kas pagatavots no augstvērtīgām 
nemodificētām sojas olbaltumvielām, ir efektīvs 
mazkaloriju produkts svara samazināšanai.

Turpmāku pētījumu rezultātā tika izveidoti 
Nutriless produkti, jauna un efektīva svara 
samazināšanas metode ar ļoti zemas 
kalorāžas produktiem (ang. Very Low
Calorie Diet).

Šo metodi 1989. gadā 

izgudroja Norvēģijas ārsts 

Lars H.Hoije strādājot ar 

saviem pacientiem, kas 

slimoja ar sirds un 

asinsvadu slimībām. Viņš 

meklēja veidus, kā palīdzēt 

pacientiem droši zaudēt 

lieko svaru, kas negatīvi 

ietekmēja viņu veselību.



Produktu grupas

Nutriless izstrādājis norvēģu ārsts ar daudzu gadu 

pieredzi; 

Katrā maltītē organisms saņems tikai aptuveni 110 kcal; 

Satur katrai dienai nepieciešamās uzturvielas;

Satur daudz  olbaltumvielas un šķiedrvielas;

Sastāvā pilna spektra vitamīnu un minerālvielu 

komplekss;

Efektivitāte pierādīta 22 plašos pētījumos un ar vairāk 

nekā 25 gadu pieredzi;

Ērti lietot, viegli pagatavot;

Nutriless ir piemērots atslodzes dienās.

Satur daudz šķiedrvielas;

Sastāvā pilna spektra vitamīnu un minerālvielu 

komplekss;

Katrā maltītē organisms saņems aptuveni 200 kcal;

Uzkoda ar lielisku garšu;

Viegli lietot dažādās situācijā.



Kā lietot Nutriless?

• Visas ikdienas ēdienreizes tiek aizstātas ar Nutriless 

VLCD produktiem. Sievietēm - 5, vīriešiem - 6 maltītes 

ik pēc 3 stundām. VLCD metode ieteicama līdz 3 

nedēļām, ja ir vēlme turpināt ilgāk – jākonsultējas ar 

ārstu. Šajā laikā nav ieteicams nodarboties ar smagām 

fiziskām aktivitātēm. 

•

Ar Nutriless VLCD un LCD produktiem var aizstāt 

vairākas (1-3) maltītes dienā, kombinējot ar mazkaloriju 

tradicionālām maltītēm.

UZTURA SISTĒMA

SVARA STABILIZĀCIJAI 

UN KONTROLEI

Regulāras ēdienreizes svarīgas veidojot veselīgus 

un ilgtermiņa ēšanas paradumus. Ieteicamas 5 

ēdienreizes dienā, ik pēc 3 stundām.

SVARA SAMAZINĀŠANAI 

UN ILGTERMIŅA 

REZULTĀTAM

Lietojot „Nutriless“, svarīgi dzert daudz tīru ūdeni (ne mazāk kā 2 l dienā).



Produktu uzturvērtība

* Nutriless kokteilis ar vaniļas garšu

Tauki
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sDaudz olbaltumvielu; 

Daudz šķiedrvielu;

Sastāvā pilna spektra vitamīnu un minerālvielu komplekss.

Uzturvērtība
1 paciņa / 

33 g (NRV*)

Enerģētiskā vērtība, kJ / kcal 500 / 118

Tauki, g 1,7

tostarp:

piesātinātās taukskābes, g

0,31

Ogļhidrāti, g 14

tostarp cukuri, g 9,9

Šķiedrvielas, g 2,8

Olbaltumvielas, g 11

Sāls, g 0,48

Vitamīni un minerālvielas

A vitamīns, mg RE 240 (30%)

D vitamīns, mg 3,0 (60%)

E vitamīns, mg α-TE 2,5 (21%)

C vitamīns, mg 18 (23%)

B1 vitamīns, mg 0,36 (33%)

B2 vitamīns, mg 0,43 (31%)

B6 vitamīns, mg 0,53 (38%)

B12 vitamīns, mg 0,72 (29%)

Niacīns, mg NE 4,8 (30%)

Folskābe, mg 90 (45%)

Pantotēnskābe, mg 1,5 (25%)

Biotīns, mg 8,9 (18%)

K vitamīns, mg 21 (28%)

Kalcijs, mg 180 (23%)

Fosfors, mg 121 (17%)

Magnijs, mg 74 (20%)

Dzelzs, mg 3,9 (28%)

Jods, mg 43 (29%)

Cinks, mg 3,0 (30%)

Kālijs, mg 734 (37%)

Selēns, mg 16 (29%)

Varš, mg 0,26 (26%)

Mangāns, mg 0,69 (35%)

Hlorīds, mg 370 (46%)

Molibdēns,mg 20 (40%)

Hroms, mg

Nātrijs ,g

10 (25%)

0,19



22 zinātniskie pētījumi
Apraksts

Žurnāls, 
publicēšanas gads

Novērojuma 
ilgums

Rezultāti

1. Fiziskie vingrinājumi, hipertensija un mazkaloriju diēta. 2 eksperimentāli pētījumi, 

kuros izmantoja jaunu, proteīniem bagātu diētu („Nutriless“ LCD produkti) un fiziskos 

vingrinājumus uz skrejceļa.

Tidsskr Nor Laegeforen, 1991 4 nedēļas
I grupa-10 veseli cilvēki ar lieko svaru, vidēji zaudēja 10 kg. II grupa- 8 dalībnieki, ar lieko svaru un hipertensiju, 

zaudēja 8 kg. Dalībnieku diētas panesamība bija laba, lielākai daļai uzlabojās asinsspiediena rādītāji. 

2. Ķermeņa masas zudums un ķermeņa aprišu izmaiņas, lietojot ļoti zemu kaloriju diētu (VLCD).
International Journal of Obesity, 

1993
8 nedēļas

Piedalījās 127 brīvprātīgie ar lieko svaru vecumā no 18-72 gadiem. Vidēji zaudēja 12,7 kg ķermeņa masas (t.i., 

12,6% no sākotnējās ķermeņa svara). Ar VLCD metodi- 75% no masas zuduma ir tauki (9,5 kg). Muskuļu masas 

zudums ir ļoti mazs un pieļaujams. 

3. Pētījums, kurā tika novērotas beztauku ķermeņa masas izmaiņas RA pacientiem ar lieko svaru. International Journal of Obesity, 

1994
12 nedēļas

19 RA pacienti (ĶMI=30). Beztauku ķermeņa masa tika mērīta ar 8 dažādiem parametriem (ķermeņa šķidruma 

izmaiņas, kreatinīna izdalīšanās, kālija līmenis asinīs, ĶMI, ādas grumbas, u.c.). Dalībnieki zaudēja vidēji 4,4 kg: 

2,7 kg tauku masas un 1,7 kg beztauku masas. 

4. Pētījums, par to kā korekcija uzturā sievietēm ar aptaukošanos un policistisku olnīcu 

sindromu palielina insulīna jutibu un fibrinolītisko kapacitāti
Metabolism, 1995 4 nedēļas

9 sievietes (22-39 gadi) ar lieko svaru (videji 97kg), kurām ir policistisko olnīcu sindroms un paaugstināta insulīna 

rezistence (tā ir saistīta ar aptaukošanos vēdera apvidū).

5. Klīniskā iedarbība un faktori, kas ļauj prognozēt svara zudumu lietojot ļoti zemu kaloriju diētu Scand J Prim health Care, 1995 8 nedēļas

253 pacienti (15 - 72 g.v) ar aptaukošanos 5 reizes dienā lietoja Nutriless produktus 8 nedēļas. Pētījumu pabeidza 

87% dalībnieku, vidēji zaudējot 13,2 kg. Asinsspiediens, lipīdu līmenis un antropometriskie dati samazinājušies.

Galvenie faktori, kas ļauj prognozēt, cik daudz svara zaudēsiet - dzimums, sākotnējais ķermeņa svars, sākotnējais 

ĶMI un vecums. Pēc pētījuma dalībnieki apgalvoja, ka produktu panesamība ir laba- tie ir garšīgi Atbrīvojoties no 

liekā svara, uzlabojās fiziskais stāvoklis un dzīves kvalitāte. 

6. Ietekme uz svara zudumu cilvēkiem ar aptaukošanos aiztājot vienu ēdienreizi 
International Journal of Obesity, 

1996
1 gads

Piedalījās 22 pacienti, kuru ĶMI bija 34,3. Pētījuma laikā kombinēja VLCD produktus ar ilgtermiņa diētu un 

vingrošanu. Dalībniekiem bija iespēja mainīt savus ēšanas ieradumus un ķermeņa svaru vidēji  samazināt par 16 

kg (no 117 līdz 101kg)

7. Svara mazināšana RA pacientiem ar aptaukošanos, saglabājot muskuļu masu un pilnveidojot 

fiziskās aktivitātes 

Clinical and experimental 

Rheumatology , 1996
12 nedēļas

19 RA pacienti, kuri VLCD produktus kombinēja ar tradicionāliem pārtikas produktiem. Mērķis: samazināt ķermeņa 

svaru, bet saglabājot muskuļu masu un nepasliktinot spēju pārvietoties. Svara zudums pētījuma laikā vidēji 4,5 kg. 

Pacienti zaudēja 9% no to sākotnējās tauku masas, 3% no sākotnējās ķermeņa šūnu masas un 5% no sākotnējā 

ekstracelulārā šķidruma. 

8. Svara uzturēšana divu gadu laikā pēc VLCD metodes ar uzvedības terapiju aptaukošanās

ārstēšanā: novērtējot ēšanas paradumus aptaujas anketās

International Journal of Obesity, 

1996
17 nedēļas

62 pacienti ar lieko svaru (41+/- 8 g.v), ĶMI 36,4 (+/- 2.6kg) bez iepriekšējiem ēšanas traucējumiem. Piedalījās 

svara samazināšanas programmā 17 nedēļas. Svars vidēji samazinājās par 12,9 kg. Pēc 1 vai 2 gadiem piedalījās 

atkārtotos apsekojumos. 2 gadus pēc VLCD metodes ievērošanas, vidējais svara zudums bija 5,8 kg. 

9. Ļoti zemas (VLCD) un zemas (LCD) kalorāžas diēta ilglaicīgai aptaukošanās ārstēšanai.
International Journal of Obesity, 

1997
52 nedēļas

Mērķis bija salīdzināt 3 programmu efektivitāti ilgtermiņā (diētas, kuru laikā katru dienu ar pārtiku tiek uzņemtas 

420 kcal, 530 kcal (VLCD) un 880 kcal (LCD)). Kāda ietekme tām ir uz svara mazināšanos un aptaukošanos 

(kardiovaskulārais riska faktors). Piedalījās 93 dalībnieki, kuru ĶMI bija 38,7. Rezultāti parādīja, ka pēc 26 nedēļām 

nav būtiskas atšķirības starp VLCD un LCD metodēm un tās abas ir vienlīdz efektīvas ilgstošā terapijā. Vidēji visu 

3 grupu dalībnieki zaudēja 8-15% no sākotnējā ķermeņa svara. 

10. Tauku masas zudums zaudējot svaru sievietēm ar aptaukošanos. Metabolism, 1997 8 nedēļas
Piedalījās 32 pacienti, kuru ĶMI bija 29-41, programma ilga 12 nedēļas. Pēc dažādu parametru izmērīšanas 

konstatēts, ka 88% no dalībnieku zaudētā svara ir tauki.

11. Ilgtermiņa ļoti zemas kalorāžas diēta (Nutriless VLCD) efektīvai aptaukošanās ārstēšanai. 

Prospektīvs un randomizēts diētu salīdzinājums: VLCD un sabalansētu kaloriju diēta+ uzvedības 

izmaiņas un to kombinācijas. 

International Journal of Obesity, 

1997
2 gadi

Piedalījās 81 dalībnieki ar aptaukošanos, kuru ĶMI>30. Dalībnieki sadalīti divās grupās: 2 mēnešus viena grupa 

(n=27) ar pārtiku ik dienas uzņēma 1600 kcal, otra (n=54) – ievēroja VLCD metodi (pirmo nedēļu uzņemot 420 kcal 

dienā, pēc tam 1600kcal (no kuram 3x diena Nutriless)). Pēc diviem mēnešiem, grupa, kas ievēroja VLCD metodi, 

vidēji zaudēja 18,9 kg, otras grupas dalībnieki – 7,2 kg. Pēc 24 mēnešu ilga novērojuma, abu grupu vidējais svara 

zudums bija 10,9 kg.

http://www.nutrilett.no/kliniskestudier/



22 zinātniskie pētījumi
Apraksts

Žurnāls, 
publicēšanas gads

Cik ilgi ir 
izmantots 
Nutriless?

Rezultāti

12. Diēta un vingrošana kā papildus līdzeklis, piemērojot psihoterapeitisko ārstēšanu, pacientiem 

ar ēšanas traucējumiem un aptaukošanos.
Eating Weight disorders, 1997 8 nedēļas

18 pacienti ar ēšanas traucējumiem un aptaukošanos (KMI ≥27). 2 gadus pirms pētījumā piedalījās 

psihoterapijas seansos,  tomēr uz ķermeņa svaru tam nebija nekādas ietekmes. 8 nedēļas dalībnieki 

ievēroja VLCD metodi un papildus apmeklēja grupu vingrošanas nodarbības. Dalībnieku svara 

zudums10,2 kg. Pēc 6 mēnešiem  atkārtoti  nosverot pētījuma dalībniekus, svars bija vidēji par 16,3 

kg mazāks nekā pētījuma sākumā.

13. VLCD metodes lietošana bez un ar pārtraukumiem.
International Journal of Obesity, 

1998

6 nedēļas nepārtraukti 

vai ar pārtraukumiem 

pa 3 nedēļām

Dalībnieki (ĶMI~ 39), tika sadalīti divās grupās. 40 cilvēki ievēroja VLCD metodi, ikdienas uzņemot 

420 kcal, pārējie (n=61) dalībnieki uzņēma  530 kcal. Pirmā grupa  ievēroja VLCD metodi 6 nedēļas 

bez pārtraukuma, otra grupa ar pārtraukumiem. Pēc 26 nedēļām atkārtoti pārbaudot dalībnieku 

svaru, tika novērotas būtiskas atšķirības starp VLCD metodes rezultātiem bez pārtraukuma, un 

pārtraukumiem.

14. Svara un kardiovaskulāro slimību riska faktoru mazināšana ar ļoti zemas kalorāžas diētu 

sievietēm ar aptaukošanos : viena gada novērojums, ambulatori kontrolējot asinsspiedienu

International Journal of Obesity, 

1998
8 nedēļas

Piedalījās 29 pacienti ar aptaukošanos, kuru ĶMI~36, vidējais vecums 40 gadi. Pēc 8 nedēļām

ievērojot VLCD metodi, dalībnieku ķermeņa svars samazinājās vidēji par 12,4 kg. Pēc 1 gada  

atkārtotiem novērojumiem,dalībniekiiem bija izdevies noturēt svaru par 10,7 kg mazāku un mazināt 

sirds slimību risku. 

15. Prognozējams svara zudums cilvēkiem ar aptaukošanos pēc VLCD metodes piemērošanas. Advances in Therapy, 1999 8 nedēļas

Pētījumā piedalījās 82 pacienti, kuru ĶMI>27. Pēc 8 nedēļām lietojot VLCD metodi, ķermeņa svars 

vidēji samazinājās par 13,3 kg. Atkārtoti veicot mērījumus pēc 13 mēnešiem, dalībnieku vidējais 

svara zudums bija 8,6 kg, ievērojami mazinājies triglicerīdu līmenis asinīs.

16. Atvērts randomizēts pētījums: sievietes, kas pārtraukušas smēķēšanu un pieņēmušās

svarā, periodiski ievēroja ļoti zemas kalorāžas diētu un košļāja nikotīnu saturošas košļājāmās 

gumijas.
BMJ, 1999 16 nedēļas

Pētījumā piedalījās 287 smēķējošas sievietes. Viena sieviešu grupa tika pakļauta standarta 

smēķēšanas atmešanas programmai, otrai programmai pievienoja VLCD metodi. Pēc 16 nedēļām 

konstatēja, ka sievietes, kuras ievēroja smēķēšanas atmešanas programmu vidēji zaudēja 1,6 kg, 

bet otra grupa, kas papildināja programmu ar diētu, vidēji zaudēja 2,1 kg.    

17. Ķermeņa svara mazināšana astmas pacientiem ar aptaukošanos. Īstermiņa un 

ilgtermiņa rezultāti. Randomizēts kontrolēts pētījums.
BMJ, 2000 8 nedēļas

Piedalījās19 astmas pacienti, kuru ĶMI 30-42. Astmas pacientiem uzlabojās plaušu funkcijas un 

veselības stāvoklis. Vidējais svara zudums gada laikā – 11,1 kg. 

18. Pastaigu treniņu programmas ietekme uz svara uzturēšanu sievietām pirms menopauzes un

ar lieko svaru, ievērojot ļoti zemas kalorāžas diētu
Arch Intern Md, 2000 12 nedēļas

Piedalījās 74 sievietes, kuru ĶMI 34 un sadalītas 3 grupās. Viena grupa izmantoja tikai VLCD 

metodi, otra grupa VLCD apvienoja ar vieglām pastaigām, trešā grupa VLCD apvienoja ar 

intensīvāku pastaigu treniņu programmu. Pēc 12 nedēļu  VLCD un 40 nedēļu pastaigu treniņiem, 

vidējais svara zudums bija 13,1 kg visām grupām. Pēc 2 gadiem apsekojot, konstatēja, ka 

sievietēm, kuras diētu apvienoja ar pastaigu programmu, ir izdevies saglabāt vidēji par 3,5 kg 

mazāku svaru, nekā tām, kuras trenniņu programmā nepiedalījās.

19. Jaunais maltītes aizvietotājs uz sojas bāzes svara mazināšanai cilvēkiem ar aptaukošanos.         

Randomizēts kontrolēts klīniskais pētījums. 

European Journal of Clinical 

Nutrition, 2003
12 nedēļas

Pētījumā piedalījās 100 (pabeidza 74) dalībnieki ar lieko svaru un aptaukošanos, kuru ĶMI 28-41. 

Tika sadalīti 2 grupās. Pirmai grupai dienā uzņemto kaloriju skaits tika samazināts līdz 1200 kcal, 

otrai grupai izsniedza brošūras ar informāciju kā cilvēkiem ir izdevies samazināt ķermeņa svaru. 

Dalībnieki, kas ievēroja 1200 kcal diētu zaudēja vidēji 7 kg, bet otras grupas dalībnieki – 2,9 kg. 

Proporcionāli mainījās arī holesterīna līmenis asinīs.

20. Svara samazināšanas ietekme uz lipīdu un glikēmisko kontroli korpulentiem 2.tipa 

diabēta pacientiem 

International Journal of Obesity, 

2004
8 nedēļas

Pētījumā piedalījās vienpadsmit 2.tipa diabēta pacienti. 8 nedēļas lietoja Nutriless mazkaloriju diētu 

(850 kcal / dienā). Pēc pētījuma pacientu svars vidēji samazinājās par 10,9 kg, uzlabojās 

holesterīna, glikozes un lipīdu līmenis asinīs.  

21. Svara mazināšanās un lipīdu līmeņa izmaiņas, lietojot mazkaloriju diētu. Salīdzinošs pētījums,

izmantojot mazkaloriju šķidros produktus uz piena olbaltumvielu vai sojas proteīnu bāzes

Journal of The American College 

of Nutrition, 2005
12 nedēļas

Pacienti, kuru ĶMI no 27 līdz 40. Dalībnieki katru dienu ar pārtiku uzņēma 1200 kcal. Viena grupa 

uzņēma zemas kalorāžas produktus uz piena bāzes, otra grupa – mazkaloriju šķidros produktus uz 

sojas bāzes. Pacientiem, kas lietoja mazkaloriju produktus uz sojas bāzes, ievērojami samazinājās 

triglicerīdu līmenis asinīs, bet pacientiem, kas uzņēma mazkaloriju produktus uz piena bāzes – tas 

nemainījās. Pacientiem, kas lietoja mazkaloriju produktus uz sojas bāzes, svara zudums bija 

nedaudz lielāks, kā otrai grupai.

22. Skeleta muskuļu un depo tauku strukturālās izmaiņas ļoti zemas kaloriju diētas laikā. Obesity, 2007 8 nedēļas
13 pacienti, kuru ĶMI ~36. 8 nedēļas dienā uzņēma 600-800 kcal. Svars samazinajas par 9,3kg . 

VLCD lietojot,  samazinās KH un ZBH, uzlabojas jutība pret insulīnu



Pētījumu rezultāti I

Palīdz samazināt svaru un ir efektīvs, lai ārstētu aptaukošanos (visbiežāk pētījumu dalībnieki ar ĶMI>30, daži 
pētījumu ar ĶMI>27, lietojot ar pārtraukumiem):

 VLCD metode, kas ilgst līdz 6 nedēļām, ķermeņa svars samazinās vidēji līdz 10 kg;
 VLCD metode, kas ilgst no 6 līdz 8 nedēļām, ķermeņa svars samazinās vidēji no 10 līdz 16 kg.

Efektīvi samazina ķermeņa svaru, galvenokārt uz tauku masas rēķina (plašāk nākamajā slaidā). 

Svara zudums līdz 10 kg, uzlabo kognitīvās spējas, kas ir efektīvi neirodeģeneratīvo slimību profilaksi. 

Palīdz mazināt riska faktorus saslimt ar sirds un asinsvadu (SAS) slimībām, jo: 
 tiek novērots pozitīvs arteriālā asinspiediena kritums (samazinās sistoliskais un diastoliskais spiediens). 

Nutriless produkti piemēroti hipertensijas profilaksei un novēršanai;
 uzlabo glikozes līmeni asinīs;
 samazina zema blīvuma holesterīna līmeni (vērojamas pozitīvas izmaiņas lipīdu koncentrācijā asins 

paraugos – augsta blīvuma holesterīna līmeņa paaugstināšanās un zema blīvuma holesterīna līmeņa 
samazināšanās). VLCD un LCD metodes ir ļoti efektīvas dislipidēmijas kontrolei;

 Nodrošina pietiekamu kalcija daudzumu, kas uzlabo sirds muskuļu darbību svara samazināšanas laikā;
 Neaizvietojamās polinepiesātinātās  taukskābes nodrošina organismu ar nepieciešamajām omega 

taukskābēm (ω-6, ω-3, ω-9). 



Pētījumu rezultāti II

VLCD metode uzlabo pacientu glikozes līmeni (Harder u.c zinātnisks pētījums International Journal of 
Obesity, 2004.g):

 Samazinās aptaukošanās, jo īpaši vēdera rajonā (iekšējo orgānu aptaukošanās).
 Palielinās insulīna hormona atbrīvošanās efektivitāte, palielinās jutība pret insulīna hormonu.
 Asinīs pieaug augsta blīvuma holesterīns.
 Samazinās kopējais triglicerīdu daudzums par 20 %, zema blīvuma holesterīns – 17%. 

Īslaicīga uzņemto kaloriju samazināšana (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) ne tikai palīdz samazināt un 
kontrolēt aptaukošanos, bet arī piemērota astmas un RA pacientu profilaksei.

Augstais šķiedrvielu saturs produktos nodrošina pareizu zarnu peristaltiku; satur cukuru, tādejādi 
uzturot normālu glikozes līmeni asinīs un ļauj VLCD metodei papildus ievērot zemas intensitātes 
sporta nodarbības. Balstoties uz 22 veiktajiem pētījumiem produkti tiek uzskatīti par pilnīgi drošiem 
lietošanā un var aizstāt pilnvērtīgu maltīti.

Ievērojot standarta VLCD metodi, nav novērotas nelabvēlīgas hormonālas izmaiņas sievietēm. Gluži 
pretēji, balstoties uz pētījumiem, var secināt, ka šada iejaukšanās pozitīvi ietekmē organisma 
endokrīno sistēmu.



Pētījumu rezultāti III
VLCD metode un tauku/ muskuļu masas izmaiņas

• Lietojot VLCD metodi no 6 līdz 8 nedēļām, ievērojami samazinās 
ķermeņa svars vidēji no 10 līdz 16 kg.

• Zaudējot ķermeņa svaru, Nutriless produkti palīdz saglabāt muskuļu 
masu. No kopējā zaudētā ķermeņa svara, tauku masas zudums ir no

60 % līdz gandrīz 90 % (ja tiek veiktas vieglas fiziskās aktivitātes).

• Atkarībā no diētas kalorāžas (ļoti zema 600-700 kcal vai zema 880 
kcal) –dienā uzņem vidēji 48 g līdz vairāk kā 80 g olbaltumvielas. 
Rezultātā tiek nodrošināta nepieciešamā ikdienas proteīnu deva 
muskuļu masas nodrošināšanai. (muskuļu masas nodrošināšanai, parasti pietiek no 0,8 g 
olbaltumvielu uz 1 kg sausās ķermeņa masas)

• Pateicoties sabalansētam minerālvielu, proteīnu un ogļhidrātu 
kompleksam, zaudējot svaru ir minimāls muskuļu masas zudums. 





Ilva -11kg (3 mēneši)



Gunita -4kg (3 nedēļas)



Valdis -7,2 kg (3 nedēļas)



Kur nopirkt?

 U/v Stockmann pārtikas nodaļā, Rīga- 13. janvāra iela 8

Sporta klubā "Veselības Fabrika", 
 Rīga -Brīvības gatve 214M,

 VC Vivendi, Rīga -Dzirnavu 16

 Saules aptieka, Rīga- Brīvības 68, Duntes 19

Sirds Aptiekās Rīgā un citur Latvijā;

Apotheka aptiekās Rīgā (Rīgā- K. Ulmaņa gatvē 122, 

Maskavas ielā 400 un Biķernieku ielā 120b);

Mēness aptiekās (Rīgā- T/c Molā, T/c Dolē, Kamēliju 

aptiekā, Siguldā, Cēsīs Ogrē, Ventspilī);

Kolibri aptiekā (Jēkabpilī-Viestura iela 10);

Latvijas aptiekā (Rīgā - Blaumaņa ielā 7 un Tērbatas ielā 

26);

Pils aptiekās (Rīgā -Kaņieru ielā 13 un Jelgavā- Akadēmijas 

iela 2, Rūpniecības 77a, Lielā iela 36);

Jelgavas Lielajā aptiekā, Jelgava- Uzvaras iela 3.

Ogres centra aptiekā, Ogre -Brīvības iela 22



Internetā www.internetaptieka.lv un www.pilsaptieka.lv

Vairāk informācijas www.nutriless.lv un

www.facebook.com/Nutriless Latvija

http://www.internetaptieka.lv/
http://www.pilsaptieka.lv/
http://www.nutriless.lv/
http://www.facebook.com/nutriless

