
TIEDOTE: Johtava eettisten ravintolisien brändi Viridian täydentyy luomu-uutuuksilla: Kurkumiini-
lattella ja puhdistuskuurien yhteyteen sopivalla Soul Food -luomuviherseoksella  
 
 
Viridian Kurkumiinilatte 

Luomu Kurkumiinilatte on herkullinen juomajauhe lämpimän ja terveel-
lisen  kurkumalatten valmistukseen. Juoma sisältää kurkuma- ja inkivääri-
juurta sekä ceylonkanelia, chiliä, kardemummaa ja vaniljaa. 

Kurkumalatte eli ”golden milk” on tämän hetken tredikkäimpiä lämpimiä 
juomia. Juoma on erityisen tunnettu Ayurvedisessa ruokavaliossa. 

Viridianin kurkumiinilatessa kurkuman vaikuttavan ainesosan, kurkumii-
nin (kurkuminoideja 170 mg annoksessa), määrä on vakioitu. Ne tekevät 
hyvää mm. nivelille. 

Luomu Kurkumiinilatte on palkittu Euroopan suurimmassa luontaistuotea-
lan tapahtumassa parhaana uutuusjuomana vuonna 2017! (Natural and 
Orcanic Awards Europe 2017, Best New Drink Product).

Kurkumiinilatte-mausteseos on gluteeniton, maidoton, lisäaineeton ja 
sokeriton. Käyttöohje: 1/2 teelusikallista (1 g) kerran päivässä sekoitettuna 
haluamaasi (kasvi-)maitoon. 

Hinta: 19,90 € / 30g 

Viridian Soul Food Greens

Monipuolinen ja helppokäyttöinen luomuviherseos kapselissa. Ravinto-
lisä. 

Soul Food luomu viherseos antaa elinvoimaa ravinto- ja klorofyllirikkaista 
vihreistä: spirulina, chlorella, vehnänoras, ohranoras, sinimailasen lehti ja 
Seagreens -merilevä. Sopii hyvin erilaisten puhdistuskuurien yhteyteen.

Ainesosat: Spirulinalevä, Hydroksipropyylimetyyliselluloosa (kapselin 
kuori), vehnänoras, ohranoras, sinimailasenlehti, Seagreens-merilevä, 
chlorellalevä.

Hinta: 25,90 € / 90 kapselia

Saatavana kapselien lisäksi 
myös 100g jauheseoksena! 

Kokeile esim. kauramaitoon tai 
mantelimaitoon! 



VIRIDIAN 
 
Viridian on perheyritys, jonka ideologiana on rehellisyys, laatu ja innovaatiot. Tämä toimiva ravintolisäsarja täyttää kor-
keimmat mahdolliset eettiset kriteerit. Viridian onkin johtava eettisten ravintolisien brändi. Tämä tarkoittaa sitoutumista 
puhtaaseen tuotesisältöön, ympäristön huomioon ottamiseen ja hyväntekeväisyyteen. 
 
Eettisyys kulkee mukana koko tuotantoprosessin ajan siemenestä kierrätyspakkaukseen. Yli 40 % valikoimasta on serti-
fioitu Soil Association -järjestön luomumerkillä, joka takaa ainesosien alkuperän ja ympäristöystävällisyyden.

Puhtaat ja laadukkaat tuotteet, ympäristö huomioiden

Mitkään ainesosat eivät ole muuntogeenisiä tai säteilytettyjä, vaan 100 % aktiivisia ilman minkäänlaisia lisäaineita, 
sokereita, väriaineita tai keinotekoisia aromeja. Vaikuttavat aineet ovat mahdollisimman luonnollisessa ja imeytyvässä 
muodossa. Lisäksi suurimmassa osassa tuotteista on mukana imeytymistä tehostava viherseos, joka sisältää spirulinaa, 
sinimailasta ja metsämustikkaa.
 
Viridian ei käytä eläinkokeita testaamiseen. Tuotteet ovat turvallisia käyttää ja sopivat useimmille, koska ne ovat myös 
gluteenittomia, vehnättömiä, soijattomia, maidottomia, laktoosittomia ja hiivattomia.
 
Tuotteet valmistetaan Isossa-Britanniassa ja raaka-aineet saadaan lähiseuduilta. Pakkauksissa käytetään kierrätettäviä 
materiaaleja, kuten lasipurkkeja ja pahvisia toimituslaatikoita ja liikaa pakkausmateriaalia vältetään. Myös kierrätystä 
suositaan; kun asiakas palauttaa tyhjän lasipurkin Luontaistuntija-myymälään, hän saa 20 sentin hyvityksen.

Viridian-suosikkituotteita: 

Saatavuus: Luontaistuntija-kaupat ja verkkokauppa: kauppa.luontaistuntijat.fi 
Mediatiedustelut: ida@sugarhelsinki.com 
Kuluttajatiedustelut: info@luontaistuntijat.fi

Luomu raakakookosöljy  22 €  
 
100% luomu raakakookosöljy on 
ehkä parhaimman makuinen ja laa-
tuinen kookosöljy, mitä olet koskaan 
maistanut. Viridian raakakookosöljys-
sä on normaalia miedompi tuoksu, 
joka tekee siitä monikäyttöisemmän.

Magnesium-jauhe 21,10 € /150g

100 % nesteeseen liukeneva mag-
nesiumsitraattijauhe. Lisää neste 
(vesi tai mehu) jauheen päälle, niin 
varmistat tasaisen sekoittumisen. 

High Five Multivitamin & Mineral  
29,90 € / 90 kaps. 
 
High Five on Viridianin suosituin ja 
lähes kaikille sopiva monivitamiini- 
ja kivennäisainevalmiste. Tuote sisäl-
tää tavallista enemmän B5-vitamiinia 
(pantoteenihappoa), joka on tärkeä 
apu väsymykseen ja uupumukseen. 


