Juice Plus+ er det offisielle kosttilskuddet for det tyske landslaget frem
mot de olymiske leker i London 2012.
Den olympiske organisasjon i Tyskland har nylig
annonsert at de har signert en avtale med NSA
AG som innebærer at de bare vil bruke Juice Plus+,
som er frukt og grønnsaker i en kapsel.
En av hovedårsakene til dette partnerskapet er alle de
pupliserte vitenskaplige studier på Juice Plus+ og på
toppidrettsutøvere.
Den Tyske Olympiske Sports Federasjon(GOSF)vil være en “ekslusiv partner for
ernæring” gjennom Juice Plus+. Avtalen startet 6. mars 2009 og vil vare frem til de
olympiske leker i London 2012.
Avtalen ble annonsert av NSA sammen med GOSF tidligere i år i et større møte i
Wiesbaden Rhein-Main-Hallen.
NSA er kjent som en “ekslusiv partner for ernæring” gjennom Juice Plus+. Våre
toppidrettsutøvere kjenner hvor viktig det er med et balansert kosthold, og i denne
sammenheng har også GOSF en sentral rolle: “God helse og et sunt kosthold er et
nøkkelområde for oss og står høyt på agendaen. NSA vil gi oss et verdifullt bidrag som vår
partner, sier GOSM direktør Michael Vesper. Våre idrettsutøvere vil dra direkte fordel fra
partnerskapet vi har med Juice Plus+”

Juice Plus+ består av konsentrat fra frukt og grønnsaker og er tilgjengelig i kapselform.
Siden 1995 har mange studier vist at de naturlige næringsstoffene i Juice Plus+ styrker
immunforsvaret, reduserer oksidativt stress, reduserer DNA skader og påvirker positivt en
rekke faktorer som er viktig for hjerte/kar systemet.
André Gerber, som er direktør for salg og markedsføring hos NSA sier, “Vi er stolt over å
være en offisiell partner med den største sportsorganisasjonen i verden. Vår ekspertise
innenfor forskning på ernæring har hjulpet oss å bli involvert. Samtidig ønsker vi at det
olympiske tema skal være stimulus og en motivasjon for virksomheten til våre
distributører.”

Juice Plus+ brukes av en rekke idrettsutøvere i Tyskland og
internasjonalt. I juli 2008 ble også NSA partner med det franske
skiforbundet(FFS).

