Til Olympiatoppen Norge/Antidoping Norge
Norges Idrettsforbund/alle særforbund
LO og NHO

DOKUMENTASJON

Bergen, den 8.11.2005

NY DOPINGANALYSE AV NYPRODUKSJON AV AVANT-GARDEN OVERSENDES.
Denne bekrefter og garanterer at Avant-Garden er et stabilt dopingfritt norsk
kosttilskudd, som et biovitenskapelig patentert forskingsresultat, som definerer
grunnlaget for planterikets styrking av vårt og dyrerikets immunforsvar og
WHO/FNs anbefaling av de ”de 5 om dagen” og vår konklusjon ”+5 AvantGarden”.
Vi produserer Avant-Garden for å redusere sykefraværet og har lykkes med det.
Når pressen omtaler fremskritt på idrettsbanen, som kan skyldes bruk av AvantGarden som en sensasjon, må vi dokumentere at Avant-Garden er dopingfri. Da
dette også inkluderer vårt forhold til norsk lovbruk, må vi dokumentere
vitenskapelig, - for å forebygge misforståelser og feilinformasjon, at virkningen
refererer seg til det betydelige potensiale Avant-Garden har for styrking av vårt
immunforsvar, - og at Avant-Garden er dopingfri på samtlige 20 punkter som
fremgår av vår vedlagte dopinganalyse og gjør det ved kontinuerlig
dopingkontroll.
1.

Vi har forsket på og utviklet Avant-Garden og patentdokumentert Avant-

Gardens signifikante effekt og styrking av immunforsvaret, på grunnlag av de
helsemessige fortrinn av utvalgte vegetabiler, knyttet til WHO/FNs anbefalinger av
å spise 5 frukter og/eller grønnsaker hver dag. Da nyere forsking har påvist at
dette er for lite i vår stressede verden og kan by på volummessige problemer, har
vi løst dette og slår fast: Spis de 5 om dagen + 5 Avant-Garden, for din sikkerhets
skyld !
2.

Det viser seg i praksis at Avant-Garden styrker immunforsvaret i så

betydelig grad ved daglig bruk, at bedrifter plasserer Avant-Garden på
lunchrommet til gratis daglig bruk og har registrert en betydelig nedgang i
sykefraværet. Ansatte har dessuten, ved å lære av disse erfaringene, tatt i bruk
Avant-Garden i sine familier til ektefelle og barn med positive resultater for alle.

3.

På grunn av disse positive erfaringene har også idrettsutøverne i alle

idretter og på alle plan, fra mosjonister til toppidrettsutøvere, tatt i bruk AvantGarden. De har også opplevet en betydelig styrking av immunforsvaret, slik at
de ikke bare unngår sykdomsforfall, men også får betydelig nedgang av
melkesyreinnholdet i muskulaturen. Fordi styrking av immunforsvaret
bekjemper oksydasjonsprosessene til forurensningene i luften, frie radikaler og
oksydanter generelt og derfor gir overskudd av oksygen til omsetningen av
energi til muskelaktivitet, som er en meget oksygenkrevende prosess. Har du
for lite oksygen i blodet får du melkesyre i muskulaturen, stivner og blir slapp
og umotivert.
4.

Fremgangen innen idretten på grunn av Avant-Garden, med betydelig

økning av oksygeninnholdet i blodet, bekrefter muligheten for at eldre kan
fortsette lengre i arbeidslivet, med større kapasitet og livskvalitet med bedre
økonomi og skarpere hjerneaktivitet og ikke minst handling ut fra erfaring.
Dette imøtekommer den politiske målsetting som nå også følges opp av OECD.
5.

Det er ikke alle som vet hva et patent er i forhold til at et kosttilskudd er

patentert og det forklares ved at grunnlaget er kravet om kliniske studier, der
det må være forskingsmessig og statistisk signifikant påvisning av at produktet
styrker immunforsvaret og er ufarlig i bruk. For Avant-Garden ble den kliniske
studien utført ved Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen. AvantGarden er ikke tilsatt vitaminer eller mineraler og består utelukkende av de
naturlige grønnsaker/vegetabiler som det er laget av.
Patentbrevet er den internasjonale dokumentasjon av dette i forhold til
Patentkonvensjonen, som Norge i likhet med alle andre industriland har
undertegnet og tiltrådt.
Så vidt vi vet er derfor Avant-Garden sannsynligvis det eneste norske
kosttilskuddet som er patentert. I tillegg til dette stiller vi våre egne interne
kvalitetskrav gjennom kontinuerlige undersøkelser ved de offisielle organer for
dette som Mattilsynet. Dette er også grunnlaget for eksport til andre land, der
de stiller tilsvarende krav til produktene. Derfor må alt dette være på plass på
hjemmeplan.

