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Prisbelönt kvalitet,
Enastående resultat

Synergy Worldwide tycker att tillverkare av naturliga kosttillskott ska foku-

sera på en sak: DIN HÄLSA.

Allteftersom branschen för naturliga kosttillskott blir alltmer mainstream och 

marknaden svämmar över med företag som vill dra fördel av ”nästa stora 

grej”, har vissa företag kommit in på marknaden som inte i första hand haft 

som mål att skapa kvalitetsprodukter som ger verkliga resultat . Så fungerar 

det inte på Synergy WorldWide . 

Den här broschyren beskriver på vilket enastånde sätt Synergy anstränger sig 

för att garantera att våra produkter ger dig bästa möjliga resultat . Synergy 

försöker på alla sätt skydda din hälsa och se till att du blir nöjd . Detta gäller 

alla områden: ingredienser, testprocedurer, anläggningar och forsknings- och 

utvecklingspersonal .

Tack för att du tar dig tid att informera dig om Synergy WorldWide . Vi hoppas 

att du har nytta av informationen som följer .
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Vi samarbetar med de bästa i 
branschen

Sedan 2000 har Synergy WorldWide samarbetat 

med Nature’s Sunshine Products för att skapa de 

bästa naturliga kosttillskotten i branschen .

Nature’s Sunshine Products är en kosttillskottsjätte 

vars oklanderliga kvalitetsanseende har gett före-

taget högt erkännande i branschen . Sedan Nature’s 

Sunshine Products grundades 1972, har företaget fokuserat på kvalitet, vilket har 

resulterat i skapandet av flera av de bästa processerna och anläggningarna i 

världen .

Nature’s Sunshine Products köpte Synergy WorldWide 2000 . Synergy ansvarar 

för sin egen marknadsföring, försäljning och administration . Men när det handlar 

om produktutveckling och tillverkning förlitar vi oss på Nature’s Sunshines exper-

tis, som har erkänts som en av de allra bästa inom branschen när det gäller att 

skapa enastående produkter som ger riktiga resultat .
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Göra det rätta

Som det gamla uttrycket säger:

”Om du vill att det ska bli rätt ska du göra det själv”.

Det är därför som Synergy WorldWide, tillsammans med Nature’s Sunshine 

Products, utför all produkttillverkning och -testning själva . Vi vill helt enkelt inte 

överlåta ansvaret för våra produkters kvalitet till någon annan .

Genom att tillverka våra produkter på plats, kan vi kontrollera den miljö de 

skapas i. Vi vet med säkerhet att:

✔	Våra råvaror är rena eftersom vi testar dem själva innan tillverkningen 

börjar .

✔	Våra recept är effektiva eftersom vi utvecklar och testar dem själva .

✔	Våra råvaror och slutprodukter förvaras på lämpligt sätt eftersom vi 

lagrar dem själva .

✔	Våra produkter är rena eftersom det är vi som 

rengör maskinerna som används för att tillverka 

dem .

✔	Rätt utrustning används eftersom vi bestämmer 

vad som behövs, vi köper utrustningen och våra 

egna mekaniker och tekniker underhåller dem .

Genom att göra det själva har Synergy WorldWide total 

kontroll över tillverkningsprocessen . 

Vi ser till att allt görs på rätt sätt, eftersom inget annat är 
viktigare när det handlar om din hälsa.
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Procedurer av högsta kvalitet

Validering är väsentlig för oss när det gäller produktutveckling och -testning . 

Validering är den process där du kontrollerar att något fungerar - du utvecklar 

en metod och testar sedan den metoden upprepade gånger för att se om du 

får samma resultat varje gång .

För att validera en testprocedur upprepar en Synergy WorldWide-forskare 

en procedur ett visst antal gånger för att se om samma resultat erhålls varje 

gång . Om det gör det, skickas testet vidare till en annan forskare som upprepar 

testet . Om båda forskarna tycker att resultatet är tillfredsställande, upprepas 

testet på ett annat instrument . För att valideringen ska vara komplett, måste vi 

verifiera att processen – inte forskaren, instrumentet eller någon extern faktor 

– fastställer resultatet .

Valideringen tillämpas för alla våra processer, från början till slut . Exempelvis, 

när vi rengör våra cisterner som används under tillverkningen, vill vi försäkra 

oss om att de verkligen är rena . Vi tar prov i en behållare med vaddpensel och 

gör en odlingsanalys för att se om det växer någonting . Om det gör det, vet 

vi att metoden vi använder inte fungerar, och vi måste utveckla en ny . För att 

en rengöringsmetod ska kunna valideras, måste den klara tre efter varandra 

följande odlingstester .

Syftet med valideringen är jämn kvalitet . Utan detta går det inte att skapa kva-

litet . Genom validering får vi reda på vilka justeringar som måste göras för att 

upprätthålla våra standarder och alltid ge våra kunder bästa möjliga produkt . 
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Det totala antalet validerade metoder 

som används av Synergy WorldWide 

och Nature’s Sunshine Products .

646
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Ingredienser av högsta kvalitet

Kvaliteten börjar med ingredienserna . Alla le-

verantörer förhandsgranskas, deras processer 

testas och de måste skicka prover på sina ingre-

dienser så att vi kan testa dem . Vi kontrollerar 

sedan att deras testresultat överensstämmer 

med våra .

Var och en av leverantörerna får de specifikatio-

ner som krävs för de råvaror vi önskar . När le-

verantörerna har godkänts är de under konstant 

granskning: vi spårar deras prestationer och ger dem månadsvis återkoppling 

angående tidpassning, avslag, lyhördhet och andra faktorer som kan påverka 

förmågan att tillhandahålla ingredienser av hög kvalitet .

Dessutom reviderar vi våra leverantörer regelbun-

det . Varje år besöker vi personligen leverantörernas 

anläggningar och genomför en revidering på plats . 

Vi har många leverantörer och besöker dem allihop . 

Sammanlagt blir det 40–50 besök om året .  

Trots att vi har ett nära samarbete med våra leveran-

törer, upptäcker vi ibland att något parti råvaror inte 

uppfyller våra standarder . När detta inträffar, avslås 

materialet och skickas tillbaka till leverantören på 

dennes bekostnad . Varje år skickar vi tillbaka unge-

fär fem procent av de råvaror vi tar emot .

Varje år 

besöker vi 

leverantörernas 

anläggningar 

personligen. 
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Enastående kvalitetssäkring

När vi har erhållit våra råvaror, måste de gå igenom fem dagar med kvalitetskon-

troller för att verifiera renhet och verkningsgrad . Om en ingrediens inte klarar 

testerna, använder vi inte den . Endast de bästa ingredienserna får användas för 

Synergy WorldWide:s produkter .

Fyra separata laboratorier ― för örter, mineraler, vitaminer och mikrobiologi - är 

inblandade i kvalitetskontrollen . Detta innebär en enorm investering av Synergy 

och Nature’s Sunshine . Alla labb har heltidsanställda forskare, utrustning och 

testmaskiner för miljontals dollar . Vi uppgraderar hela tiden och anläggningarna 

får ny utrustning för att se till att vi förblir branschledande när det handlar om 

kvalitet .

Du vill inte ta risker när det gäller din hälsa och det vill inte vi heller . Därför kör 

vi fler än 600 tester för att fastställa kvalitet, renhet och verkningsgrad hos våra 

material och produkter . Vi testar för salmonella, aflatoxiner, melamin och mycket 

annat .

Dessa tester körs genom hela tillverkningsprocessen ― från utfärdande, bland-

ning och inkapsling till färdig produkt . Om en produktkontroll under processen 

eller vid färdig produkt misslyckas, tas det fler prover som testas för att verifiera 

resultaten . Om en produkt inte klarar något av testerna, tas den ur produktion .
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Här nedanför listar vi bara några av de tester vi utför för att 

garantera kvalitet och effektivitet hos Synergy WorldWide:s 

produkter.

•	 Fourier Transform Infrared Spectrometer – skannar produkterna med en in-

fraröd ljuskälla för att verifiera vad det är för material och om det förekommer 

några tillsatser eller smittämnen .

•	 Tunnskiktskromatografi – Identifierar inte bara arten, utan även vilken specifik 

del av en planta som använts . Den testar också för smittämnen, tillsatser och 

toxiner .

•	 Högupplösande vätskekromatografi – med ett flytande lösningsmedel kvan-

tifierar den produktens renhet och verkningsgrad . Den används också för att 

verifiera informationen på märkningen .

•	 Geigerräknare – testar för flera olika typer av strålning .

•	 Askugn – bränner bort prover av råvaror vid 700 grader Celsius för att verifiera 

provets renhet .

•	 Partikelstorlek och skaktäthet – garanterar att rätt doseringsnivåer följs .

•	 UV Vis-detektor – kvantifierar renhet och styrka hos råvaror för att garantera 

informationen på märkningen .

•	 Gaskromatografi – testar för renhet, verkningsgrad och alla bekämpningsme-

del .

•	 ICP/MS – mäter alla mineraler i det periodiska systemet, inklusive tungmetaller, 

ned till miljarddelsnivå .

•	 Kvicksilveranalysator – testar för förekomst av kvicksilver i alla råvaror och 

färdiga produkter .
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Branschledande standarder

Eftersom tillverkningen innehåller den mänskliga faktorn, följer vi 

CGMP (Current Good Manufacturing Practices) eller ”Aktuell god 

tillverkningssed” för att garantera jämn kvalitet och noggrannhet 

under våra processer . Denna standard inkluderar:

•	 Bearbetning av kosttillskott på ett konsekvent sätt för att upp-

fylla kvalitetsstandarder .

•	 Tillverkning av kosttillskott på ett konsekvent sätt vad gäller 

identitet, renhet, styrka och sammansättning .

Att följa CGMP-standarden betyder att vi även uppfyller kraven för:

•	 Design och konstruktion av infrastruktur som underlättar underhåll

•	 Rengöring

•	 Korrekta tillverkningsåtgärder

•	 Kvalitetskontrollprocedurer

•	 Test av slutprodukt eller inkommande material och material under process

•	 Hantering av klagomål från kunder

•	 Upprätthålla dokumentation
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Tillverkningspersonalen får rena uniformer varje dag . När de kom-

mer till arbetet byter de om till de rena uniformerna, och när de 

lämnar byggnaden vid slutet av skiftet byter de om till egna klä-

der igen . Besökare i CGMP-områden i tillverkningsfabriken måste 

uppfylla samma standarder . De får en långärmad laboratorierock, 

skoöverdrag och hårskydd .

Genom att följa dessa CGMP-standarder begränsas risken för att anställda och 

besökare utsätter våra produkter för exponering och kontaminering . Det finns yt-

terligare ett steg för att försäkra att våra produkter håller högsta möjliga kvalitet .

Lysande medarbetare

Synergy WorldWide och Nature’s Sunshine 

Products har några av de bästa och smartaste 

proffsen i branschen som ansvarar för företagets 

produktforskning, utveckling och testning . Vår 

FoU(Forskning och Utveckling)-personal består av 

fler än ett dussin forskare, inklusive flera anställda 

som är filosofie doktorer eller har magisterexamin i 

farmakognosi, analytisk kemi, teknik och mer . Fors-

karna har publicerats i fler än 100 vetenskapliga journaler och tidskrifter, och de 

sitter i flera bransch- och universitetsstyrelser runt om i USA .

Och det är inte bara våra forskare som utmärker sig . Personalen som är inblandad 

i produktutvecklingen och -tillverkningen är högutbildade och måste förnya olika 

certifieringar varje år för att garantera att de känner till allt om de senaste teknikerna 

och processerna .

Den höga personalretentionen är en annan utmärkt indikator på kvaliteten på perso-

nalen på Synergy och Nature’s Sunshine . Av de fler än 200 anställda på våra tillverk-

ningsanläggningar har nästan 70 % jobbat hos oss i fem år eller längre, och nästan 

hälften av dem har jobbat hos oss i mer än 10 år . Denna lojalitet tyder på företagets 

höga kvalitet och engagemang hos vår ovärderliga personal .

Our R&D staff is 

made up of more 

than a dozen 

scientists, including 

multiple PH.D.’s.
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Banbrytande teknik

De bästa testningsprocedurerna i branschen kräver mer än bara proffsig personal 

och vilja . Forskarna behöver maskiner för att lyckas . Synergy WorldWide har gjort 

stora investeringar i toppmodern testutrustning för att upprätthålla vår position 

som kvalitetsledare .

KVALITETSSÄKRINGSLABB

Fyra kvalitetssäkringslabb — testning av örter, mineraler, vitaminer och mik-

robiologi — har utrustning till ett värde av miljontals dollar . Utrustning som 

uppgraderas så snart ny teknik kommer ut på marknaden . Vi köpte exempelvis 

nyligen en ny induktivt kopplad plasma-masspektrometer (ICP/MS)med en 

temperaturkontrollerad spraykammare och ett 8-pols reaktionssystem (ORS)

till en kostnad av nästan 1,5 miljoner kronor . Den nya ICP/MS-utrustningen 

hanterar våra stora provvolymer, inklusive färdiga produkter, tester gällande 

processer, och råmaterial . Utrustningen kräver dessutom mindre lösningsme-

del och genererar mindre avfall för en mer positiv påverkan på miljön .
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CISTERNSYSTEM

Våra tillverkningsanläggningar har ett 

cisternblandningssystem från L . B . Bohle . 

Cisternsystemet består av fyra koniska 

kvarnar, 40 blandningscisterner, en PM 

2000 cisternblandare, en HS 2000 cis-

ternlyft, en cisternblandare med cisterner 

på 300 och 50 L för utvecklingssyften, 

samt ett cisternrengöringssystem med 

två stationer med HEPA-filtrerade tork-

rum för cisternerna .

Detta cisternsystem av farmaceutisk kvalitet har utvecklats för att hjälpa till 

att eliminera risken för direkt- och korskontaminering . Cisternerna av rostfritt 

stål minskar exponeringen och behovet att överföra material från en behållare 

till en annan . De minskar också hanteringen som våra produkter utsätts för .

Vi har cisterner i två olika storlekar ― 800 L och 1800 L . Efter användning 

rengörs cisternerna i särskilda rengöringsrum . Vi tvättar varje cistern med 

filtrerat vatten och rengöringsmedel och sköljer med renat vatten . Rena cis-

terner tas till ett särskilt torkrum som är uppvärmt till 60°C . HEPA-filtrerad luft 

eliminerar risken för förorening när cisternerna torkar .
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LADDNING OCH BLANDNING AV CISTERNER

Cisternerna fylls på i ett speciellt rum där kvalitetstestade och godkända 

råvaror mäts upp . Alla ingredienser passerar igenom en konisk kvarn, som 

ser till att eventuella klumpar löses upp till fint pulver . De koniska kvarnarna 

tömmer innehållet i ett rör som leder till en uppsamlingscistern .

När alla råvaror för ett visst recept har fyllts 

på i cisternen, vägs den och jämförs med 

specifikationer för att verifiera att receptet 

är komplett . Cisternen försluts sedan med ett 

lufttätt lock för att förhindra att damm och 

andra luftburna partiklar tränger in under 

transport på anläggningen . Detta skyddar inte enbart mot yttre kontamine-

ring, utan förhindrar även korskontaminering från produkt till produkt, och 

garanterar att våra recept hålls rena från början till slut .

Tätade cisterner tas till blandningsrummet där de ansluts till cisternlyften 

och blandaren . Cisternen lyfts upp och rullas försiktigt runt av blandaren för 

att få en jämn blandning . Verktyg i locket på cisternen gör det enklare att 

röra om materialen när cisternen rullas runt . Den här metoden ger enastå-

ende blandningsegenskaper och håller de enskilda granulaten intakta .

Cisternsystemet 

garanterar att våra 

recept är rena från 

början till slut.
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VATTENRENING

Vatten är nyckelingrediensen i många pro-

dukter, och Synergy WorldWide har utrustat 

många tillverkningsanläggningar med topp-

moderna vattenreningssystem som används 

vid tillverkningen av våra vätskeprodukter . 

Omvänd osmos garanterar att vattnet i våra 

vätskeprodukter är av högsta kvalitet .

Vi använder ett reningssystem med fyra steg:

1 . Dricksvatten leds genom ett kolfiltreringssystem för att ta bort klor och 

andra kemikalier som kan ha tillförts vattnet .

2 . Ett system för att mjukgöra vattnet minskar dess mineralinnehåll .

3 . Det mjukgjorda vattnet passerar genom en vattenrenare med omvänd 

osmos och en ultraviolett steriliseringsenhet för att ta bort återstående 

orenheter .

4 . Det färdiga vattnet skickas för säker förvaring till en steriliserad förvarings-

tank på 4 542 liter .

Det här renade vattnet leds genom en kontinuerligt cirkulerande slinga som 

går igenom hela anläggningen . Innan vattnet kommer in i distribueringssling-

an, filtreras det igen med ett förfilter på 1 mikron, en till UV-steriliseringsenhet 

och ett absolut filter på 2 mikron . Det här rena och filtrerade vattnet används 

i alla våra vätskeprodukter och vid rengöring på anläggningen .

LUFTKVALITET

Synergy:s tillverkningsanläggning är byggd för att begränsa alla former av 

kontaminering, till och med via luften inuti byggnaden . Ett särskilt luftfilter-

reningssystem hjälper till att eliminera luftburna föroreningar genom anlägg-

ningen genom att passera enbart utomhusluft genom högeffektiv filtrering 

och in i bearbetningsavdelningarna . Luften pumpas sedan ut genom ett 

dammuppsamlingssystem och återcirkuleras inte till någon av de andra av-

delningarna på anläggningen . Tryckskillnader används också på vissa avdel-

ningar för att reglera luftflödet och begränsa risken för korskontaminering .
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BEREDNING AV VÄTSKA

Ett avancerat tanksystem, som inkluderar 

3 blandningstankar på 2 839 liter, hanterar 

tillverkningen av Synergy WorldWide:s 

vätsketillskott . Dessa tankar kan tätas för 

att säkerställa renhet och eliminera konta-

minering, och de ökar blandningseffektivi-

teten och ger en jämn blandning . Tankarnas 

storlek gör också att vi kan tillverka större 

volymer .

Detta är ett CIP-system (Clean in Place), vilket betyder att det använder en 

inbyggd och automatisk process för att rengöra sig själv . Andra system måste 

tas isär och de olika delarna rengöras separat . CIP-systemet är mer effektivt 

och rengöringsprocessen har validerats av vår kvalitetssäkringspersonal .
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TABLETTILLVERKNING OCH -DRAGERING

Fyra tablettpressar körs fem dagar i veckan med två skift per dag . Tablet-

terna övervakas noggrant för att säkerställa korrekt beredning och kvalitet . 

Operatörer testar tabletternas vikt, hårdhet och lösningsförmåga regelbun-

det för att se till att de uppfyller specifikationerna .

Tre Manesty-höghastighetspressar tillverkar fler än 75 000 tabletter i tim-

men och en Stokes 550-press tillverkar ytterligare 20 000 tabletter i timmen . 

Pressarna väljs ut baserat på tillverkningsspecifikationerna för varje produkt .

Pressarna tar emot råvaror från avdelningen ovanför och pressar samman 

det med ett tryck på två ton . Komprimerade tabletter samlas in och tas till 

drageringsrummet, där två 60-tums Accelacoaters sprayar tabletterna med 

en drageringslösning, samtidigt som de roteras i ett tråg . Tablettdrageringen 

är en känslig process och varje steg övervakas noggrant av operatörerna .
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INKAPSLARE FRÅN BOSCH

Åtta inkapslingsmaskiner tillverkar 

upp till 150 000 kapslar var i tim-

me . Främst i ledet är vår toppmo-

derna inkapslare Bosch 2500 . Dess 

datorstyrda kontrollsystem över-

vakar maskinens interna drift och 

kontrollerar även sin egen kvalitet . 

Med en inbyggd vägningsfunktion 

väger den kapslarna slumpvis och 

jämför dem med förprogramme-

rade specifikationer . Om kapslarna 

avviker från toleransvärdena, självjusteras datorn för att förfina processen . 

Om felet kvarstår, stänger maskinen av sig själv och meddelar en operatör .  

Inkapslaren väger kapslarna slumpvis och jämför dem med 

förprogrammerade specifikationer.
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LOT-NUMMER

Synergy:s registrerings- och dokumenteringssystem liknar de som används 

inom läkemedelsbranschen .

Till att börja med får vart och ett av 

råvarorna som kommer till vår an-

läggning och alla färdiga produkter 

som tillverkas här ett lot-nummer . 

Det numret registreras när en ar-

tikel används eller testas oavsett 

syfte . Med hjälp av lot-numret kan 

Synergy spåra råvaror eller pro-

dukter genom hela tillverknings-

processen och alltid veta exakt 

plats och status .

Tack vare det här systemet ger lot-numret för en färdig produkt en massa 

information: när produkten tillverkades, vilka råvaror som använts, råvaror-

nas ursprung, kvalitetskontrollresultat, vilken utrustning som använts och till 

och med vem som var maskinoperatör när produkten tillverkades . Med hjälp 

av lot-numrena kan vi även spåra produktprover om en undersökning krävs 

efter tillverkningen .

Synergy använder ett datorstyrt spår-

ningssystem för att hantera vårt enorma 

lager och minska risken för mänskliga 

fel . Vi använder ett FIFO-system (First 

In, First Out), som hjälper till att mini-

mera kostnaderna (inget material får 

vara oanvänt en längre tid) och maxi-

mera effektiviteten (varje produktsats är färsk och effektiv) .

Det datorstyrda systemet hjälper också till att säkerställa att varje artikel för-

varas i rätt avdelning av magasinet . Vissa produkter och material kräver spe-

cifika förhållanden för att upprätthålla verkningsgraden och effektiviteten, 

och vissa delar av magasinet har konstruerats för att uppfylla dessa behov .

TUOTTEIDEN VARAST

Synergy kan 

spåra råvaror eller 

produkter genom hela 

tillverkningsprocessen.



PRODUKTFÖRVARING

På Synergy WorldWide investerar vi mycket i våra produkter eftersom vi 

vill att ni och era kunder ska få verkliga resultat när produkterna används . 

Korrekt produktförvaring är en väsentlig del när det gäller att uppnå dessa 

positiva resultat .

Vissa produkter kräver specifika förhållanden för att upprätthålla sin verk-

ningsgrad, så vi har konstruerat särskilda klimatreglerade avdelningar i ma-

gasinet för dem . Det finns fyra olika ”temperaturområden”: frysar (-8 °C), 

kylskåp (3 °C), reglerad förvaring (20 °C) och ett luftkonditionerat magasin 

för artiklar som inte kräver andra förvaringsförhållanden .

Korrekt produktförvaring har sin början på vår avdelning för kvalitetssäkring . 

De har ett nära samarbete med råvaruleverantörerna för att säkerställa att 

vi är uppdaterade vad gäller korrekt förvaringstemperatur för olika typer av 

råvaror . Vårt datorstyrda spårningssystem ser till att var sak finns på sin plats .
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PAKETERING

Synergy använder åtta olika packningslinjer . Här följer några exempel på 

deras kapacitet:

•	 100-count-linjen: i genomsnitt 22 000 produktflaskor per åttatimmars-

skift .

•	 Queen-linjen: ansvarar för tillverkningen av nästan 60 produkter förpack-

ade i flaskor av olika storlekar .

•	 King- och Ace-linjerna: hanterar tabletter och kapslar, och kan fylla både 

våra minsta och största flaskor .

•	 Ace-linjen: kan också paketera upp till en miljon tabletter eller kapslar om 

dagen .

Med så många linjer har vi flexibiliteten att kunna ändra produktscheman för 

att möta våra kunderns efterfrågan .
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Utmärkelser och
certifieringar

2002 utsågs Nature’s Sunshine Pro-

ducts ― Synergy WorldWide:s partner 

vid produkttillverkning ― av tidskriften 

Nutritional Outlook till Supplement 

Manufacturer of the Year . Redak-

törer beskrev vår anläggning som 

”ett bevis på god tillverkningssed” 

och berömde vårt starka engage-

mang för produktkvalitet och den 

kontinuerliga investeringen i våra 

tillverkningsanläggningar .

NSF International, en ideell och icke-statlig 

organisation och världsledande inom utveck-

ling av standarder och produktcertifiering, 

belönade nyligen Nature’s Sunshine och 

Synergy med certifieringen NSF Good Ma-

nufacturing Certification . NSF är en fram-

stående och tredjeparts granskningsenhet 

för företag inom hälsovårdssektorn och den 

allmänna säkerhetssektorn . Deras certifiering av vår tillverkningsanlägg-

ning betyder att vi har klarat en omfattande granskning av NSF, inklusive 

en undersökning av tillverkningsutrustning, och en grundlig utvärdering 

av våra policyer, procedurer och tillverkningsprocesser .



www .synergyworldwide .com
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Vi hoppas att den här 

broschyren hjälper dig att 

förstå vårt omfattande 

engagemang för att skapa 

rena och effektiva produkter 

av hög kvalitet . Synergy 

WorldWide förpliktar sig att 

fortsätta sina ansträngningar 

för att erbjuda hälsoprodukter 

med oöverträffad kvalitet 

som uppfyller alla dina 

förväntningar .
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