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ALL-NATURAL VITAMINS

I samarbejde med

Til alle der ønsker at være lidt mere klar i knolden, klar i mælet, smidig og 
bevæge-lig i led og cellemembraner og i livet i sig selv. Husk selvfølgelig altid 
at spis godt med fi sk, for det er det er jo det bedste mad – det kan ingen 
piller erstatte. Alle fedtsyrerne er fra hele fi sk fanget i det rene vand ud 
for Antarktis og er ikke tilsat planteolier. Se det er klar besked!

Omega 3, 6, 7 og 9 stammer fra hele fi sk fanget i de lav-forurenede farvande 
ud for Antarktis. Olien stammer fra hele fi sk og ikke blot fi skens lever som 
mange andre fi skeolier på markedet. Her benyttes blandt andet ansjoser 
og makreller. 

Thorbjörg Fiskeolie ændres ikke kemisk, som når man fremstiller syntetisk 
(højkoncentreret) fi skeolie. Den er testet fri for tungmetaller og har endvidere 
den særlige fordel, at fi skens naturlige indhold af omega 3-, 6-, 7-, og 9- 
fedtsyrer bevares. 

Thorbjörg Fiskeolie indeholder ingen tilsatte planteolier og hører til blandt de 
reneste på markedet. Derudover har vi tilsat naturligt E-vitamin som en vigtig 
antioxidant. Kapslerne er små og dermed lette at sluge. Med Thorbjörg Fiskeolien
slipper du samtidig også for ubehagelige ’fi skeopstød’ senere på dagen.
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Til dig mand! For det har jeg lovet jeres kvinder. Potens betyder styrke og det er netop 
hvad denne multivitamin gør for dig og din krop. Samtidig vil vi jo også gerne have at I 
passer på jer selv, og jeres prostata. Men’s Multi virker bedst sammen med en balan ceret 
kost og god regelmæssig træning. Alle mineralerne i Men’s Multi er naturligvis organisk 
bundne, og vitaminerne er fra naturen. Renere og stærkere bliver det ikke!

Basistilskuddet som er en unik og balanceret organisk multivitamin med den specielle 
sammensætning af zink, selen, krom, B6 og udvalgte droger. Den indeholder også mineralet 
kalium som indgår i kroppens syre/base balance. Agerpadderok og broccoli er kendt for 
deres vigtige indhold af henholdsvis silicium og det sekundære plantestof sulforafan. 
Rød vindrueskal er unik med sit indhold af henholdsvis mineralet bor og plantestoffet 
resveratrol. Derudover er brændenældeblade blandt andet et vigtigt basetilskud.

Zink er involveret i hundredvis af enzym-, hormon- og stofskifteprocesser i kroppen og 
er især vigtig for testosteronsyntesen, prostatafunktion og sårheling. Det er bevist, at 
seksuelt aktive mænd mister ca. to milligram af zink med hver ejakulation, og ældre mænd 
har brug for zink til at forebygge hormonrelateret godartet forstørret prostata (hyperplasia). 

Selen er et meget vigtig antioxidant og mænds testikler har brug for ekstra høje værdier 
af netop selen. Mænd som ryger, drikker alkohol og spiser ikke lødig kost har brug for 
tilskud. Her er krom også et andet vigtigt mineral som er involveret i blodsukker 
stofskiftet og hjælper med at holde et stabilt blodsukker. 

Thorbjörg Men’s Multi indeholder B-vitaminer som er med til at reducere homocystein 
i kroppen. Homocystein er en skadelig organisk syre produceret når kroppen nedbryder 
aminosyren methionin og involveret i mange almindelige men alvorlige sygdomme. 

THORBJÖRG 

Men’s Multi



Mit ønske med denne serie af kosttilskud er at imødekomme 
’mine kvinders’ ønske om en nemmere tilgang til mine 
kost mæssige anbefalinger i hverdagen. Samtidig har jeg 
også tænkt på deres mænd… for det gør jo som bekendt, 
os kvinder glade når vores mænd har mere energi og styrke. 

Kosttilskud skal benyttes netop som tilskud til en sund og 
varieret kost, og kan og bør ikke stå alene. Sammen med 
mine kostanbefalinger samt daglig motion og træning er 
Thorbjörg serien et givende led i en sund og vital livsstil 
hvor målet er at forebygge kropsmæssige skader og 
skavanker – inden i, såvel som uden på.
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Generelt om 
Thorbjörg All-Natural Vitamins
Thorbjörg produkterne fra GoOrganic er fremstillet ud fra kriterier, der fører 
til en signifi kant øget biotilgængelighed. Denne øgede biotilgængelighed 
opnås ved at benytte 3 vigtige faktorer:

1. Naturidentiske vitaminer – vitadex™

2. Organisk bundne mineraler

3. En urteblanding der giver en markant forbedret 
 optagelse af fedtopløselige vitaminer (patentbeskyttet) 

Til alle mine kvinder derude der ved at balance i kroppen er lig med mod til 
turde stå på egne ben og stå ved sig selv. Tag denne multivitamin sammen 
med en balanceret kost og oplev at du tør lidt mere og tør komme ud af 
din comfort-zone, der hvor du udforsker og udvikler dig selv. Dine knogler 
har brug for mere end bare kalk. 

Thorbjörg Miltivitamin indeholder urterne agerpadderok, brændenælde og 
rød vindrueskal, som blandt andet bidrager med vigtige sporstoffer i form 
af organisk silicium, bor samt proanthocyanidiner. 

For at blive optaget og udnyttet de rigtige steder i kroppen samvirker 
kalk med en række andre mineraler og vitaminer. Det er dette princip, der 
udnyttes i Thorbjörg Multivitamin. Der er ydermere tilsat magnesium samt 
mineralerne zink, mangan og kobber, samt tilsat C-vitamin, D-vitamin, 
K-vitamin og B6, som alle er af særlig betydning for knoglerne. 

Thorbjörg Multivitamin indeholder ikke gær, hvede, laktose, soja, sukker, gluten 
eller farve-, smags- og konserveringsstoffer. Videnskabelig dokumentation 
har påvist, at vitamin C sammen med agerpadderoks naturlige indhold af 
silicium vedligeholder bindevævsdelen. Bor som fi ndes i rød vindrueskal er 
en vigtigt komponent i aktiveringen af vitamin D3 og østrogen. Derudover er 
brændenælde rig på basedannende mineraler.

Er skabt til dig og din mand. Cellernes kraftværk gør dig stærk og giver 
dig ekstra udholdenhed når du dyrker sport eller andre aktiviteter hvor 
du bruger energi. Sammen med en balanceret kost bidrager disse 12 unikke 
urter, som Thorbjörg Energi indeholder, til ekstra energi i hverdagen. 
Der er to af naturens vitaminer i til kredsløbet. Kroppens kredsløb. 
Det kan man kalde ren energi!

Thorbjörg Energi indeholder artiskok, marietidsel, mælkebøtte, gurkemeje, 
russisk rod, brændenælde, grøn te, guarana, schisandra, maté, rosenrod og 
rød vindrueskal der alle på hver deres måde har betydning for kroppens 
energiniveau. Derudover indeholder Thorbjörg Energi også to vigtige 
vitaminer: Ascorbinsyre og niacin, som gavner hele kroppens kredsløb.

Urterne i Thorbjörg Energi modvirker træthed og uoplagthed på to måder. 
Den en halvdel af urterne giver kroppen en øjeblikkelig, mild her-og-nu-energi 
uden man føler sig overdrevet ’speedet’. Den anden halvdel går ind og styrker 
lever og fordøjelse (også kaldet detox). Det gavner kroppen ved mere kronisk 
træthed, som man mærker virkningen af efter kort tids anvendelse. 
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Aktiviteter
Hold øje med omtalen af
de nye Thorbjörg produkter 
i den kommende tid. Det 
sker på følgende platforme:

· PR, i form af magasiner, 
 TV og internettet

· www.thorbjorg.dk

· Helse messer

· Special events

· Sponsorater


