Basert på klinisk forskning
Prisvinnende naturlig tomatekstrakt
En kapsel om dagen

FOR GOD

HJE

LS
E
H
E
RT

E*

NYHET!
SanoKardio inneholder et standardisert, tomatbasert ekstrakt med
næringsstoffer som ivaretar tomatens helsebringende egenskaper,
samt tiamin* som bidrar til hjertets normale funksjon.
*Tiamin bidrar til normal hjertefunksjon
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Tomatens helende kraft
– i en liten kapsel for hjertet
Tomat er en kilde til mange nyttige næringsstoffer. Mest kjent er lykopen,
en av naturens kraftigste antioksidanter. SanoKardio er et kosttilskudd som
inneholder det nye, prisvinnende tomatekstraktet Lycored Nutrient Complex,
samt tiamin (vitamin B1). Ekstraktet kombinerer plantesteroler, vitaminer og
karotenoider, som lykopen, og ivaretar tomatens helsebringende egenskaper.
Hemmeligheten bak SanoKardio er de synergieffektene ingrediensene gir når
de kombineres med hverandre.
En kapsel SanoKardio om dagen gir deg tomatens næringsstoffer i en mengde
som modne tomater ikke kan gjøre – og bra forutsetning for god hjertehelse.*

*Tiamin bidrar til normal hjertefunksjon

Jordnære ingredienser. Forskningsdrevet resultat.
• Basert på klinisk forskning1
• Inneholder lykopen – en kraftfull, naturlig antioksidant
• Inneholder tiamin – et viktig vitamin for god hjertefunksjon

1 Et stort antall studier er gjort på karotenoidenes aktive mekanismer, ingrediensenes effektivitet og på å kombinere næringsstoffer fra naturen i høyverdige og unike blandinger. Lycored Nutrient Complex™ sine gode effekter er bevist i blant annet fem
ekstrakt spesifikke kliniske studier av farmasøytisk kvalitet. SanoKardio® bygger på denne akkumulerte kunnskapen.

SanoKardio kan:
• Virke kolesterolsenkende, fremfor alt å redusere oksidert LDL kolesterol
• Virke lett blodtrykkssenkende
• Styrke blodårene
• Bedre blodsirkulasjonen
• Bidra til normal hjertefunksjon*
• Styrke immunforsvaret*
• Være godt for synet
• Lindre ømme og stive muskler og ledd

*Tiamin bidrar til normal hjertefunksjon, A-vitamin (betakaroten) til å opprettholde immunsystemets normale funksjon og
E-vitamin til å beskytte cellene mot oksidativt stress.

Nøkkelpunkter
for SanoKardio

®

Gjennom å kombinere naturlig næring med strenge vitenskapelige tester og
patenterte prosesser, er SanoKardio® en løsning med støtte i klinisk forskning.
• 	Kombinerer karotenoider, som lykopen, fra tomat med synergistiske
plantesteroler for økt effekt
• 	Tomatene, som er GMO frie og av spesiell utvalgt sort, dyrkes og foredles
på egne gårder
• 	Alle ingredienser er standardiserte og regnes som trygge å bruke i henhold
til GRAS (Generally Regarded As Safe)
• 	Egen produksjon av ekstraktene og patentert fremstillingsprosess for de
unike kapslene
• 	En kapsel om dagen - med ekstra høyt opptak i kroppen
• 	Har ikke påvist noen interaksjon med andre legemidler
• 	Er 100 % naturlig
• 	For alle som bryr seg om sitt hjerte

Hva er karotenoider?
En gruppe organisk fettløselige nærings- og
fargestoffer som forekommer naturlig i
planter. Lykopen er en karotenoid som det er
særskilt mye av i tomater.

Hva er plantesteroler?
Bestanddeler i plantenes membran som kan
hemme opptak av kolesterol, særskilt LDL
som er det kolesterolet vi vil holde lavt.

Nye funn om kolesterol
Høyt kolesterol har vært forbundet med fettrik kost, særlig med mettet fett,
men nå har forskerne begynt å innse at dette ikke stemmer helt. Leveren
produserer 80 % av vårt kolesterol, og bare 20 % kommer fra kosten.
Kolesterol er livsviktige byggesteiner i våre celler og nå har man oppdaget en
ny type kolesterol, oksidert LDL, som man anser er den virkelige risikofaktoren
for hjerte- og karsykdommer. Oksidert LDL er et molekyl som har reagert med
frie radikaler og harsknet. Risikoen for att LDL skal oksidere øker om man
spiser mye sukker, stivelse, og næringsfattig kost. Antioksidanter er stoffer med
kjemiske egenskaper som gir dem den egenskapen at de motvirker oksidasjon
i kroppen.
Hjertesykdom har fortsatt å øke etter at vi erstattet mettet fett med vegetabilske oljer og margarin. Det råder ingen tvil om at dårlig kost medvirker til
hjertesykdom, men det handler ikke bare om mettet fett.

Ta kontroll over
din hjertehelse
Spis sunn mat
Reduser på sukker, raske karbohydrater, prosessert mat og transfett. Sats
på ekte mat, naturlig fett, protein og langsomme karbohydrater. Dette kan
hjelpe til å redusere betennelser og ubalanser i kroppen og ha en positiv
virkning på helsen din, spesielt på din hjertehelse.
Bli røykfri
Røyking er en stor risikofaktor når det gjelder hjertesykdom. Det ødelegger
arterieveggene og øker risikoen for slag og hjerteinfarkt.
Mosjoner
Litt bevegelse har vist seg bra for hjertet. Sats på 15-50 minutter hver dag.
Lykopen
Lykopen er sammen med betakaroten de karotenoidene som normalt
forekommer i høyest konsentrasjon i kroppen og da først og fremst i blodplasma. Lykopen virker antioksidativt og beskytter celler mot frie radikaler.

Kosttilskudd bør ikke brukes som erstatning for en variert og balansert kost og en sunn livsstil.

Sammen kan vi utgjøre
en forskjell!
For hver pakke SanoKardio du kjøper så gir vi 2 kroner som går
uavkortet til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Pengene
brukes til forskning for bedre behandling av hjerte-karsykdommer.

Vil du vite mer om
SanoKardio®?
Besøk aptamedica.no
eller ring oss på 33 33 11 12

