
För livet

För lusten

För passionen

För energin

För hälsan

För festen som
aldrig tar slut

Fungerande tillskott



Vad är Livlig?
Livlig är ett kraftfullt växtbaserat
vitaminkomplex

Det är ett kosttillskott som förser dig med
samtliga vitaminer som du behöver varje dag.

Flera av vitaminerna och mineralerna verkar i synergi
med varandra och tillskottet är gjort för att du skall få
full nytta av dessa samverkansfunktioner.

Livlig innehåller dessutom 18 aminosyror och
ingredienser från 120 olika frukter och grönsaker. Tack
vare detta skjuter antioxidanterna i höjden och ger
produkten ett ORAC-värde på över 8000 per portion.

Alla ingredienser är naturliga.

Några av fördelarna med Livlig är att det är ett pulver
som blandas med vatten. Det fungerar med andra ord
att ha i sin morgonsmoothie. Det behöver inte förvaras i
kyl, det är därför enkelt att ha med när man reser, bra
om man har ett intensivt liv. Detta är ett tillskott som
faktiskt funkar. Varje gång.

� Livlig är lättupptagligt
� Livlig innehåller växtutvunna

kolloida spårämnen
� Livlig kan blandas i shaker

med Laddad och fettsyror

Laddad för festen som aldrig tar slut.



Vad är Laddad?
Laddad är ett flytande växtbaserat mineraltillskott

Det är flytande mineraler i koncentrerad form från
naturliga källor. Laddad ger dig en effektiv påfyllning av
spårämnen. Varför är Laddad så effektivt?

Mineralerna i Laddad utvinns från humusämnen i en
inkapslad depå från en förhistorisk skog i norra USA.
Denna depå innehåller mineraler från växter som fanns
långt innan det fanns föroreningar i miljön. Därför är
Laddad ett av de renaste mineraltillskott som går att
uppbringa.

Mineralerna är i naturlig kolloid form. Det gör dem lättare
för kroppen att absorbera. Varför? Partikelstorleken på de
enskilda mineralerna är så liten att kroppen i princip inte
behöver ha en fungerade tarm för att ta upp dem. De
börjar redan absorberas genom slemhinnorna i din mun
och når därför blodet snabbare. Enklare mineraltillskott
har större partikelstorlek, t ex från kalk bruten i stenbrott
istället för kalk utvunnen ur växter. Sådana större partiklar
kan inte absorberas in i vävnader förrän de bearbetats i en
väl fungerande tarm. De kräver att du har en stark magsyra
för att jonisera dem.

Många personer har svag magsyra (ett tecken på svag magsyra är ironiskt nog
att man har sura uppstötningar!) vilket resulterar i att mineraltillskott med
större partikelstorlek har svårt att absorberas.

Detta är några av de två största fördelarna med Laddad;
Kroppen har avsevärt lättare att ta till sig mineraler
som är naturliga och i kolloid form.

� Laddad är en vätska som
blandas med vatten

� Laddad kan blandas i shaker
med Livlig och fettsyror

� Laddad skall efter öppning
förvaras i kyl



OmMineralstationen
Efter att under många år framgångsrikt arbetat
med tusentals personer som näringsterapeut
hade Daniel använt och rekommenderat flera
olika typer av kosttillskott. Varumärken och
pengar har alltid varit ointressant. Resultat är det
enda som räknas.

Olika tillskott har gett olika resultat. När klienten
valt enskilda tillskott, tillskott som är svårare för
kroppen att absorbera eller tillskott med för låga
nivåer har resultat uteblivit eller blivit
otillräckliga. När Daniel däremot träffat rätt och
fått fram rätt kombination, i lättupptaglig form
och tillräcklig mängd har gensvaret blivit rejäla
resultat.

Sedan några år och efter mycket letande har
Daniel sina tillskott som fungerar. De fungerar
varje gång för honom och hans klienter. Daniels
bror undrade varför han inte släpper loss
tillskotten till fler. Svaret från Daniel var: ”Jag
hinner inte. Jag har så mycket klienter som
behöver hjälp så tiden finns helt enkelt inte.” Bror
tyckte att det är bäst vi gör något åt det.
Tidsbristen blev startskottet för mineralstationen
med grundidén ”Fungerande tillskott”

Och det är hela idén: När du skaffar ett tillskott
som verkligen fungerar sparar det dig tid, det
resulterar i hälsa och sparar pengar. För du
slipper köpa 8-15 burkar olika tillskott. Du slipper
kombinera dem i rätt mängder för rätt synergier.
Du märker förändringen markant i din hälsa. Det
är hela poängen med mineralstationen:

Varför erbjuder
mineralstationen paket av
Livlig, Laddad och fettsyror?
Helt enkelt för att vi vet att om du täcker in
dessa tre hörnstenar; vitaminer, mineraler och
fettsyror, så reagerar kroppen positivt. Om du
saknar något i kroppen kommer din depå av det
fyllas på, vare sig du vet det eller ej.

Antingen måste du veta EXAKT vad som du
behöver extra och kunna tillsätta just det i
tillräcklig mängd och i kombination med det
ämne som verkar i synergi med ditt bristämne.

Eller så tar du ett komplex som fyller på alla dina
depåer – och du får resultat, oavsett om du
känner till din brist eller ej.

Efter flera års erfarenhet har vi kommit till
slutsatsen att det är enbart resultat som
räknas och därför använder vi paket med
sammansatta tillskott.

Animaliskt eller vegan?
Allt utom Möllers Tran är veganvänligt.

GMO och gluten
Inga av våra produkter
innehåller vare sig gluten eller
genmodifierade komponenter.

Laddad för festen som aldrig tar slut.Laddad för festen som aldrig tar slut.

"Fungerande tillskott ger resultat."
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