
Mye spiller inn på hvordan en opplever at energien i kroppen virker. Det som virker inn er 
søvnmønster, forbrenning, type mat, luftkvalitet, lys, vitaminer, hormoner og tankemønster. 

Ved tilskudd av riktige næringsstoffer som B vitaminer, og jodrikt tilskudd kan en raskt oppleve 
inntil 30 % økning av energien.

For den som er plaget av tretthet hjelper ofte B1, B2, B6 og B12

Husk også at musikk, farger og dufter kan innvirke på energinivået.

Ettersom en eldes blir næringsopptaket dårligere, kostholdet ofte mer ensidig, og reduksjon i smak 
og luktesans stimulerer en til å spise mindre. Undersøkelser har vist at når det gjelder eldre over 60 
år så hadde 50 % for lite opptak av viktig næring som igjen kan innvirke på energinivå. Derfor har vi 
lagt inn Aloe Vera og Sarsaparilla i produktet som er med på å øke næringsopptak så en får mer ut 
av det en inntar av ernæring.

Selen sørger for at du selv produserer antioksidanter som beskytter kroppen mot aldring. Cornell 
University og University of Arizona hadde en 5 års studie som viste at dødsraten av de som tok 200 
ug selen var 39 % mindre.
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Vitamin B blandingen hjelper med vekttap fordi det bryter ned fett, proteiner og karbohydrater ved 
å gjenopprette en sunn fordøyelse. Et sunt fordøyelsessystem tømmer kroppen for giftstoffer som 
kan bremse ned funksjoner som kan hemme vekttap. Dyreforsøk viser at hvis mus med et fedme gen 
fratas sine B-Vitaminer vil fedmen komme. Men hvis den mates med nok B-vitaminer, vil den fortsatt 
være tynn.

Yerba mate gir en rask økning av energinivået og gjør samtidig at det holder seg høy gjennom en 
lengre periode av dagen.

Yerba mate øker fokus, og konsentrasjon. Øker energien gradvis og går ikke ut over søvnen. Gir 
også mer motivasjon til å være i aktivitet.

Schisandra vil gi en energi “boost” ved at den stimulerer nervesystemet og gir hjernen en fornyet 
følelse av fokus. Den gir bedre blodsirkulasjon og gjør at blodkar lettere utvider seg. Den øker lyst og 
utholdenhet her, hjelper mot søvnløshet, fjerner tretthet og øker fysisk styrke.  Siberian ginseng gir 
mer energi enn andre typer ginseng og har evne til å være svært avstressende samtidig. Energien den 
gir er langvarig og hever også nivåene av oksygen i blodet. Siberian ginseng benyttes ofte av atleter 
og er fin å bruke enten man er utsatt for sterk hete eller kulde.

Rosenrot er kjent for å styrke nervesystemet, bekjempe depresjon, styrke immunforsvar, øke 
treningskapasiteten, styrke hukommelse, hjelpe med vektreduksjon, og forbedre energinivå. Det er 
også forsket på områder som fibromyalgi og kronisk utbrenthet. Noen sier at den også kan virke inn 
på arbeidsinnsats og søvnforstyrrelser. Den har også innvirkning på hvor fort man henter seg inn 
etter lange utholdenhetsøkter.

Reishi gir evnen til å fortsette når en er sliten. Den er sjelden i naturen. Selv om 99% av all vill 
Reishisopp i Japan er funnet på gamle plommetrær, vil man finne færre enn 10 sopper per 100.000 
trær. Reishi har vært brukt i tradisjonell kinesisk og japansk medisin i minst 2000 år, og framstår også 
i våre dager som et av de fremste kinesiske styrkemidlene. Den er bl.a. kjent for å gi mer energi, 
hjelpe kroppen til å motstå sykdommer og stress, og å kunne gi et langt liv. Reishi er en utmerket 
antistress-urt. Soppen roer sinnet, løsner spenninger, styrker nervene, bedrer hukommelsen, 
skjerper konsentrasjon og fokus og bygger opp viljestyrke.

Koffein blir absorbert i blodbanen og fordelt videre ut i kroppen. Etter en til halvannen time har en 
den største konsentrasjonen av koffein i blodet, og så går det mellom tre og syv timer før mengden 
er halvert. Trygge doser er beregnet til under 400 mg per døgn for voksne. Koffein stimulerer 
sentralnervesystemet, som igjen påvirker mange funksjoner i kroppen.

Q10 er et vitaminlignende stoff som er avgjørende for cellenes indre energiprosess i å lage ATP. 
Kroppen vår behøver Q10 slik at maten vi spiser skal kunne omdannes til energi. Q10 er i alle 
kroppens celler men begynner å synke fra 30 års alderen. Når en er 40 år har vi kun 1/3 av Q10 igjen i 
kroppen.

Acerola Vitamin C er lagd av Amalika stikkelsbær. For å fremstille 2 kg råvare av naturlig vitamin C 
behøves et tonn stikkelsbær. Kroppen din trenger vitamin C for å lage L-karnitin, som hjelper deg 
med å brenne fett som energi.

Chaga er regnet som verdens sterkeste medisinske sopp. Den kan hjelpe oss mot konsekvensene av 
elektromagnetisk stråling og miljøgifter som svekker kroppens energi. Den gir økt toleranse for 
stress, styrker immunforsvaret og gir bedre humør og mer energi.




