
GOD HELSE -

HELT

NATURLIG

EN

LITEN

FRØ-

GUIDE 



Frø er livets opphav

Kunnskap om frø er ikke noe «nytt»: men er brukt i naturmedisin
i over 4000 år.
FRØ har alle arvestoff, næring og byggeklosser et tre, frukt eller plante
trenger for å leve og vokse
–  også vi mennesker. 

Det nye nå er at moderne forskning
beviser og understøtter effekten
frøene har på kroppen.

Nigella Sativa ( Black Cumminfrø / Svartfrø)

Et av de mest kjente og eldste naturmidler i verden. Frøet er nevnt både i
koranen og bibelen for sine ekstra helende egenskaper.
Frøet reduserer betennelser i kroppen, øker kroppens motstandskraft og
reparerer der det er behov. 

Historisk brukt til å lindre hodepine, tannverk, nesetetthet og tarmormer, har
det Black cummin et rykte om anti-inflammatoriske og smerte beroligende
egenskaper. I moderne tid har bruken utvidet seg til å behandle
fordøyelsesproblemer og respiratoriske problemer, og å regulere normale
nivåer av blodtrykk og kolesterol. Vitenskapen har til og med funnet
betydelige bevis for at svart kumminfrø øker immunforsvaret.

Black cuminfrø inneholder over 100 kjemiske forbindelser, inkludert noen
som ennå ikke er identifisert. Hundrevis av studier har blitt utført på frøene
som har vist at forbindelser fra frøene bidrar til å bekjempe helseproblemer.

 Hvorfor Frø 
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D’ribose

D'ribose er et 5 karbon sukker som
finnes i alle cellene i kroppen vår.
Det hjelper kroppe vår å produsere
energi. 

 Den binder seg med oksygen og
ATP (adenosintrifosfat) for å kunne
gi energi til hver celle. D'ribose
finner vi også i RNA
(ribonukleinsyre), som er en av de
viktigste informasjonsbærerne til
alle levende organismer.

 Hver dag utsettes kroppen vår for
oksidativt stress. Dette er naturlig
og uunngåelig. 

Omfanget av oksidativt stress i
kroppen kan vi måle ved å se på de
frie radikalenes ødeleggelse av
cellene våre. 
Kroppen vår håndterer angrepet
fra frie radikaler hver eneste dag.

 I de periodene hvor kroppen vår
opplever unormal økning av
oksidativt stress på grunn av
daglig stress, mosjon, røyking, for
høyt inntak av mettet fett, et
svekket immunsystem eller
aldring, blir kroppen vår utmattet
og ute av stand til å produsere nok
D'ribose for å fylle opp alle cellene
våre på en tilfredsstillende måte.

 Det er derfor viktig at vi hjelper
kroppen med å tilføre D'ribose
gjennom kosten.

Bringebær er blant de ti beste
antioksidantfrukter og grønnsaker. Disse
antioksidantene bidrar til å bekjempe
frie radikaler som forårsaker skade på
celle nivå, noe som fører til mange av de
ulike helse- og velvære plagene som
påvirker eller vil påvirke alle mennesker
på jorden.
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Svart bringebærfrø 

Chardonnay druefrø

En av 10 kraftigste kilder til antioksidanter.
Er 50% mer potent enn vitamin C og E.
Styrker god hjernehelse og hukommelse.
Sørger for oksygen til cellene, sånn at den
har anti-aldrende og ant-innflammatorisk
effekt. Kan bidra til optimal kroppsvekt og
en friskere hudtone.

Rød bringebærfrø

 

Rød bringebærfrø har en rik historie innen
tradisjonell medisin som går helt tilbake til
det første århundre. Frøene inneholder
fiber, vitaminer, mineraler og kraftige
antioksidanter.

Kan støtte hjerte - og karhelsen, hjelpe med
vektregulering, redusere infalammasjon, er
anti-aging på Cellene, kan støtte og øke
kognitive funksjoner og øke metabolismen. 



Tranebærfrøolje inneholder høye nivåer av
flerumettede og monoumettede fettsyrer,
fosfolipider, fytosteroler og store mengder
antioksidanter som tilbyr en rekke
helsefordeler. 

Som at tranebær begrenser muligheten for
mikroorganismer til å feste seg til
slimhinnene i urinveiene. Den mest vanlige
bakterien som forårsaker
urinveiesinfeksjonerer tarmbakterien
Escherichia coli. Denne bakterien
produserer to forbindelser kjent som
adhesiner, som gjør at bakteriene kan feste
seg til slimhinner i kroppen for deretter
raskt å formere seg. Denne evnen til å feste
seg til slimhinnene i urinveiene blir hemmet
av to stoffer i tranebærsaft. Når bakteriene
ikke klarer å feste seg, så blir det heller
ingen infeksjon. 

De samme stoffene som hindrer bakterier å
feste seg til slimhinnene, kan også
forhindre at bakterier i munnhulen klumper
seg sammen og danner plakk. Dette skulle
tilsi at tranebærsaft også kan brukes for å
opprettholde en god munnhygene. 

Stoffet arbutin i fruktene bekjemper ikke
bare infeksjoner , det øker også
urinutskillelsen og reduserer på den måten
vannsamlingeri kroppen (ødemer).

Kål er kjent som den originale supermaten
og inneholder store mengder svovel og
kostfiber. Svovel hjelper til med
fettfordøyelse, absorpsjon og regulering av
blodsukker.

GRØNNKÅL
Grønnkål er kjent som den originale
supermaten og inneholder både jern, C-

vitamin og Lutein. Den kan være med på
beskytte utviklingen av AMD (tidligere kalt
forkalkning på øyet)

 Melketistel er et av verdens mest kraftfulle
leveravgiftningsmidler. Den aktive
antioxidantforbindelsen i melketistel er
flavonoidkomplekset kalt silymarin, et av de
kraftigste leveravgiftningsmidler.
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MELKETISTEL
(Mariatistel)

TRANEBÆRFRØOLJE

KÅL

CHLORELLA
Chlorella er omtrent 60 prosent protein, og
gir samme proteinmengden som egg. Det
er også en god kilde til lipidoppløselige
vitaminer, kolin, essensielle mineraler og
fibre.

Ta vare på helsen din



Spirulina kan bidra til å forbedre hjernens
funksjon, bidra til å forbedre antallet hvite
blodlegemer, stimulere antistoffer, øke
leverhelsen mm. Det kan også hjelpe
nesten enhver næringsdefekt på grunn av
konsentrasjonene av vitaminer og
mineraler. 
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ALOE VERA
Aloe Vera kan bidra til å berolige
fordøyelsessystemet og / eller
tarmsystemet.

Aloe vera er en saftig plante som har
blitt brukt til medisin siden så langt
tilbake som det gamle Egypt. Kjølende
og lindrenede effekt. Bra for huden. 

 SPIRULINA

HVETEGRESS

Hvetegress er sammensatt av de unge
skuddene fra hvete før stilken danner et
hode med korn. Hvetegressets store
konsentrasjon av klorofyll, vitaminer,
mineraler og enzymer gjør det til en
supermat.

Løvetannrøtter, -saft og -blader er en kraftig
måte å holde kroppen frisk på, alt fra å
forbedre leverfunksjonen til å bekjempe
hudproblemer.

LØVETANNRØTTER

CHLOROPHYLLIN/

KLOROFYLLIN
Klorofyllin blir brukt for å hjelpe til med
fjerning av forskjellige toksiner via leveren
og forblir en nøkkelforbindelse for å
forbedre funksjonen av essensielle
detoksifiseringsbaner.



Inneholder fettsyrer og en kraftig
ansioksidantprofil som gir kroppen din det
den trenger for å støtte sunne ledd og
lindrer mindre muskelsmerter. 
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FLAXSEED ( Linfrø)

CURCUMIN
(Gurkemeie)

En gammel urt som har blitt grundig studert
i moderne vitenskap, for sine helsemessige
fordeler. Den jobber med kroppen for å
støtte sunn leddfunksjon.

Super mat for supert resultat. Chiafrø
inneholder mye  protein, kostfiber, sunne
Omega 3 fettsyrer, magnesium, folat, kalsium
og kalium m.m-  alt pakket i et lite frø. 

CHIAFRØ PULVER

DRUEFRØ EKSTRAKT

Antioksidant profilen i druefrø er virkelig
noe å skryte av, de gir ikke bare protein til å
bygge, men også antioksidanter for å
bekjempe oksidasjosstress.



Tranebærfrø inneholder en unik
blanding av fytokjemikalier, som
hjelper kroppen din å fungere.
Kan være gunstig mot
urinveisinfeksjon, inneholder masse
antioksidanter som kan beskytte
kroppen mot frie radikaler, kan
beskytte huden og redusere
betennelser. 
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TRANBÆR
EKSTRAKT

GRESSKARFRØ
PROTEIN

Bortsett fra å gi en naturlig,
høyverdig proteinprofil, er
proteinet i gresskarfrø også
rik på jern.          

Vannmelonfrø har
antioksidantegenskaper,
spesielt for å hjelpe magens
celler til å bekjempe
oksidasjon. Den har også
høye fiberegenskaper og
høy fettsyreprofil. 

VANNMELONFRØ
OLJE 

Ved bruk av en unik
kaldpressings-metode
kan vi få ut næringen i
frøene - og de blir til
næringsrik mat- som
kan hjelpe kroppen å
fungere optimalt. 

Frønæring
er 20-30 ganger
kraftigere
enn næring fra frukt og
grønt,
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Moder Jord gjemte
sine største
hemmeligheter i en
liten kapsel: FRØET.

 Når man utvinner
næringsrike oljer og
mel av botaniske frø
uten å endre deres
kjemiske
sammensetning- får
du noe av den mest
kraftfulle næringen
som finnes. Ren,
naturlig, Non- Gmo, 
 Økologisk
Supermat!  

  

Kraftfull næring =

Mat 

RESULTATET:
Kraftige antioksidanter og

essensielle fettsyrer som hjelper
kroppen og sinnet til å opprettholde

balansen mens de bidrar til å
bekjempe dagens mest pressede

helseproblemer. 
 

Naturlig frøbasert  næring  som gir
en rekke fordeler for generell helse

og velvære.
 

Sunne celler = Sunne vev= 

Sunne Organer = Sunn kropp <3 

 

 

 

Jeg viser deg  hvordan 

du kan bruke Frø til : 
Bedre helse, en smalere midje, mer

energi. 
 -Redusere betennelser

  i kroppen med opptil 80 % 

-Styrke Immunforsvaret
-Forebyggende helse

-Fordøyelse og intoleranser
-Få mer overskudd og velvære

- Til å rense ut giftstoffer fra kroppen
- Styrke og bygge kroppens celler 

fra bunnen 

- Hormoner i balanse 

- Bedre søvn og restitusjon
- Mer mental klarhet, fokus og

konsentrasjon  ++

- Stabilt blodsukker ++  

 

Giftstoffer fra omgivelsene,
dårlig kost og livsstil gir oss
betennelser i kroppens celler

 

Næringen fra maten vi spiser
i dag er langt fra like kraftig

som den var før!
 

Kroppen får ikke verktøyene
den trenger til å rense ut

giftstoffer, dempe
betennelser og bygge
opp en sunn kropp

 

Kroppen trenger å få tilført vitaminer,
mineraler, aminosyrer og 

fettsyrer hver dag- for å fungere på
sitt beste. 



Å ta vare på deg selv, kroppen og helsa er viktig - for en god
hverdag og 

Livskvalitet. 
 

God  Helse trenger ikke være komplisert!
 

Jeg viser deg hvordan du på en enkel måte kan bruke frø for
en optimal helse. 

 

Posjonsposer som  inneholder alt du trenger og er enkle å ta
med i veska, på reise, på tur eller når du er i farta.

 

 

Rist- Åpne - Drikk = Voila :)
Kroppen din har fått det den trenger. 

 

Enklere kan det ikke bli ! 
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Jeg digger at god
helse er enkelt og ikke
krever masse av meg. 

Det har aldri vært
enklere å gi kroppen
sin økologisk
supermat, kraftfull
og effektiv næring !



Du fortjener en God helse og å Stråle. 
 

Sjekk ut hva frønæring kan gjøre for din
helse. 

Jeg gir deg svar på det du lurer på  og
hjelper deg igang 

 
 

Er DU klar for en Næringsbombe? 
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Alle bildene er fra Canva.com 


