Food State og Whole Food Vitaminer & mineraler
Danske behandleres forslag til multivitaminer, olier, kosttilskud, enkeltmineraler,
enkeltvitaminer og produkter til mave og tarm

Cytoplan
Cytoplan er en unik virksomhed, der på et forskningsbaseret grundlag producerer kosttilskud af
højeste kvalitet og optagelighed. Virksomheden blev grundlagt i 1990 af en gruppe behandlere,
forskere og læger med mange års erfaring indenfor fødevareforskning. I Cytoplan har en
velgørende organisation aktiemajoriteten, hvilket betyder, at firmaets hovedformål i højere grad
er at bidrage til deres kunders sundhed og tilfredshed, frem for indtjeningsmaximering. Der gives
årligt betragtelige donationer til organisationer og nødlidende.
Cytoplan er blandt de førende i verden i produktionen af fødevare baserede vitaminer og
mineraler, de såkaldte Food State og Wholefood former. Deres fokus er rettet mod produktion af
præparater af allerhøjeste kvalitet og optagelighed. Fremstillingen, formen og sammensætningen
af samtlige produkter er baseret på solid forskning og på ønsket om at bidrage med så naturlige og
letoptagelige produkter som muligt.

FoodState
Food state vitaminer og mineraler er mikronæringsstoffer, der bearbejdes og så at sige pakkes ind
i en madpakke af naturlige næringsstoffer, som vi kender dem fra vores mad. Det sikrer en høj
optagelighed, da kroppen netop opfatter det som værende mad. Dermed kan alle kroppens celler
naturligt genkende næringsstofferne, og optage og anvende dem.

Wholefood
Betegnelsen wholefood anvendes for de produkter, der indeholder ingredienser i de naturlige
former, som de forekommer i fødevarer og planter. Det kan også være fødevarer, som
virksomheden selv dyrker og anvender i deres produkter.
Optageligheden af disse food state og wholefood kosttilskud er høj. Dermed kan vi nøjes med
mindre doser, hvilket ofte er en fordel.

SådanbestillerduCytoplansprodukter:
Cytoplan har besluttet, at en rabat på 33% skal tilbydes alle deres danske kunder. Det betyder, at
du skal indtaste koden DEN33, når du når til betaling af dine bestilte varer, så fratrækkes der
automatisk 33% fra den pris du ser på hjemmesiden.
1. Gå ind på www.cytoplan.co.uk
2. Lige under søgefeltet øverst til venstre kan du klikke ”Language” og vælge dansk.
3. Bestil de varer du ønsker. Du kan eventuelt anvende artikelnumrene fra varekataloget til
bestilling.
4. De nævnte varer i dette katalog findes enten ved at søge på artikelnummeret eller via undergrupperne
i venstre side. Her finder du blandt andet CoQ10 multi under Dentavital, Lifeline Formula under
Health Creation og så fremdeles. Der er flere sider under hver gruppe, så du kan klikke dig frem.
5. Ved betaling kan du anvende Coupon Code ”DEN33” for at få 33 % rabat. Koden skal kun
indtastet første gang, der foretages et køb. Efterfølgende vil rabatten blive husket i
systemet.
6. Betal med dit kreditkort og varerne sendes til dig i løbet af få dage.
Du kan også ringe og bestille varer på +44 1684 312000. Husk at angive koden DEN33 så du får 33%
rabat.
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Multivitaminer
CoQ10WholefoodMulti
CoQ10 Wholefood Multi indeholder CoenzymQ10 og beta
glucan, og netop disse to næringsstoffer gør i kombination
med vitaminer og mineraler tilskuddet ideelt, også til ældre.
CoQ10 Wholefood Multi er et all-round multivitamin/mineral
produkt, der giver en variation af næringsstoffer i letoptagelig wholefood kvalitet. Coenzym Q10’s gavnlige
effekter er underbygget af et væld af forskning, og det kan
for mange være et værdifuldt dagligt tilskud. Beta glucans
gavnlige effekter er ligeledes forskningsmæssigt velunderbyggede.

Produktkode: 8022

Dosering:
Teenagere og voksne, der vejer under 50 kg - 1 kapsel om
dagen. Alle personer, der vejer over 51 kg - 2 kapsler per dag.

HealthCreationLifelineFormula
Dette multivitamin og mineral tilskud er et effektivt og
varieret tilskud i food state form, der sikrer lettere og højere
optagelighed i kroppen. Tilskuddet indeholder en lang række
essentielle vitaminer og mineraler, og er et velegnet tilskud
til alle, der ønsker et dagligt vitamintilskud. Lifeline Formula
er specielt velegnet til kræftpatienter, der har særlige behov
netop på grund af tilskuddets høje indhold af letoptagelige
mikronæringsstoffer.
Food state vitaminer og mineraler er mikronæringsstoffer,
der bearbejdes og så at sige pakkes ind i en madpakke af
naturlige næringsstoffer, som vi kender dem fra vores mad.
Det sikrer en høj optagelighed, da kroppen netop opfatter
det som værende mad. Dermed kan alle kroppens celler
naturligt genkende næringsstofferne, og optage og anvende
dem.

Produktkode: 6600

Findes såvel i kapsel som i pulverform.
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Olier
KrillOlie
Krill olie er en unik kilde til omega-3 fedtsyrer samt til cholin og
astaxanthin. Astaxanthin er en naturligt forekommende
antioxidant, og er det stof, der er kendt for at give eksempelvis
laks og rejer deres røde farve. Krill olie er udvundet fra
antarktiske krill (Euphausiasuperba), der er et lille, rejelignende krebsedyr.
FordelevedKrillOlie
1) Krill omega-3 fedtsyrer er bundet til fosfolipider, hvilket
bevirker, at de lettere og mere effektivt optages i cellemembranerne.
2) Krill fosfolipider indeholder cholin, der er et essentielt
næringsstof og neurotransmitter. Cholin indgår i
dannelsen af blandt andet hjerne- og muskelvæv, og
tilstrækkelige mængder af Cholon væsentlige allerede
fra fosterstadiet. Senere i livet forbindes mangel på
cholin med nedsat hukommelse og leversygdomme.
3) Astaxanthin findes også i Krill Olie. Dette er et molekyle
med en stærk antioxidant-aktivitet.

Produktkode: 1163

Lem-O-3
En ren og naturlig fiskeolie, tilsat stabiliserende citronaroma.
Produktet indeholder naturlig fiskeolie og er et omega-3tilskud med en dejlig, syrlig citron smag. Findes i 200ml flasker.
Også børn kan lide smagen, og olien kan tages direkte fra en
ske eller blandes i yoghurt. Olien opbevares på køl efter
åbning.
Lem-O-3 består udelukkende af fiskeolie med 7 % ekstrakt af
grøn citron og er ikke tilsat aromaer eller kunstige
ingredienser.
Hver 5 ml teskefuld giver 673mg EPA og 462.5mg DHA.

Produktkode: 1160

Anbefalede doser:
Babyer op til et år gammel = 1ml
Børn i alderen 1-2 år = 1,5 ml
Børn i alderen 3-5 år = 2 ml
Børn i alderen 6-10 år = 2,5 ml
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Kosttilskud
HealthCreationPlantPower
Tidligere kaldet: ”Fruits, roots and shoots”
Dette tilskud indeholder mange naturlige plantenæringsstoffer
fra frugt og grønt, der alle har såvel beskyttende, antioxidant
effekt som afgiftende egenskaber i kroppen. Hver kapsel svarer
til indholdet af antioxidanter i cirka 8-10 portioner frugt og
grønsager.
Produktet indeholder en blanding af naturlige flavonoider og
carotenoider. Disse to stoffer beskytter cellerne mod skader fra
frie radikaler og styrker derudover cellernes forsvar mod vira,
bakterier og svamp.

Produktkode: 6715

HealthCreationMaxImmune1-3,1-6BetaGlucan
Dette produkter indeholder Beta 1-3 og 1-6 Glucan. Beta-glucan
er udvundet fra gær og kan hjælpe med at forstærke kroppens
biologiske forsvar. Stoffet aktiverer hele kroppens forsvar, såvel
makrofager som T-celler, NK-celler og B-celler. Beta 1-3, 1-6
Glucan aktiverer cellernes produktion af tumor nekrose faktor,
interleukin 1 og 6, hydrogen peroxid og gamma-interferon, som
alle indgår i bekæmpelsen af invaderende mikroorganismer.
Produktkode: 6720

Phyte-Inflam
Phyte-Inflam indeholder curcumin fra gurkemeje og gingeroler
fra ingefær. Såvel gingerol som curcurmin har en bevist antiinflammatorisk effekt i organismen. Produktet er desuden tilsat
piperin fra sort peber, der forstærker effekten af de to
hovedingredienser.
Hver kapsel indeholder:
250 mg curcumin ekstrakt (95% curcumin)
150 mg Ingefær ekstrakt (5% gingeroler)
Kombineret med 2,5 mg (1%) Piperin som Bioperine
Produktkode: 3326
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Kosttilskud
HealthCreationTimeless
Dette revolutionerende produkt indeholder næringsstoffer, der
kan virke styrkende på cellesundheden og energiproduktionen
Aldring forekommer når energiproduktionen i cellerne forringes.
Alle komponenter i Health Creation produktet Timeless hjælper til
at holde cellerne aktive og vitale.
Produktet indeholder:
• Acetyl-L Carnitin – en essentiel aminosyre, der
transporterer fedtsyrer i mitokondrierne.
• Alfa Lipoic Acid (syre) – en universel antioxidant der
beskytter mod frie radikaler.
• N-Acetyl-L-Cystein – beskytter mod frie radikaler og styrker
immunforsvaret.
• Rosmarin – virker anti-inflammatorisk
• Gingkolide fra ginkgo biloba – forhindrer frigivelsen af PAF
(blodplade aktiverende faktor), som får blodet til at
størkne. Gingkolide er derudover anti-inflammatorisk og
forbedrer cirkulationen i hjernen, hvilket er en væsentlig
faktor forebyggelsen mod nedsat hukommelse.
• CoQ10 – CoenzymQ10 indgår som en væsentlig komponent
i energiproduktionen i cellernes mitokondrier.

Produktkode: 6735

WholeFoodBoneSupport
Bone Support er et skræddersyet tilskud til opretholdelse af en
sund knoglemasse. Det indeholder høje niveauer af alle de
vitaminer, mineraler og andre mikronæringsstoffer, der er
væsentlige for knoglesundheden. Det er blandt andet K2vitamin, som sammen med protein er en vigtig faktor en sund
knoglemasse. Derudover indeholder Bone Support calcium, D3vitamin og magnesium, der alle er essentielle for opbygning,
styrke og vedligeholdelse af knoglerne.
Betegnelsen wholefood anvendes for de produkter, der
indeholder ingredienser i de naturlige former, som de forekommer i fødevarer og planter. Det kan også være fødevarer,
som virksomheden selv dyrker og anvender i deres produkter.

Produktkode: 3302

Tilskuddet er velegnet til alle også vegetarer og personer, der
lider af gæroverfølsomhed. Bone Support er uden gær og
genmodificerede stoffer.
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Kosttilskud
WholefoodProstate Support
Dette kosttilskud indeholder en række naturlige ingredienser i
wholefood form. Ingredienser, der naturligt kan styrke
prostata..Blandt andet:
• Brændenælderod (Urtica dioica) - indeholder blandt
andet betasitosterol, quercetin og rutin
• Græskarkerner – et naturligt middel til styrkelse af
prostata og det virker antiinflammatorisk.
• Lycopen – Kan have en gavnlig effekt for personer, der
lider af godartet prostatahyperplasi. Undersøgelser har
vist, at lycopen kan hæmme udvidelsen af prostata.
• Zink – et vigtigt mineral som er essentielt for
enzymdannelsen.

Produktkode:
3205 eller 3204

Betegnelsen wholefood anvendes for de produkter, der
indeholder ingredienser i de naturlige former, som de forekommer i fødevarer og planter. Det kan også være fødevarer,
som virksomheden selv dyrker og anvender i deres produkter.
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Kosttilskud
Methyl Factors
Methyl Factors er udviklet til at støtte dem, der har brug for ekstra
methyldonor næringsstoffer. Det indeholder betain som TMG
(trimethylglycin), B6-vitamin (som Pyridoxal-5-phosphat),
folinsyre (som L-Methylfolate) og B12-vitamin som
methylcobalamin; plus B2-vitamin (riboflavin) (alle disse
næringsstoffer kan donere methylgrupper) og Zink. Dette
supplement omfatter vitamin B12 i form af Methylcobalamin og
dermed er universelt biologisk effektiv. De fleste B12 produkter på
markedet er cyanocobalamin, som skal omdannes enzymatisk til
methylcobalamin i kroppen.
Produktkode: 2212

Multi B Extra
Multi B Ekstra er en lille letoptagelig foodstate tablet. Den
indeholder B-vitamin bundet med C-vitamin, for at maksimere
optageligheden. Af samme årsag indeholder tabletten også
magnesium. Multi B Extra indeholder også Cholin - et af Bvitaminernes co-enzymer. Velegnet til mænd, kvinder, børn og
ældre. Uden gær og velegnet til vegetarer og personer med Candida.
Fri fra genmodificerede stoffer.

Produktkode: 4010
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Enkeltmineraler
FoodState Selen
Selen er et spormineral, der findes i alle kroppens celler og som
indgår i en lang række af kroppens funktioner, heriblandt
immunforsvarets funktionsevne. Selen indgår også i omdannelsen af
fedtstoffer til de vigtige prostaglandiner. Dette selentilskud er i Food
State form, hvilket øget optageligheden.
Food state vitaminer og mineraler er mikronæringsstoffer, der
bearbejdes og så at sige pakkes ind i en madpakke af naturlige
næringsstoffer, som vi kender dem fra vores mad. Det sikrer en høj
optagelighed, da kroppen netop opfatter det som værende mad.
Dermed kan alle kroppens celler naturligt genkende næringsstofferne, og optage og anvende dem.

Produktkode:
4067 eller 4068

FoodState Magnesium
Magnesium er et essentielt mineral, der indgår i en lang række
vigtige kropslige processer. Det indgår i knogledannelsen og er
nødvendigt for, at musklerne fungerer, som de skal. Dette
magnesium præparat er i Food State form, der sikrer høj
optagelighed. Det indeholder udover magnesium også naturlige
aminosyrer, der sikrer, at mineralet transporteres til de steder i
kroppen, hvor det er nødvendigt.
Food state vitaminer og mineraler er mikronæringsstoffer, der
bearbejdes og så at sige pakkes ind i en madpakke af naturlige
næringsstoffer, som vi kender dem fra vores mad. Det sikrer en høj
optagelighed, da kroppen netop opfatter det som værende mad.
Dermed kan alle kroppens celler naturligt genkende næringsstofferne, og optage og anvende dem.

Produktkode:
4083 eller 4084
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Enkeltmineraler
WholefoodCalcium
Wholefood Calcium er et organisk multimineral produkt, udvundet
af tang, der er høstet på Irlands sydvestkyst. Wholefood Calcium er
derfor certificeret med ”Organic Trust Certification” og er et
naturligt wholefood produkt helt uden tilsætningsstoffer. Hver
kapsel indeholder 200 mg organisk calcium og yderligere 74 andre
spormineraler.
Calcium anvendes blandt andet i udviklingen og opretholdelsen af en
sund knoglestruktur.
Produktkode: 3305

Betegnelsen wholefood anvendes for de produkter, der indeholder
ingredienser i de naturlige former, som de forekommer i fødevarer
og planter. Det kan også være fødevarer, som virksomheden selv
dyrker og anvender i deres produkter.

WholefoodZink
Zink er et spormineral, der er til stede i alt kropsligt væv og det
indgår i mere end 200 kropslige processer. Eksempelvis i
enzymdannelsen, i immunforsvarets funktioner og i
omdannelsen af fedtstoffer til de vigtige prostaglandiner. Zink
har også betydning for hår, hud og knogler. Dette zink produkt er
i wholefood form, hvilket sikrer høj optagelighed.
Betegnelsen wholefood anvendes for de produkter, der
indeholder ingredienser i de naturlige former, som de forekommer i fødevarer og planter. Det kan også være fødevarer,
som virksomheden selv dyrker og anvender i deres produkter.

Produktkode: 3315
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Enkeltvitaminer
FoodState VitaminD350ug
D-vitamin associeres normalt med opretholdelsen af en stærk
knoglemasse, men har også afgørende betydning for immunforsvarets effektivitet og en række muskelfunktioner. D-vitamin
danner vi normalt fra solens stråler, men vi der bor i de nordlige
lande skal være opmærksomme på ikke at komme i mangel af dette
væsentlige vitamin. Særligt ældre, gravide kvinder og mennesker,
der ikke opholder sig i solen, kan med fordel tage et dagligt tilskud,
men gennem vinteren kan det for de fleste være gavnligt.
Food state vitaminer og mineraler er mikronæringsstoffer, der
bearbejdes og så at sige pakkes ind i en madpakke af naturlige
næringsstoffer, som vi kender dem fra vores mad. Det sikrer en høj
optagelighed, da kroppen netop opfatter det som værende mad.
Dermed kan alle kroppens celler naturligt genkende næringsstofferne, og optage og anvende dem.

Produktkode: 4058

WholefoodCherryC
Frugten fra acerola kirsebærtræer er en af naturens rigeste kilder til
C-vitamin. Acerola indeholder udover C-vitamin en hel vifte af
bioflavonoider, hvilket gør produktet unikt og næringsrigt. Hver
kapsel på 800 mg acerola tilfører dig 200 mg C-vitamin. C-vitamin er
essentielt for et utal af kropslige funktioner herunder immunforsvaret, stofskiftet og nervesystemet. Mennesket danner ikke selv
C-vitaminer og er afhængige af at få dette mikronæringsstof gennem
mad eller tilskud.
Betegnelsen wholefood anvendes for de produkter, der indeholder
ingredienser i de naturlige former, som de forekommer i fødevarer
og planter. Det kan også være fødevarer, som virksomheden selv
dyrker og anvender i deres produkter.

Produktkode:
3344 eller 3345
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Enkeltvitaminer
FoodState Vitamin-E150
Dette unikke E-vitamin produkt er udvundet af hvedekimolie af
højeste kvalitet og indeholder såvel naturlige gamma-, delta-,
beta- som alpha tokoferoler og trienoler. E vitamin har kraftig
antioxidant effekt i kroppen og indgår i beskyttelsen af DNA. Evitaminer beskytter desudens kroppens proteiner og fedtstoffer
mod oxidative skader. Dette E-vitamin tilskud er i Food State form,
hvilket sikrer en høj optagelighed i kroppen.
Food state vitaminer og mineraler er mikronæringsstoffer, der
bearbejdes og så at sige pakkes ind i en madpakke af naturlige
næringsstoffer, som vi kender dem fra vores mad. Det sikrer en høj
optagelighed, da kroppen netop opfatter det som værende mad.
Dermed kan alle kroppens celler naturligt genkende næringsstofferne, og optage og anvende dem.

Produktkode:
4163 eller 4165

FoodState B12-vitamin
B12 i Food State kvalitet er et effektivt og letoptageligt B12-tilskud.
Tilgængeligheden højnes af food state kvaliteten, og øges
yderligere af, at dette tilskud indeholder B12 i den biologisk
effektive methylcobalamin form.
B12 indgår i:
• Energidannelsen
• Dannelsen af de røde blodlegemer
• Immunforsvarets effektivitet
• Celledelingen.
Produktkode: 4025

B12-vitamin er nødvendigt for nervecellernes funktion og er
endvidere involveret i protein, fedt og kulhydrat metabolismen.
Derudover er B12 en nødvendig faktor i relation til kroppens
anvendelse af jern. Mængden af B12 i kroppen falder med alderen
og mange ældre mangler B12 vitamin. Vegetarer og veganere er
særligt i risiko for B12 mangel, da vitaminet ikke findes i særligt
mange vegetabilske fødevarer.
Food state vitaminer og mineraler er mikronæringsstoffer, der
bearbejdes og så at sige pakkes ind i en madpakke af naturlige
næringsstoffer, som vi kender dem fra vores mad. Det sikrer en høj
optagelighed, da kroppen netop opfatter det som værende mad.
Dermed kan alle kroppens celler naturligt genkende næringsstofferne, og optage og anvende dem.
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Produkter til mave & tarm
Candi-Clear
Candi-Clear indeholder 250 mg af gærstammen Saccharomyces
Boulardii. Saccharomyces Boulardii er en unik probiotisk
gærstamme, der kan understøtte og genoprette tarmsystemet
uden at kolonisere det. Saccharomyces Boulardii bliver i tarmen og
optages ikke. Den har følgende gavnlige virkninger:
• Det binder visse patogene bakterier og beskytter
tarmslimhinden
• Det hæmmer dannelsen af bakterielle toksiner
• Det stimulerer tarmens immunforsvar

Produktkode:
1268 eller 1269

Candi-Clear kan anvendes forebyggende på rejser, hvor risikoen
for diarré og maveinfektion er høj. Desuden er Candi-Clear et
effektivt middel til styrkelse af tarmen ved bakterielle eller svampe
infektioner som eksempelvis overvækst af candida.

Betain&Pepsin
Betain og pepsin bidrager til stimulation af dannelsen af mavesyre.
I takt med at vi bliver ældre kan produktionen af mavesyre falde,
og det kan have stor betydning for fordøjelsen. Betain og pepsin
kan dermed hjælpe til bedre fordøjelse af maden og betain
hjælper desuden til reduktion af homocysteinniveauerne i
kroppen. Betain kan også påvirke serotonindannelsen positivt.
Produktkode: 1150
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Produkter til mave & tarm
ProbioticPlus
Probiotic Plus indeholder 9 forskellige probiotiske stammer og
derudover en lille mængde af det prebiotiske FOS. Produktet kan
dermed hjælpe til afbalancering af tarmfloraen. Mange faktorer
kan forstyrre balancen i vores fordøjelsessystem, og det kan derfor
i perioder være fordelagtigt at tage et tilskud, som styrker den
naturlige mælkesyrebakterieflora i tarmen.
Probiotic Plus kan blandt andet hjælpe med:
• At opretholde en gunstig balance af venlige bakterier i
mave-tarmkanalen.
• At sikre produktion af væsentlige fordøjelsesenzymer,
mælkesyre, B vitaminer og vitamin K.

Produktkode:
4140 eller 4141

Probiotic Plus kan også hjælpe ved:
• Akutte og kroniske tarmforstyrrelser.
• Diarré og forstoppelse.
• Laktoseintolerance
• I forbindelse med antibiotikabehandlinger
• Generel styrkelse af immunforsvaret.

Cyto Biotic Active
Cyto Biotic Active er et probiotisk pulver, der
indeholder 9 optimale strains af probiotiske
bakterier. Disse hjælper og supplerer alle de
grundlæggende bakterielle populationer i tarmen.
Ideel til brug som post-antibiotisk behandling og
for patienter med IBS typesymptomer.
Produktkode: 3220
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