Omnimin Pure® & OmniX®
–multivitaminer som VÄCKER dig

Omnimin Pure® innehåller inte mindre än 27 vitaminer,
mineraler och spårämnen i optimala doser. OmniX® är
utan järn och K-vitamin, men innehållet av andra näringsämnen är identiskt med Omnimin Pure®. Multivitaminer av högsta kvalitet när det gäller styrka, allsidighet
och upptaglighet.
Hälsofrämjande effekter
Vitaminerna och mineralerna i Omnimin Pure® och
OmniX® bidrar bl a till en normal funktion av immunsystemet, nervsystemet, ben, hjärta, ögon, hud och hår
samt energinivåer.
Unik sammansättning
I den nya optimerade sammansättning av Omnimin
Pure® och OmniX® är följande särskilt värt att notera:

✔

Bör du välja OmniX®?
OmniX® är avsedd för personer,
som inte vill ha järn och/eller
K-vitamin i ett kosttillskott.
För K-vitamin kan detta vara
rekommenderat vid användning
av blodtunnande läkemedel.

Visste du att..?
Kolin och inositol är relaterade
med B-vitaminer. Kolin* gynnar
förbränningen av fettämnen,
såväl som en normal leveromsättning av aminosyran
Homocystein**.
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* Den gynnsamma effekten – att bidra till en normal leverfunktion,
normal förbränning av fett och normal metabolism av aminosyran

Hela 27 vitaminer, mineraler och spårämnen i
homocystein – uppnås vid ett dagligt intag av 82,5 mg kolin. En dagsdos,
Omnimin Pure respektive Omnix bidrar 50 mg.
optimala mängder (OmniX® utan järn och K-vitamin).
** Stora mängder av homocystein kan irritera blodkärl, samt öka bildandet av av det “dåliga” LDL-kolesterolet.
Med extra C-, D- och naturlig E-vitamin. Både K1och K2-vitamin.
Innehåller flera B-vitaminer i de mest biologiskt
aktiva formerna.
Med organiskt bundna mineraler.
Med organiska spårämnen som bor och kisel.
Innehåller de viktiga näringsämnena kolin och inositol.
100% vegetariska – godkända av Vegetarian Society, England.
®
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OmniX® 175 stk.
Omnimin Pure®
60 stk. eller 175 stk.
Rekommenderat intag: 1-2 tabletter per dag.
2 TABLETTER INNEHÅLLER:
Vitaminer:		DRI% Mineraler:		DRI%
Vitamin A (retinol)
1.000 µg 125 % Kalcium (dolomit/karbonat)
200 mg
25 %
Vitamin D3 (kolekalciferol)
20 µg 400 % Magnesium (dolomit)
100 mg
27 %
Vitamin E (d-alfa-tokoferol)
100 mg 834 % Zink (zinkbisglycinat)
20 mg 200 %
Vitamin C (l-askorbinsyra)
400 mg 500 % Järn (ferrobisglycinat)**
10 mg
71 %
Thiamin (vitamin B1)
20 mg 1.818 % Koppar (kopparbisglycinat)
2 mg 200 %
Riboflavin (vitamin B2)
20 mg 1.429 % Mangan (manganbisglycinat)
5 mg 250 %
Niacin (nikotinamid/
Selen (selenberikad jäst,
inositolhexaniacinat)
30 mg 188 % SelenoExcell®)
125 µg 227 %
Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid) 12 mg 856 % Krom (krompikolinat)
125 µg 313 %
Folsyra (vitamin B9)
400 µg 200 % Molybden (ammoniummolybdat) 25 µg
50 %
Vitamin B12
Jod (kaliumjodid)
150 µg 100 %
(cyano- & metylkobalamin)
50 µg 2.000% Bor (natriumborat)
3 mg
*
Biotin (vitamin B7)
200 µg 400 % Kisel (kiselsyra)
20 mg
*
Vitamin K1+K2
Inositol
50 mg
*
(fytomenadion/menaquinone)** 100 µg 133 % Kolin (kolin bitartrate)
50 mg
*
Pantotensyra (pantotenat/pantetin) 20 mg 333 %
DRI = Dagligt Referensintag för vuxna samt barn över 11 år. * DRI inte fastställt.
** Ej i OmniX®
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Bästa nya hälsooch näringsprodukt

Vilken nytta gör olika vitaminer och mineraler?
Här hittar du en förteckning över olika vitaminers,
mineralers och spårämnens verkningsområden –
samtliga hälsopåståenden är godkända av svenska
och europeiska hälsomyndigheter. Detta är ett
utdrag, och inte en komplett lista.

Immunsystem

A-vitamin, C-vitamin, D-vitamin,
B-vitaminer (B6-vitamin, Folsyra och
B12-vitamin), Järn, Zink, Koppar och
Selen bidrar till immunsystemets normala funktion.

Oxidativt stress

C-vitamin, E-vitamin, Zink, Koppar,
Mangan och Selen bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress.

Energi samt
trötthet och utmattning

C-vitamin, Kalcium, Magnesium och
Mangan bidrar till normal energiomsättning. C-vitamin, B-vitaminer (Riboflavin, Pantotensyra, B6-vitamin, Folsyre och B12-vitamin),
Magnesium och Järn bidrar till att minska trötthet
och utmattning.

Blod

K-vitamin bidrar till normal blodkoagulation och Kalcium bidrar till att
bibehålla normalt blodtryck. Järn
bidrar till normal bildning av röda blodkroppar och
hemoglobin, och även till normal syretransport
i kroppen. B-vitaminer bidrar således: Riboflavin
bidrar till att bibehålla normala röda blodkroppar,
B12-vitamin och B6-vitamin bidrar till normal
bildning av röda blodkroppar, och Folsyra bidrar til
normal blodbildning.

Hormonsystem

B6-vitamin bidrar till att reglera
hormonaktiviteten, Pantotensyra
bidrar till till normal syntes och omsättning av steroidhormoner. Jod bidrar till normal
produktion av sköldkörtelhormoner och till normal
sköldkörtelfunktion, även Selen bidrar till normal
sköldkörtelfunktion. Zink bidrar till normal fertilitet
och reproduktion.

Syn

A-vitamin, B2-vitamin (Riboflavin) och
Zink bidrar till att bibehålla normal
synförmåga.

Nervsystem

C-vitamin, B-vitaminer (Thiamin,
Riboflavin, Niacin, Pantotensyra,
B6-vitamin, Biotin och B12-vitamin),
Magnesium, Koppar och Jod bidrar till nervsystemets normala funktion.

Benstomme och tänder

Kalcium behövs för att bibehålla
normal benstomme .
D-vitamin, K-vitamin, Magnesium,
Zink och Mangan bidrar till att bibehålla normal
benstomme. C-vitamin bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för benstommens
normala funktion. Kalcium behövs för att bibehålla normala tänder. D-vitamin och Magnesium
bidrar till att bibehålla normala tänder. C-vitamin
bidrar till normal kollagenbildning som har
betydelse för tändernas och tandköttets normala
funktion.

Lever

Kolin bidrar till normal fettomsättning
samt till att bibehålla normal leverfunktion.*
*Uppnås vid ett dagligt intag över 82,5 mg Kolin.

Hud, hår och naglar

A-vitamin, B-vitaminer (Riboflavin, Niacin, Biotin), Zink och Jod bidrar till att
bibehålla normal hud. Koppar bidrar
till hårets normala pigmentering. C-vitamin bidrar
till normal kollagenbildning som har betydelse för
hudens normala funktion.
Zink och Selen bidrar till att bibehålla normalt
hår och normala naglar. Koppar bidrar till hårets
normala pigmentering.
Observera att Riboflavin (B2-vitamin) gör urinen
mörkare. Detta är normalt och helt ofarligt.
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Balans och kvalitet i valet av multivitamin
På Omnisym Pharma ställer vi höga krav på våra
multivitaminer. De är gjorda med kvalitet, styrka
och balans i åtanke. Detta skiljer dem i flera
avseenden från en vanlig multivitamin. Några av
de vanligaste skillnaderna beskrivs här.

Fokus på det optimala dagliga intaget

I våra multivitaminer är styrkan av vitaminer och
mineraler baserad på Optimalt Dagligt Intag (ODI).
Dessa värden är gjorda av världens ledande näringsforskare. ODI har fokus på att definera en genomsnittlig standard för vad människor bör inta för att
få en effektiv användning av vitaminer och mineraler för hälsofrämjande effekter. Detta till skillnad
från den officiella listan DRI (Dagligt Referensintag),
vilken har fokus på ett genomsnittligt minimumkrav
för hur mycket vitaminer och mineraler man bör
inta per dag.
I Omnisyms multivitaminer gör detta att det
normalt, jämfört med en vanlig multivitamin,
innehåller 1-2 gånger mer D-vitamin, 2-3 gånger
mer C-vitamin, 4-5 gånger mer vitamin E, 6-12
gånger mer av flera av B-vitaminerna och ofta
en högre dos av enskilda mineraler såsom Selen.
Dessa värden är alla säkra att konsumera och
ligger inom tillåtna gränsvärden i Europa.

B-vitaminer i biologiskt aktiva former

Våra multivitaminer använder B-vitaminer i
biologiskt aktiva former, för att säkerställa en hög
absorption i kroppen. I till exempel B12 -vitamin,
ska den normala formen, cyanokobalamin, först
omvandlas i levern till Methylcobalamin innan
den kan tas upp. I våra multivitaminer används
också Methylcobalamin vilket absorberas direkt
och inte behöver omvandlas. Våra multivitaminer
innehåller också de aktiverade formerna av Niacin
(B3) och Pantotensyra (B5).

Kolin och Inositol

Omnimin Pure®, OmniX® och OmnVegan®
innehåller två viktiga näringsämnen; kolin
och inositol, som är sammankopplade med
B-vitaminer. Kolin bidrar till att bibehålla normal
leverfunktion, fettomsättning och till normal
homocysteinomsättning.

Både K1 och K2-vitamin

Omnimin Pure® är den första multivitaminen på
marknaden som innehåller både vitamin K1 och
K2. K1-vitamin finns främst i mörkgröna grönsaker
och har en kort biotillgänglighet, dvs ”livstid” i
kroppen. Vitamin K2, som bara förekommer i små
mängder i västerländska livsmedel, har däremot en
betydligt längre biotillgänglighet i kroppen. Det ger
en mer stabil nivå av K-vitamin i kroppen. Det är
också just K2-vitaminer som de senaste åren varit
i fokus för studier, för dess effekt att hjälpa till att
upprätthålla normal benstomme.

A-vitamin av icke-animalisk källa

Retinol är den mest effektiva och den biologiskt
aktiva formen av A-vitamin. Retinol är oftast
av animaliskt ursprung, men i Omnisyms
multivitaminer används en vegetabilisk källa.

Intressanta spårämnen

Omnisyms multivitaminer innehåller spårämnena
bor och kisel i organisk form.

Fri från animaliska ingredienser

Omnisyms multivitaminer är fria från animaliska
ingredienser. De är antingen certifierade av
Vegatarian Society eller Vegan Society i England.

Utan gluten, laktos och artificiella färger
Omnisyms multivitaminer är fria från gluten,
laktos och artificiella färger.

Våra multivitaminer innehåller främst organiskt
bundna mineraler, bland annat i form av
kelater kallade bisglycinat. Fördelarna med att
använda dessa typer är just att de har en god
biotillgänglighet.

Följ Omnisym Pharma
på Facebook!
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Organiskt bundna mineraler i form av
bisglycinat kelater

