
Dokumenteret ved klinisk forskning

Prisbelønnet, naturligt tomatekstrakt

Fri for GMO

Kun én kapsel om dagen

SUNDT HJERTE*
NDT H
FOR ET

NYHED!
SanoKardio® indeholder et standardiseret og patenteret ekstrakt fra solmodne, 

næringsrige tomater. Tomatekstraktet er tilsat B-vitaminet tiamin, som bidrager til 
en god hjertefunktion. SanoKardio® indeholder også naturligt E-vitamin, som er en 

antioxidant, der bidrager til at beskytte kroppens celler mod oxidativt stress.

* Tiamin bidrager til en normal energiomsætning og hjertefunktion. E-vitamin bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress.



SanoKardio® − en lille kapsel   
dagligt for et sundt hjerte*

Tomater indeholder mange nyttige og sunde næringsstoffer. Blandt disse er 
lycopen nok det mest kendte og veldokumenterede biologiske stof i tomater.
SanoKardio® er et kosttilskud, der indeholder det nye patenterede og 
prisbelønnede tomatekstrakt Lycored Nutrient Complex™ samt tiamin.

Ekstraktet kombinerer plantesteroler og karotenoider, såsom lycopen og 
betacaroten, der fremmer tomatens vækst, trivsel og modstandskraft overfor 
sollysets påvirkning og oxidativt stress. 

Det essentielle ved SanoKardio® ligger i de synergieffekter, som de forskellige 
biologiske indholdsstoffer udøver, når de kombineres i én og samme kapsel.

Én kapsel SanoKardio® om dagen giver dig tomatens koncentrerede nærings-
værdi i en størrelsesorden, som næppe kan opnås ved at spise friske tomater. 
Indholdet af lycopen og betacaroten i én kapsel svarer til indholdet i ca. 6 store 
tomater.
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* Tiamin bidrager til en normal energiomsætning og hjertefunktion. E-vitamin bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress.
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1 Der er udført et stort antal studier, som dokumenterer karotenoiders gode fysiologiske 
virkninger. Den gode effekt af Lycored Nutrient Complex™ er ligeledes dokumenteret i fl ere 
kliniske studier. Disse studier viser også, at ekstraktet ikke har nogen kendte bivirkninger. 
SanoKardio bygger på erfaringer fra en række kliniske studier, hvis referencer er vist på side 11 
i denne brochure.

Naturlige biologiske indholdsstoffer

•  Virkningen er dokumenteret ved klinisk forskning1

•  Indeholder lycopen og betacaroten, som begge er vigtige karotenoider 

•  Indeholder tiamin, der er vigtigt for en god hjertefunktion

•  Indeholder E-vitamin, som er en antioxidant, der beskytter cellerne mod oxidativt stress

•  Indeholder lycopen og betacaroten, som begge er vigtige karotenoider 



Hvad er karotenoider?

Karotenoider er en gruppe af fedtopløselige 

plantenæringsstoffer og plantepigmenter 

som spiller en vigtig rolle for planternes 

sundhed og trivsel.

Hos mennesker virker karotenoider som 

antioxidanter. Karotenoider har også anti-in-

flammatorisk virkning og er med til at styrke 

immunsystemets funktion. Lycopen er et af 

de mest kendte karotenoider og forekommer 

i høj koncentration i røde tomater.

Hvad er plantesteroler?

Plantesteroler findes i vegetabilske fødevarer, 

hvor de indgår som byggesten i planternes 

cellemembraner. 

Plantesteroler ligner i kemisk opbygning 

kolesterol, så i tarmen konkurrerer de om at 

blive optaget i blodbanen. Et øget indtag af 

plantesteroler medfører derfor, at kolesterolet 

fra andre fødevarer som kød og æg optages 

dårligere.



Fakta om 
SanoKardio®

Lycored Nutrient Complex™, tomatekstraktet i SanoKardio®, kombinerer plantesteroler 
og karotenoider (som lycopen, phytuoen, phytofluen og betacaroten) med tokoferoler 
(E-vitamin) og forstærker dermed tomaternes bedste egenskaber. Virkningen af Lycored 
Nutrient Complex™ er dokumenteret i kliniske forsøg og ekstraktet er udvundet efter 
patenterede processer.

*Tiamin bidrager til normal hjertefunktion og normal energiomsætning. E-vitamin bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress.  ** Generally 
Recognized as Safe (GRAS) - er en standard, som anvendes af Food and Drug Administration i USA. Food and Drug Administration svarer til den 
danske Fødevarestyrelse. 5

 For et sundt hjerte - både nu og i fremtiden* 
Prisbelønnet, naturligt tomatekstrakt.

Tomaterne er ikke genmodificerede og 
dyrkes på egne gartnerier under

omhyggelig kontrol.

Indholdsstofferne opfylder FDA’s standard 
for sikkerhed – GRAS**.

Effekt og sikkerhed dokumenteret i flere 
kliniske studier.

Én lille, biotilgængelig kapsel om dagen 
er tilstrækkeligt.

1 kapsel
Indholdet af én kapsel svarer til, 
at du spiser 6 store, solmodne 

tomater af højeste kvalitet



Spis en sund, alsidig og nærende kost
Nedsæt indtaget af sukker og andre hurtige kulhydrater, færdigmad, 
fast food, mættede fedtsyrer og transfedtsyrer. Spis en varieret kost med 
mange grøntsager og naturlige, umættede fedtsyrer, protein og langsomme 
kulhydrater. Det kan dæmpe de infl ammatoriske processer i kroppen og have 
en positiv indvirkning på dit helbred og hermed også på din hjertefunktion.

Kvit tobakken
Rygning er en af de største risikofaktorer for udvikling af hjertesygdom. 
Rygning indebærer risiko for udvikling af åreforkalkning i hele kroppen – og 
dermed også for blodpropper i hjertet. 

Dyrk daglig motion
Motion har en gavnlig indvirkning på hele dit helbred og specielt på din 
hjertefunktion. Sigt mod 20-30 minutters motion hver dag. Hvis du har 
skridttæller i din mobiltelefon, kan du måle hvor mange skridt du tager 
daglig – stil mod 6.000-10.000 skridt per dag. I din dagligdag kan enkle 
ting - som at tage cyklen i stedet for bus eller tog og tage trappen i stedet for 
elevatoren - gøre forskellen. 

Sid ikke stille for længe ad gangen
Din krop er skabt til at bevæge sig. Sid ikke stille mere end 30 minutter ad 
gangen – så trænger du til at røre dig i nogle minutter.

OTTE GODE RÅD TIL AT BEVARE 
ET SUNDT HJERTE PÅ EN
NATURLIG MÅDE

Din krop er skabt til at bevæge sig. Sid ikke stille mere end 30 minutter ad 
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Undgå at blive stresset
Stress er ofte en medvirkende årsag til hjertesygdom med forstyrrelser i 
hjerterytmen og blodprop i hjertet. Stress kan vise sig på mange måder, bl.a. 
ved uro, nervøsitet, angst og søvnbesvær.

Vær opmærksom på dit saltindtag
For meget salt kan medføre for højt blodtryk, der efterfølgende kan give 
hjerteproblemer. Begræns indtaget af salt i din madlavning og forbruget af 
bordsalt. Saltindtaget i Danmark er generelt for højt, overvejende fordi de 
fleste præfabrikerede fødevarer og færdigretter, ketchup mm. har et højt 
saltindhold.

Sørg for at få en god nattesøvn
Tilstrækkeligt med god søvn er godt for velbefindendet, helbredet og 
ligeledes for hjertet. Under søvn sænkes blodtrykket, så hjertet også får 
mulighed for at slappe af og arbejde på nedsat kraft.

Kend dine tal
At måle er at vide! Hold regnskab med dine prøve-
resultater, skriv dem ned og sammenlign dem hen over
tid. Mål dit blodtryk - anskaf gerne dit eget blodtryks-
apparat. Få målt fedtindholdet i blodet (blodlipider) med
regelmæssige intervaller og konsultér evt. din læge.
Du kan få adgang til dine prøveresultater ved at logge
på sundhed.dk. 



Et højt kolesterol i blodet har tidligere været forbundet med indtag af en fedtrig kost 
med et højt indhold af mættede fedtsyrer fra animalsk fedt. Nu er man begyndt at 
sætte spørgsmålstegn ved denne teori. Leveren producerer 80% af vores kolesterol og 
kun 20% kommer fra kosten.

Kolesterol indgår som vigtige byggesten i vores celler, det gælder både for HDL-ko-
lesterol og for LDL-kolesterol. HDL-kolesterol er blevet kaldt ”det gode kolesterol” og 
LDL-kolesterol ”det dårlige kolesterol”. LDL-kolesterol kan reagere med frie radikaler 
og derved blive oxideret og omdannet til oxideret LDL-kolesterol.  

I de senere år har man opdaget at det er oxideret LDL-kolesterol som nok er den 
vigtigste risikofaktor for hjerte- karsygdomme. Det er muligt at måle oxideret 
LDL-kolesterol i blodet, men analysen udføres kun få steder i verden. Risikoen for at 
danne oxideret LDL-kolesterol øges hvis man spiser meget sukker, hurtige kulhydrater 
og underlødig mad.

Antioxidanter er kemiske forbindelser som i kroppen kan modvirke oxidation af andre 
kemiske forbindelser fx af LDL-kolesterol.

Selv om mange i befolkningen i stor udstrækning har erstattet indtaget af mættede 
fedtsyrer med umættede fedtsyrer i fx vegetabilske olier og margarine, synes det ikke 
i tilstrækkelig grad at nedsætte hyppigheden af hjerte- karsygdomme.
Der er ingen tvivl om, at en usund kost medvirker til udvikling af hjertesygdomme, 
men det handler ikke alene om mættet fedt.

NYE OPDAGELSER OM KOLESTEROL 
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Vores standardiserede tomatekstrakt, Lycored Nutrient Complex™, indeholder 
stoffer, som er nødvendige for tomatens vækst og trivsel. SanoKardio® indeholder 
desuden tiamin, som er vigtig for en god hjertefunktion.

SanoKardio® indeholder også E-vitamin, der er en naturlig ingrediens i tomatek-
straktet. E-vitamin er en antioxidant, som beskytter cellerne mod oxidativt stress.

Naturlige indholdsstoffer.
Dokumenteret virkning.
Takket være kombinationen af naturlige næringsstoffer, en patenteret frems-
tillingsproces og videnskabelige forsøg er SanoKardio®´s virkning underbygget af 
klinisk forskning.

Tomatekstraktet Lycored Nutrient Complex™, der indgår i SanoKardio® vandt 
prisen som årets bedste produkt indenfor kategorien hjertesundhed på Nutra 
Ingredients Awards 2016. Årsagen til den internationale anerkendelse var valideret 
forskning, betydelig innovation og overbevisende videnskabelig dokumentation.

NATURLIGVIS ER VI STOLTE AF VORES PRODUKT SANOKARDIO®



FOR ET SUNDT HJERTE*

30 kapsler per æske – 1 måneds forbrug

1 kapsel/dag % RI*

Standardiseret tomatekstrakt 285 mg **

Heraf:

   Lycopen 15 mg **

   Fytosteroler 15 mg **

   E-vitamin 7 mg 58 %

   Phytoen och phytofl uen 4 mg **

   Betacaroten 0,5 mg **

Tiamin 2,4 mg 218 %

*Referenceindtag   **Referenceindtag ikke fastlagt

Indhold per dagsdosis
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Ingredienser:
Standardiseret tomatekstrakt 
fra tomatplanten Lycopersi-
con esculentum;
Tiaminmononitrat; kapsel 
(gelatine, fugtbevarende 
middel (glycerol)).

Anbefalet dosis: 
Én kapsel om dagen sammen 
med væske og mad. Anbefa-
let dosis bør ikke overskrides. 
Kosttilskud bør ikke anvendes 
som alternativ til en varieret 
kost. 

Opbevaring:
Tørt ved stuetemperatur og 
utilgængeligt for børn.

* Tiamin bidrager til en normal hjertefunktion og energiomsætning. E-vitamin bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress.

SanoKardio® indeholder et patenteret tomatekstrakt bestå-
ende af lycopen, fytosteroler, E-vitamin, phytoen, phytofl uen og 
betacaroten. SanoKardio® indeholder også tiamin, som bidrager 
til en normal hjertefunktion. E-vitamin er en antioxidant, som 
medvirker til at beskytte cellerne mod oxidativt stress.



1 kapsel/dag % RI*

Standardiseret tomatekstrakt 285 mg **

Heraf:

   Lycopen 15 mg **

   Fytosteroler 15 mg **

   E-vitamin 7 mg 58 %

   Phytoen och phytofl uen 4 mg **

   Betacaroten 0,5 mg **

Tiamin 2,4 mg 218 %

*Referenceindtag   **Referenceindtag ikke fastlagt
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Lycored Nutrient Complex™, tomatekstraktet der indgår i SanoKardio, 
vandt prisen som årets produkt i kategorien hjertesundhed på Nutra 
Ingredients Awards 2016 i Génève i Schweiz.

Begrundelsen for at tildele prisen til Lycored Nutrient Complex™, var 
innovation og valideret forskning, der også omfattede kliniske studier. 

Prisbelønnet tomatekstrakt 
og internationalt anerkendt

VIL DU VIDE MERE OM 
SANOKARDIO®? 

FIND OS PÅ SANOKARDIO.DK 
ELLER KONTAKT OS PÅ
TLF 39 617 618
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