ReFerm – en kliniskt testad
postbiotisk kostbehandling
Välkommen till tjocktarmen med en tarmflora innehållande bortåt
100 000 miljarder mikroorganismer! Tarmflorans kondition är
av central betydelse för vårt välmående. Många tillstånd har sitt
ursprung i tarmfloran och till stor del beror det på fel näring till
både oss och mikroorganismerna.

3. påverkar uppsättningen av tarmfloran positivt. Det är svårt
att få bakterier, som kommer via kosten att stanna kvar i
tarmen. Det är istället lättare att påverka miljön med hjälp av
postbiotika, så att de bakterier gynnas, som vill samarbeta
med och accepteras av kroppen.
ReFerm innehåller också kostfiber, varav betaglukaner, och
lactobaciller (probiotika).
En robust tarmflora och tarm är grunden till god hälsa!

ReFerm är postbiotika och en kliniskt testad kostbehandling,
som stärker din tarmhälsa och reducerar både orsak till besvären
och symtomen genom rätt näringstillförsel. Postbiotika är bland
annat de näringsämnen som uppstår när bakterier fermenterar
livsmedel. Vid ReFerms patenterade tillverkningsprocess bildas
ett unikt koncentrat av mikrobiellt fermenterade näringsämnen,
däribland kortkedjade fettsyror, som:

Frisk tarmslemhinna
Läckage i
tarmslemhinnan

1. är det främsta näringsämnet för att stärka tarmslemhinnan.
Många inflammationer uppstår när kroppen försvarar sig
mot inträngande bakterier. En robust tarmslemhinna minskar
risken för kronisk inflammation och symtom.
2. påverkar bakteriernas karaktär, så att de accepteras av
kroppen och därmed inte aktiverar kroppens försvarssystem.

Kortkedjade fettsyror är tarmslemhinnans främsta näringskälla

ReFerm innehåller
kortkedjade fettsyror

Svensk havre & laktobaciller
är huvudingredienser i ReFerm

Med hjälp av lactobaciller fermenteras havren
var vid många fermenteringskomponenter bland
annat kortkedjade fettsyror bildas

Tarmresan - vägen till bättre hälsa

Vi delar gärna med oss av kunskap

Genom att dricka ReFerm dagligen får tarmcellerna den näring de
behöver för att bygga upp och stärka din tarm. Förändring tar tid, så
ha tålamod och låt kroppen anpassa sig i sin egen takt.

Maghjälpen är ReFerms holistiska kunskapsbas för bättre tarmhälsa
och en hälsosammare livsstil. Här kan du ta del av all vår kunskap i
form av artiklar, övningar och recept för dig med magbesvär.

När du druckit ReFerm i 2 veckor har din mage så smått börjat
ta till sig och vänja sig vid de nyttiga näringsämnena. Beroende
på hur omfattande dina besvär är kan du kanske redan nu känna
skillnad. Tänk på att varje individs tarmflora är unik och därför kan
förändringarna variera från person till person. Var uppmärksam
på hur dina symtom påverkas och fortsätt att stärka din tarm med
ReFerm.
Efter 4-6 veckor med ReFerm märker många av en klar förbättring
samt att tarmen inte reagerar lika starkt på stress. Du upplever att
du har bättre kontroll över din tarm. För dem som behöver, så kan
du fortsätta stärka din tarm med näringsämnena från ReFerm för
att nå ett hållbart resultat.
Efter 3-4 månader har de flesta även med omfattande symtom,
som vid diarré, fått en mer stabil och pålitlig tarm.

Dietisten tipsar

Mindful eating för dig med stressmage

Kundberättelser

ReFerm är inkörsporten till läkning ta del av Helenas berättelse

Upptäck Maghjälpen på referm.se/maghjalpen

Vad säger våra kunder om ReFerm?
Idag har vi över 1000 nöjda kunder och allt fler provar postbiotika.
Många hör av sig, men de flesta vill vara anonyma. Tarmproblem
är något som många håller för sig själv, men egentligen inte borde,
eftersom det är så vanligt.

Helena med uppsvälld mage säger:
“Jag kunde vara uppblåst som en ballong. Det blev värre under dagen. Mot
eftermiddagen kunde jag knappt stänga byxorna. Magen gjorde ont och jag

Mikael med magsmärtor behövde prova ReFerm fler gånger innan
han fick bukt på sina symtom.
“Mitt råd till de som känner att ReFerm inledningsvis inte ger någon större
effekt: Ge inte upp! Var uthållig! Lindringen kommer.”

En annan kund med långvarig diarré tog ReFerm i fyra månader och
var nära att ge upp många gånger, men gav sig inte. Nu är diarrén
borta och kunden har kunnat trappa ner och tar nu ReFerm bara när
det behövs.

hade riktiga obehagskänslor. För mig blev ReFerm en nyckel som öppnade
en stängd dörr. Att dricka ReFerm har gjort att jag fick tillbaka kraften att
träna, vilket i sin tur påverkat min sömn och bidragit till att min mage blivit
bättre. Det inger mig hopp om ett hälsosamt liv.”

Britt-Susanne hade tidigare magproblem på grund av stress:
“Det gäller att lyssna på kroppen, inte stressa. Det vi har samlat ihop i
många år av obalanser går inte över på en kafferast. Låt det ta tid. Nu har
jag märkt att jag till och med blivit lugnare o gladare i sinnet och magen är
mycket bra efter tre månader av denna dryck.”

Låt dig inspireras och läs om våra kunders resor till bättre tarmhälsa
på referm.se/maghjalpen

Hur dricker jag ReFerm?

Vad innehåller ReFerm?

Häll drycken i ett stort glas och rör om lite innan du dricker. ReFerm
innehåller inga smaktillsatser. Fermenteringen ger den en syrlig smak,
som vissa uppfattar påminna om nypon eller vinbär. Om du vill tona
den syrliga smaken så tillsätt 1–2 matskedar sockerfri koncentrerad
juice precis innan du dricker ReFerm.

Varje förpackning innehåller
• kortkedjade fettsyror, som bl.a. ger rätt näring till tarmcellerna.
• metaboliskt aktiva mjölksyrabakterier.
• kostfibrer inklusive betaglukaner.
• lecitin med fosfatidylkolin.

Drick ReFerm på tom mage och vänta helst en timme innan nästa
intag av dryck eller mat. Då gör det bäst nytta, men går det inte att få
ihop livspusslet, så anpassa tiden för dina behov.
Vid omfattande problem rekommenderar vi
att dricka två ReFerm om dagen. Den första
dricker du på morgonen och därefter en gång
på eftermiddagen som mellanmål.

Hur ska jag förvara ReFerm?
Förvaras i rumstemperatur eller svalt. Kyl ReFerm innan intag.
ReFerm tål inte frysning så tänk på att inte placera förpackningarna
alltför nära kylplattan som sitter längst in i kylskåpet. ReFerm tål inte
temperatur över 35 grader C.
Öppnad förpackning:
Förvaras i max 24 timmar i kylskåp.

Ingredienser
Vatten, havremjöl, maltmjöl av korn, sojalecitin och
mjölksyrabakteriekultur Lactobacillus plantarum 299v.
ReFerm är producerat i Sverige på svensk havre och är vegansk.
ReFerm innehåller en mindre mängd gluten från korn. Kornet
används för att säkerställa den korrekta starten av den mikrobiella
fermenteringen.
Näringsinnehåll per 100 ml
Energi			

242 kJ / 58 kcal

Fett			

1,0g (varav mättade fettsyror 0,2g)

Kolhydrater		

10,9g (varav sockerarter 4,9g)

Protein 		

2,0g

Salt

0,04g (varav natrium 15mg)

		

Vitaminer

Vit. K 0,1μg, Niacin (NE) 0,1 mg, Folsyra 2 μg, Biotin 0,3 μg, Vit.
E (α -TE) 0,1 mg

Mineraler

Na 11 mg, Cl 9 mg, K 60 mg, Ca 10 mg, P 61 mg, Mg 20 mg, Fe
0,6 mg, Zn 0,5 mg, Cu 0,1 μg, I 7 μg, Mn 0,7 mg, Cr 0,3 μg, Mo 19
μg, F 0,8 mg.

Protein huvudsakligen från havre.

Vi finns här för dig längs vägen
Mer än 40% av Sveriges befolkning lider av magproblem i
varierande omfattning.
Därför har vi startat en Facebookgrupp för dig med IBS och
magproblem. Här får du möjlighet att ställa frågor, ta del av tips
och råd samt lyssna till och diskutera med andra med liknande
problem. Självklart kan du också kontakta oss individuellt på
fraga@nordicrebalance.com

Gå med i gruppen idag!
Sök på Magkänsla by Nordic Rebalance
på Facebook.

Du: Ska jag fortsätta med ReFerm?
Vi: Du är värd att må bra! Ge inte upp!
Se intaget av ReFerm som en kur. Allt eftersom du dricker och
samtidigt lyssnar inåt så kommer du att märka hur länge du ska
hålla på och om eller när det är dags för en ny omgång. Det är
bra med en paus. Fortsätt lyssna på kroppens signaler och kom
tillbaka till ReFerm vid behov. Utforska gärna Maghjälpen och låt
dig inspireras av våra kunders resor till bättre tarmhälsa, och ta del
av våra anpassade recept, tips och övningar. Många upplever att
ReFerm ger allra bäst långsiktigt resultat när ReFerm kombineras
med ett holistiskt perspektiv.
Det viktigaste för oss är att du ska må bra och att din vardag ska
bli lättare att hantera. Du ska inte behöva ha koll på var toaletten är
eller känna hur magen svullnar och få svårt att knäppa byxan under
dagen. Du ska inte behöva tänka på om du kan träffa dina vänner
och äta ihop. Du är värd att må bra!
ReFerm – för ett hållbart och långsiktigt välmående

Din hälsa är viktigast!
Caroline Lilja Olsson, VD Nordic Rebalance
& ReFerm-teamet

Nu skapar vi långvariga resultat!
Vi vet att en förbättrad maghälsa ofta kräver en investering i både tid och
pengar. Vi vill stötta dig och bjuder därför på 100 kr rabatt på dina två
nästa köp när du anger rabattkoden referm100 i kassan.

Erbjudande!

Få rabatt på dina
två nästa köp
referm100

Nordic Rebalance AB
Vid frågor om ReFerm, symtom och kost kontakta oss på
fraga@nordicrebalance.com
www.referm.se
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