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INNER BALANCE



SIDE 2

Bæredygtige, holistiske kosttilskud baseret på marine-
råvarer fra Nordatlanten, med næringsrig tang og fisk som 
bærende elementer. Fra de maritime råvarer bidrages der 
med et naturligt højt indhold af næringsstoffer - herunder 

proteiner, polysakkarider, præbiotiske fibre, vitaminer, 
mineraler og jod.

Bestilling fra 50 enheder pr. variant.

INNER BALANCE



SIDE 3

Marine Collagen / 4.000 mg

Supplements

BESTIL FRA 50 ENHEDER

Kosttilskuddet består af et pulver i en vegetabilsk kapsel fremstillet af cellulose fra plantefibre. Kapslen gør det let at 
synke kosttilskuddet, og beskytter samtidig mod ilt-påvirkning, som kan forringe produktets holdbarhed. Kapslerne 
kan synkes hele med væske, eller adskilles således at pulveret kan blandes i vand eller andre drikke.

• De vildtfangede marine-kollagenpeptider er ikke i risiko for at blive udsat for antibiotika eller hormoner, som 
det kan være tilfældet med dyr eller fisk fra opdrættet i landbrug, og har samtidig et lavere CO2-aftryk end 
animalsk kollagen.

• Kollagenet indeholder en højere procent af essentielle aminosyrer end andre typer kollagen. Essentielle 
aminosyrer kan ikke dannes af kroppen på egen hånd, og skal derfor tilføres gennem kosten.

• Kollagenet har en molekylvægt på ~ 3000 Da, der gør kollagenet meget absorberbart og giver en høj 
biotilgængelighed.

VARENR: 4101

180 KAPSLER

INGREDIENSER: Hydrolyseret kollagen af torsk* (gadus morhua), Kapsel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC).
* = Fra EU.

NÆRINGSINDHOLD (8 KAPSLER):         RI*
Hydrolyseret kollagen: 4.000 mg.             -
RE = Referenceindtag

ANBEFALET DAGLIG DOSIS (VOKSNE): 8 kapsler. Doseringen bør ikke overskrides. Kosttilskud bør ikke træde i 
stedet for varieret kost og skal opbevares utilgængeligt for børn.



SIDE 4

Microbiotic Gut & Energy Balance

Supplements

Holistisk sammensætning med blæretang, som støtter fordøjelsen og hjælper med at opretholde den gode 
tarmfunktion. Indeholder letoptageligt fiskeprotein med et naturligt højt indhold af B12-vitamin, som bidrager til at 
mindske træthed og udmattelse, normal psykologisk funktion og immunforsvarets normale funktion.

Kosttilskuddet består af et pulver i en vegetabilsk kapsel fremstillet af cellulose fra plantefibre. Kapslen gør det let at 
synke kosttilskuddet, og beskytter samtidig mod ilt-påvirkning, som kan forringe produktets holdbarhed. Kapslerne 
kan synkes hele med væske, eller adskilles således at pulveret kan blandes i vand eller andre drikke.

• Skaber balance i mave/tarm.
• Reducerer træthed og udmattelse.
• Normal psykologisk funktion.
• Støtter Immunforsvaret.
• Bidrager med B12-vitamin fra fiskeprotein udvundet af blåhvilling.

INGREDIENSER: Blæretang (f. vesiculosus), Protein Hydrolysate (Blåhvilling), Kapsel: Hydroxypropylmethylcellulose.

NÆRINGSINDHOLD (3 KAPSLER):          RI*
Protein hydrolysat: 1.200 mg.                     -
Blæretang: 300 mg.                                    -
Jod: 53 μg                                                 35%
Vitamin B12: 0,75 μg                                 30%
RE = Referenceindtag

ANBEFALET DAGLIG DOSIS (VOKSNE): 3 kapsler. Doseringen bør ikke overskrides. Kosttilskud bør ikke træde i 
stedet for varieret kost og skal opbevares utilgænfeligt for børn.

VARENR: 4102

90 KAPSLER

BESTIL FRA 50 ENHEDER



SIDE 5

Seaweed Gut Balance

Supplements

Seaweed Booster Digestion indeholder blæretang, som med dets naturlige, præbiotiske fiberindhold bidrager til at 
opretholde den gode tarmfunktion og understøtter en mere regelmæssig afføring og generel fordøjelseskomfort. 
Blæretang har samtidig et naturligt højt indhold af jod, som bidrager til en normal kognitiv funktion og 
skjoldbruskkirtelfunktion.

Kosttilskuddet består af et pulver i en vegetabilsk kapsel fremstillet af cellulose fra plantefibre. Kapslen gør det let at 
synke kosttilskuddet, og beskytter samtidig mod ilt-påvirkning, som kan forringe produktets holdbarhed. Kapslerne 
kan synkes hele med væske, eller adskilles således at pulveret kan blandes i vand eller andre drikke.

• Understøtter fordøjelsen.
• Naturligt indhold af præbiotiske fibre.
• Jod bidrager til et normalt energistofskifte, en normal kognitiv funktion og nervesystemets normale funktion.

INGREDIENSER: Blæretang (fucus vesiculous), Kapsel: Hydroxypropylmethylcellulose.

NÆRINGSINDHOLD (2 KAPSLER):         RI*
Blæretang (f. vesiculosus): 1.000 mg.        -
Jod: 177 μg                                                  -
RE = Referenceindtag

ANBEFALET DAGLIG DOSIS (VOKSNE - FRA 15 ÅR): 2 kapsler. Doseringen bør ikke overskrides. Kosttilskud bør 
ikke træde i stedet for varieret kost. Opbevares uden for børns rækkevidde. Bør kun efter aftale med læge eller 
sundhedsplejerske anvendes af gravide og børn under 15 år. 

VARENR: 4103

90 KAPSLER

BESTIL FRA 50 ENHEDER



SIDE 6

Fucoidan Marine Complex / 300 mg

Supplements

Kosttilskud med fucoidan og blæretang. Fucoidan er et polysaccarid udvundet fra certificeret og organisk udvundet 
laminaria brun-tang (laminaria), som bidrager til immunforsvarets normale funktion og kroppens naturlige forsvar. 
Blæretang bidrager til fordøjelsen og har et naturligt højt indhold af jod, som bidrager til en normal kognitiv 
funktion og en normal skjoldbruskkirtelfunktion.

Kosttilskuddet består af et pulver i en vegetabilsk kapsel fremstillet af cellulose fra plantefibre. Kapslen gør det let at 
synke kosttilskuddet, og beskytter samtidig mod ilt-påvirkning, som kan forringe produktets holdbarhed. Kapslerne 
kan synkes hele med væske, eller adskilles således at pulveret kan blandes i vand eller andre drikke.

• Bidrager med 300 mg. fucoidan pr. daglig dosis.
• Bidrager til immunforsvarets normale funktion og styrker kroppens naturlige forsvar. 
• Understøtter fordøjelsen og hjælper til at vedligeholde tarmfunktionerne.
• Bidrager til et normalt energistofskifte, en normal kognitiv funktion og nervesystemets normale funktion.

INGREDIENSER: Hydrolyseret Blåhvilling, Blæretang (fucus vesiculous), Fucoidan (laminaria), Kapsel: 
Hydroxypropylmethylcellulose.

NÆRINGSINDHOLD (2 KAPSLER):         RI*
Hydrolyseret fiskeprotein: 594 mg.           -
Blæretang (f. vesiculosus): 307 mg.          -
Fucoidan (laminaria): 250 mg                  -
RE = Referenceindtag

ANBEFALET DAGLIG DOSIS (VOKSNE - FRA 15 ÅR): 2 kapsler. Doseringen bør ikke overskrides. Kosttilskud bør 
ikke træde i stedet for varieret kost. Opbevares uden for børns rækkevidde. Bør kun efter aftale med læge eller 
sundhedsplejerske anvendes af gravide og børn under 15 år. 

VARENR: 4104

60 KAPSLER

BESTIL FRA 50 ENHEDER



SIDE 7

Pure Fucoidan / 1.000 mg

Supplements

Indeholder fucoidanekstrakt fra certificeret og organisk udvundet laminaria brun-tang. Fucoidan bidrager til 
immunforsvarets normale funktion og kroppens naturlige forsvar. Det naturlige indhold af jod bidrager til et normalt 
energistofskifte, en normal kognitiv funktion og nervesystemets normale funktion.

Kosttilskuddet består af et pulver i en vegetabilsk kapsel fremstillet af cellulose fra plantefibre. Kapslen gør det let at 
synke kosttilskuddet, og beskytter samtidig mod ilt-påvirkning, som kan forringe produktets holdbarhed. Kapslerne 
kan synkes hele med væske, eller adskilles således at pulveret kan blandes i vand eller andre drikke.

• Bidrager med 1.000 mg. fucoidan pr. daglig dosis.
• Bidrager til immunforsvarets normale funktion og styrker kroppens naturlige forsvar.
• Jod bidrager til et normalt energistofskifte, en normal kognitiv funktion og nervesystemets normale funktion.

INGREDIENSER: Fucoidan Ekstrakt (laminaria) (standardized 90%), Kapsel: Hydroxypropylmethylcellulose.

NÆRINGSINDHOLD (2 KAPSLER):         RI*
Fucoidan (laminaria): 1.000 mg                -
Jod: 194 μg                                                 -
RE = Referenceindtag

ANBEFALET DAGLIG DOSIS (VOKSNE - FRA 15 ÅR): 2 kapsler. Doseringen bør ikke overskrides. Kosttilskud bør ikke 
træde i stedet for varieret kost. Opbevares uden for børns rækkevidde. 

VARENR: 4105

60 KAPSLER

BESTIL FRA 50 ENHEDER



SIDE 8

Blood Sugar Balance

Supplements

Kosttilskud med bukkehornsfrø, som bidrager til et normalt blodsukkerniveau, samt agar agar og blæretang, der 
begge bidrager til øge mæthedsfornemmelsen og herved reducere energiindtaget og fremme vægttab.

Kosttilskuddet består af et pulver i en vegetabilsk kapsel fremstillet af cellulose fra plantefibre. Kapslen gør det let at 
synke kosttilskuddet, og beskytter samtidig mod ilt-påvirkning, som kan forringe produktets holdbarhed. Kapslerne 
kan synkes hele med væske, eller adskilles således at pulveret kan blandes i vand eller andre drikke.

• Blosukkerregulerende.
• Øger energistofskifte.
• Bidrager til mæthedsfornemmelse.

INGREDIENSER: Bukkehornsfrø, Fucus Vesiculosus, Agar Agar, Kanelekstrakt, Urteblanding, Kapsel: 
Hydroxypropylmethylcellulose.

NÆRINGSINDHOLD (3 KAPSLER):         RI*
Bukkehornsfrø: 425 mg.                            -
F. Vesiculosus: 300 mg.                             -
Agar Agar: 300 mg.                                   -
Jod: 83 μg                                                55%
RE = Referenceindtag

ANBEFALET DAGLIG DOSIS (VOKSNE): 3 kapsler. Doseringen bør ikke overskrides. Kosttilskud bør ikke træde i 
stedet for varieret kost. Opbevares uden for børns rækkevidde.

VARENR: 4106

180 KAPSLER

BESTIL FRA 50 ENHEDER



SIDE 9

Metabolism Recovery / 500 mg

Supplements

Kosttilskud med fucoidan, blæretang og hydrolyseret protein. Fucoidan er et polysaccarid udvundet fra certificeret 
og organisk udvundet laminaria brun-tang (laminaria), som bidrager til immunforsvarets normale funktion og 
kroppens naturlige forsvar. Blæretang bidrager til fordøjelsen og energistofskiftet, og har et naturligt højt indhold 
af jod, som bidrager til en normal kognitiv funktion og en normal skjoldbruskkirtelfunktion. Hydrolyseret Protein 
bidrager til at vedligeholde kroppens muskelmasse.

Kosttilskuddet består af et pulver i en vegetabilsk kapsel fremstillet af cellulose fra plantefibre. Kapslen gør det let at 
synke kosttilskuddet, og beskytter samtidig mod ilt-påvirkning, som kan forringe produktets holdbarhed. Kapslerne 
kan synkes hele med væske, eller adskilles således at pulveret kan blandes i vand eller andre drikke.

• Bidrager med 500 mg. fucoidan pr. daglig dosis.
• Bidrager til immunforsvarets normale funktion og styrker kroppens naturlige forsvar. 
• Understøtter fordøjelsen og hjælper til at vedligeholde tarmfunktionerne.
• Bidrager til et normalt energistofskifte, en normal kognitiv funktion og nervesystemets normale funktion.
• Bidrager til vedligeholdelse af kroppens muskelmasse.

INGREDIENSER: Fucoidanekstrakt (laminaria), Protein Hydrolysat (blåhvilling), Blæretang (f. vesiculosus, Kapsel: 
Hydroxypropylmethylcellulose.

NÆRINGSINDHOLD (3 KAPSLER):         RI*
Fucoidan: 500 mg.                                     -
Hydrolyseret Protein: 250 mg.                   -
Fucus Vesiculosus: 250 mg.                       -
Jod: 20 μg                                               133%
RE = Referenceindtag

ANBEFALET DAGLIG DOSIS (VOKSNE): 2 kapsler. Doseringen bør ikke overskrides. Kosttilskud bør ikke træde i 
stedet for varieret kost. Opbevares uden for børns rækkevidde.

VARENR: 4107

60 KAPSLER

BESTIL FRA 50 ENHEDER



SIDE 10

Marine Muscle Protein

Supplements

Hydrolyseret fiskeprotein med 95% protein fra blåhvilling og 0,5% fedt. Indholdet er fuldt opløseligt, og derfor en 
ideel kilde til protein med alle essentielle aminosyrer. Protein bidrager til at øge og bevare kroppens muskelmasse. 
Blåhvilling har et naturligt højt indhold af B12-vitamin, som bidrager til et normalt energistofskifte, samt til at 
mindske træthed og udmattelse.

Kosttilskuddet består af et pulver i en vegetabilsk kapsel fremstillet af cellulose fra plantefibre. Kapslen gør det let at 
synke kosttilskuddet, og beskytter samtidig mod ilt-påvirkning, som kan forringe produktets holdbarhed. Kapslerne 
kan synkes hele med væske, eller adskilles således at pulveret kan blandes i vand eller andre drikke.

• 2500 mg. protein pr. dagsdosis.
• Kilde til essentielle aminosyrer.
• Bidrager til at øge og bevare kroppens muskelmasse.
• Naturligt indhold af B12-vitamin bidrager til et normalt energistofskifte, samt til at mindske træthed og 

udmattelse.

INGREDIENSER: Protein Hydrolysat (blåhvilling), Kapsel: Hydroxypropylmethylcellulose.

NÆRINGSINDHOLD (5 KAPSLER):         RI*
Protein Hydrolysat: 2500 mg.                   -
Vitamin B12: 1,3 μg                                   52%
RE = Referenceindtag

ANBEFALET DAGLIG DOSIS (VOKSNE): 5 kapsler. Doseringen bør ikke overskrides. Kosttilskud bør ikke træde i 
stedet for varieret kost. Opbevares uden for børns rækkevidde.

VARENR: 4108

180 KAPSLER

BESTIL FRA 50 ENHEDER



SIDE 11

Appetite & Satiety Balance

Supplements

Kosttilskud, som med sit indhold af agar agar, udvundet af rødalger, bidrager til at fremme mæthedsfornemmelsen 
og derved sænke appettiten. Blæretang bidrager ligeledes til at fremme mæthedsfornemmelsen og støtter samtidig 
til fordøjelsen og energistofskiftet. Blæretang har et naturligt højt indhold af jod, som bidrager til en normal kognitiv 
funktion og en normal skjoldbruskkirtelfunktion.

Kosttilskuddet består af et pulver i en vegetabilsk kapsel fremstillet af cellulose fra plantefibre. Kapslen gør det let at 
synke kosttilskuddet, og beskytter samtidig mod ilt-påvirkning, som kan forringe produktets holdbarhed. Kapslerne 
kan synkes hele med væske, eller adskilles således at pulveret kan blandes i vand eller andre drikke.

• Bidrager til at fremme mæthedsfornemmelsen.
• Støtter fordøjelse.
• Bidrager til et normalt energistofskifte, en normal kognitiv funktion og nervesystemets normale funktion.

INGREDIENSER: Fucus Vesiculosus, Agar Agar, Kapsel: Hydroxypropylmethylcellulose.

NÆRINGSINDHOLD (3 KAPSLER):         RI*
F. Vesiculosus: 900 mg.
Agar Agar: 600 mg.
Jod: 219 μg                                              146%
RE = Referenceindtag

ANBEFALET DAGLIG DOSIS (VOKSNE): 3 kapsler. Doseringen bør ikke overskrides. Kosttilskud bør ikke træde i 
stedet for varieret kost. Opbevares uden for børns rækkevidde.

VARENR: 4109

90 KAPSLER

BESTIL FRA 50 ENHEDER



SIDE 12

KONTAKT@PRIVATELABELS.DK

PRIVATELABELS.DK


