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Rek. 
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OcuFocus Sammansatt med den prisvinnande Lute-
max®2020 och ett flertal välgörande kartenioder är 
OcuFocus ett komplett okulärt tillskott som understö-
der en hälsosam syn. 
-3 min Video (eng): https://vimeo.com/179285577

540 845

StemRenu Denna avancerade formula innehåller ex-
trakt från fertiliserat hönsägg samt havsalger och Aloe 
Vera. Dessa ingredienser bidrar till att vårda och åter-
uppbygga kroppen så den kan hålla sig mer ungdom-
lig och i balans.

-4 min video (sv): https://vimeo.com/203156300

-Föreläsning med skaparna av produkten, 52 min vi-
deo (sv): https://youtu.be/3fAuFgmd8iQ

-Dr Isa Bittel ”Avancerad stamcellsteknologi, 33 min 
(sv): https://youtu.be/5u7nY_XDBRA

660 995

Glucosamine NHT Global skapade Glukosamin 2200 
för att komplettera din kropp med de byggstenar som 
behövs för att hjälpa till att återuppbygga kroppens 
glukosamin och därmed främja broskproduktionen. 
Sammansatt av en patentskyddad blandning av glu-
kosaminhydroklorid, hajbrosk, grönläppad mussla och 
gurkmeja. Glukosamin 2200 kan bidra till att ge dig 
den hjälp och smärtlindring du behöver för att behålla 
din rörlighet.

-Produktbroschyr: https://cdn.nhtglobal.com/wp-con-
tent/uploads/sites/53/2014/09/Glucosamine_-
SE_webprint1.pdf

264 495

ReStor Silver är det första näringstillskott som är sär-
skilt anpassat för att inrikta sig mot kalcium ATPase. 
Restor Silver är en patenterad växtbaserad skyddad 
blandning som hjälper kroppen att hantera daglig 
stress genom att öka våra nivåer av kalcium ATPase. 
Jasminblom-extrakt, L-arginin, och taurin hjälper oss 
att fylla på våra nivåer av kalcium ATPase, ett naturligt 
förekommande enzym i kroppen som är avgörande för 
cellulär hälsa.

-Produktbroschyr: https://cdn.nhtglobal.com/wp-con-
tent/uploads/sites/53/2017/09/Restore_SLV_-
SE_FF.pdf

-Historien om ReStor, 4 min (sv): https://youtu.be/
QvS41c4zzY4

-Föreläsning med skaparen av produkten, 51 min (sv):

https://youtu.be/eDy7O15Q-Dc

350 550
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ReStor Vital Innehåller samma bas som ReStor Silver 
men är särskilt utformad för att hjälpa personer med 
ett högre energibehov. Grönt te-extrakt, ingefärspul-
ver, och D-ribos ger extra fysiskt och mentalt stöd, 
ökad energi och förbättrat fokus. Restor Vital ger spe-
cifika fördelar till de med en aktiv livsstil så att de kan 
prestera på topp och uppnå optimal vitalitet.

-Produktbroschyr: https://cdn.nhtglobal.com/wp-con-
tent/uploads/sites/53/2017/09/RestorVital-6-mb.pdf

-Historien om ReStor, 4 min (sv): https://youtu.be/
QvS41c4zzY4

-Föreläsning med skaparen av produkten, 51 min (sv):

https://youtu.be/eDy7O15Q-Dc

350 595

Omega 3 Essential Fatty Acids NHT Globals Ome-
ga-3 essentiella fettsyror är en högeffektiv, extremt ren 
Omega-3 fiskolja. Den innehåller mer än 1000 mg av 
Omega-3 per portion. Den inte bara uppfyller, utan 
även överträffar det dagliga rekommenderade värdet 
av omega-3 som fastslagits av stora hälsoorganisa-
tioner och internationella experter. En dos ger rikliga 
600 mg EPA och 400 mg DHA totalt 1000 mg (EPA 
och DHA som ingår i liknande produkter på markna-
den ger omkring 500 mg per portion).

-Produktbroshyr. https://cdn.nhtglobal.com/wp-content/
uploads/sites/53/2014/09/Omega3-SE-WEB1.pdf

-5 min video (sv): https://youtu.be/KQ-_p1yQlrY

350 550

Premium Noni Juice 946ml Den är naturligt rik på 
vitaminer, mineraler, enzymer, antioxidanter, fytonä-
ringsämnen och bioflavonoider. Nonifrukten arbetar 
på cellulärnivå i kroppen genom att stödja den naturli-
ga funktionen hos immunförsvaret. NHT Global Noni-
frukt skördas på internationellt certifierade ekologiska 
odlingar i de renaste området i världen, den berömda 
Tahitiska ögruppen i Stilla havet.

-Produktbroschyr: https://cdn.nhtglobal.com/wp-con-
tent/uploads/sites/53/2014/09/Premium-Noni_Se-
Webprint1.pdf

-3 min video (sv): https://youtu.be/Xe1kGmc6wXE

312 550

Noni Foil Pouch Travel Set 20 portionspåsar á 60ml 384 795
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Triotein™ är ett högkvalitativt, laktosfritt vassleprote-
inpulver som tillhandahåller de aminosyror som är 
nödvändiga för att stimulera kroppens produktion av 
intracellulära glutationperoxidas (GSH). Fri från soja, 
antibiotika och hormoner.

-Produktbroshyr: https://cdn.nhtglobal.com/wp-con-
tent/uploads/sites/53/2014/09/
Triotein_SE_webprint1.pdf

710 1295

FibeRich Varje dos av den speciellt framtagna Fibe-
Rich innehåller mer än 6 gram kostfiber. Den hjälper 
till så att du kan tömma tarmen regelbundet och den 
tar även bort toxiner. Därmed lindras sjukdomar 
såsom diarré, förstoppning och magbesvär. FibeRich 
är också en rik källa till C-vitamin som underlättar 
upptaget av näringsämnen, ger huden näring samt 
främjar vår ämnesomsättning. 

-Produktbroshyr: https://cdn.nhtglobal.com/wp-con-
tent/uploads/sites/53/2014/09/FibeRich-SE-
WEB1.pdf

280 450

ClusterX2 är ett flytande koncentrerat tillskott som 
har skapats för att hjälpa kroppen att få en ökad och 
mer effektiv cellulär hydrering. ClusterX2 är ett vatten 
som är extremt renat och har höjts till en hög nivå av 
elektromagnetisk energi med hjälp av en patenterad 
process för att skapa vatten "kluster”. Klustrat vatten, 
eller "fritt" vatten, kan röra sig fritt genom cellväggar-
na för att leverera näringsämnen snabbare och åter-
fuktar mer effektivt, vilket gör kroppen gott.

-Produktbroshyr: https://cdn.nhtglobal.com/wp-con-
tent/uploads/sites/53/2014/09/Cluster-SE-WEB1.pdf

340 695

Enhanced Essential Probiotics är ett omfattande 
probiotiskt tillskott med 8 unika stammar av probiotika 
för att tillgodose alla dina matsmältningsbehov. Varje 
servering utrustar din kropp med över 10 miljarder 
probiotika som skyddas av patenterad fyrdubblad be-
läggningsteknik för att hjälpa dig att uppnå ultimat 
tarmhälsa och balans samt 4 sorters prebiotika.

-Produktbroshyr: https://cdn.nhtglobal.com/wp-con-
tent/uploads/sites/53/2019/01/EEP-SE-print.pdf

-Video, 5 min (sv): https://youtu.be/yys-4k5M7gM

450 600
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Valura Lux är en säker och kliniskt beprövad metod 
för att komma åt problemet med minskade testoste-
ronnivåer. Den bidrar till att förbättra den manliga sex-
uella hälsan och prestationen

390 650

Alura Lux från NHT Global är en ny och förbättrad 
formula av vår bästsäljande livslustprodukt Alura från 
NHT Global. Den är nu helt utan parabener. Den inne-
håller samma nyckelkombination av mentol och L-ar-
ginin som tidigare och är patenterad. Alura Lux från 
NHT Global är mer naturlig då den inte innehåller någ-
ra parabener men man har ändå bibehållit de nyc-
kelingredienser som ger samma fördelar såsom tidi-
gare, inklusive anti-aging fördelarna.

-Produktbroshyr: https://cdn.nhtglobal.com/wp-con-
tent/uploads/sites/53/2014/09/Alura-LUX-SE-
WEB1.pdf

-Video, 2 min (sv): https://youtu.be/tEcCloZlxDA

-Dr Thompson om Alura, 11 min, (sv): https://youtu.-
be/3TWqUGJGtmE

-Svenskt webinar om Alura/Valura:

https://youtu.be/lMz5PG-60x4

390 650

Alura Lux Intro card 5 st
 135 250
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Pris 
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kund

Kund-
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Floraeda Hydrating Cream är en tunn men ultra-fuk-
tande dagkräm som stöder hudens naturliga fuktbar-
riär och ökar utseendet på hudens fasthet och elasti-
citet

-Produktbroshyr: https://cdn.nhtglobal.com/wp-con-
tent/uploads/sites/53/2018/10/Floraeda_SE_200-co-
pie.pdf

241 425

Floraeda Cleansing Milk Rengöringsmjölken avlägs-
nar smink och föroreningar utan att avlägsna fukt, 
lämnar huden djupt renad, synligt uppfräschad och 
perfekt balanserad.

-Produktbroshyr: https://cdn.nhtglobal.com/wp-con-
tent/uploads/sites/53/2018/10/Floraeda_SE_200-co-
pie.pdf

215 395
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Floraeda Hydrating Toner är en mild alkoholfri toner 
som uppfriskar och uppfräschar huden samtidigt som 
pH och fuktnivå balanseras.

-Produktbroshyr: https://cdn.nhtglobal.com/wp-con-
tent/uploads/sites/53/2018/10/Floraeda_SE_200-co-
pie.pdf

175 325

Floraeda Hydrating Night Cream Denna nattkräm 
verkar över natten för att hydrera och reparera, stödja 
hudens naturliga fuktspärr, och öka utseendet på hu-
dens fasthet och elasticitet.

-Produktbroshyr: https://cdn.nhtglobal.com/wp-con-
tent/uploads/sites/53/2018/10/Floraeda_SE_200-co-
pie.pdf

241 425

Floraeda Hydrating Primer med UVA-skydd skyddar 
huden från miljöangrepp och levererar varaktig fukt för 
att gynna uppkomsten av hudens struktur, ton och 
fasthet.

-Produktbroshyr: https://cdn.nhtglobal.com/wp-con-
tent/uploads/sites/53/2018/10/Floraeda_SE_200-co-
pie.pdf

335 525

Botanical Hand Protector erbjuder förnyelse och 
skydd i en enda formula för att leverera mjuka och 
närda händer efter bara en användning. Denna ultra-
krämiga handkräm absorberar lätt in i huden för att ge 
dig intensiv hydrering.

215 395

Skindulgence® 30-Minute Facelift Programmet bör-
jar med att försiktigt och grundligt rengöra huden och 
förbereda den för ansiktsmasken. Masken stärker och 
stramar upp genom "isometriskt träning" av dina an-
siktsmuskler. Du kan känna hur masken stramar åt i 
ansiktet vilket ger kraftfulla åldersbekämpande effek-
ter. Avsluta med den lätta fuktighetskrämen som åter-
fuktar och gör huden smidig och silkeslen för att ge 
dig en strålande lyster.

605 995

Skindulgence® Cleanser  

Rengör hela halsen och ansiktet försiktigt och nog-
grant

190 295

Skindulgence® Moisturizer  

är utformad för att hydrera och lämna huden smidig 
och silkeslen och ge huden en strålande finish.

190 295
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Förhindra tecken på åldrande med vår Skindul-
gence® 24K Renaissance. Detta superhydrerande 
serum bildar ett helt naturligt bioniskt skyddsskikt på 
din hud för att öka vätskeretentionen för att minska 
rynkorna och återställa elasticiteten.

390 795

BioCell SC paket Innehåller 7 påsar med masker. Bi-
oCell SC är en patenterad biocellulosamask som här-
rör från fermenterad kokosnötsjuice med en stamcell-
scellkälla med utmärkt regenerativ effekt. Biocell SC 
hjälper till att hydrera och återfukta, ljusna och lämna 
porer och rynkor förfinade för ett mer ungdomligt ut-
seende, allt i en patentskyddad och effektiv formula.

605 995

Airelle Exfoliating Cleanser djupverkande rengö-
ringslotion. Denna dubbelverkande ansiktsrengöring 
används varje dag och avlägsnar orenheter samtidigt 
som den utför en skonsam exfoliering som sveper 
med sig döda hudceller. Huden blir fräsh och åter-
upplivad.

-Video 3 min (sv): https://youtu.be/-n052Msi9jw

536 860

Airelle Age-Defying Facial Serum Ett åldersbekäm-
pande ansiktsserum vars fjäderlätta och samtidigt 
kraftfulla formula stramar upp och fyller ut och gör 
rynkorna mindre synliga, samtidigt som den fungerar 
som en primer för makeup.

-Video 3 min (sv): https://youtu.be/-n052Msi9jw

940 1495

Airelle Intense Hydrating Repair Complex Intensiv 
återfuktande kräm, med hög koncentration av ålders-
bekämpande ingredienser kombineras två viktiga 
funktioner i den dagliga hudvården genom att tillföra 
både ett serum och en fuktgivare.

-Video 3 min (sv): https://youtu.be/-n052Msi9jw

1005 1595

Airelle Age-Defying Eye & Lip Treatment Åldersbe-
kämpande ögon- och läppbehandling. Denna innova-
tiva behandling hjälper inte bara till med att strama 
upp och släta ut fina rynkor, utan motverkar också 
svullna ögonlock och envisa mörka ringar under ögo-
nen. Skaka försiktigt före användning.

-Video 3 min (sv): https://youtu.be/-n052Msi9jw

670 1070
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Priserna är inklusive moms (12% för hälsokost och 25% för hudvård) och  
beräknade på att 1€ = 10 SEK. Frakt tillkommer, varorna skickas från Holland, frakt till-
kommer. 

VIP-pris gäller för registrerade Förmånskunder, dessa har 25% rabatt på grossistpriserna. 
Kontakta personen som skickade dig den här broshyren för att få en länk till rabatt-sidan. 

Airelle Hydrating Manuka Mask Fuktigivande manu-
ka-mask. Denna intensivt återfuktande mask är fram-
tagen för att användas en gång i veckan, men kan 
också påföras på kvällen tillsammans med en natt-
kräm för att ge huden en riktig fuktkick under nattens 
sömn.

-Video 3 min (sv): https://youtu.be/-n052Msi9jw

871 1395

Airelle Daily Routine Airelle Exfoliating Cleanser, Ai-
relle Age-Defying Facial Serum & Airelle Intense Hyd-
rating Repair Complex

2130 3395

Airelle Scincare Set Alla Airelle-produkterna

-Video 3 min (sv): https://youtu.be/-n052Msi9jw


-Produktbroschyr: https://cdn.nhtglobal.com/wp-con-
tent/uploads/sites/53/2019/07/SE_Airelle.pdf  

-Produktbroschyr 3-delad: https://cdn.nhtglobal.com/
wp-content/uploads/sites/53/2019/07/ARIELLE-PI-
EGHEVOLE-SVE-VERDE.pdf

3130 4995
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