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Klinisk 
dokumenteret 

e� ekt

Vidste du...
at kroppen

optager naturlige
C-Vitaminer DOBBELT

så godt som 
kunstige?

Lito®Hyben - Vedligeholder leddenes bevægelighed

International forskning:
Eneste hybenprodukt med placebo-kontrollerede for-
søg, der dokumenterer at hyben hjælper til vedligehol-
delse af leddenes bevægelighed
(EFSA Health claims Art. 13/2, On Hold, Ansøgning nr. 4328)
Energigivende kosttilskud
Forbedret søvnkvalitet 
Specielt udvalgte hyben med skal og kerne
Rosa Canina L - Lito® bær
Bæredygtig produktion
Ikke tilsat kunstige C-Vitaminer
Ingen bivirkninger

Forhandles
Lito® Hyben - 250 kapsler eller 300g pulver
Helsam  Matas  Apoteker  www.litohyben.dk

NY FORSKNING  
viser at  Lito®Hyben mindsker rynker 
i ansigtet mindst lige så godt som det 

anerkendte stof  astaxanthin 
SUPER
FOOD

Lito®Olie

Forhandles  
Lito® Olie - 30 ml Helsam  www.litohyben.dk

Til tør og skadet hud

Lito® Olie er 100% koldpresset hybenkerneolie
Nærende og reparerende kvalitets-olie
til udvortes brug
Ingen tilsætningssto� er
Påsmøres i tyndt lag
Hurtigt absorberende
Drøj i brug.

Til tør og skadet hud

Lito® Olie er 100% koldpresset hybenkerneolie

Lito® Olie 
er rig på Omega fedtsyrer og 

naturlige antioxidanter

LITOVET® - tilskud til heste og hunde. Øget smidighed og forbedret pelskvalitet

Fodermiddel
Mærkbart gladere
Bedre udholdenhed 
Øget energi (ældre hunde)
Øget motivation  og 
højere kapacitet ved træning
Hurtigere restitution ved træning

Forhandles
LitoVet hest 1,5 eller 3 Kg   www.litohyben.dk

LitoVet Hund 150g www.litohyben.dk  Helsam

OBS!!!      Hybenpulver er ikke bare hybenpulver.
Der � ndes mange forskellige hybenprodukter, f.eks. hybenthe, hybensuppe og hybenmarmelade. Der blandes hy-
benpulver i alle mulige andre produkter, så det kan være svært for forbrugeren at skelne mellem de forskellige pro-
dukter. Når du skal vælge et hybenpulver til dine led, så er der kun ét hybenprodukt (Lito®Hyben), som har klinisk 
dokumentation. Lito®Hyben er tørret og forarbejdet ved lave temperaturer. Derved bibeholdes de aktive ingredi-

enser, som har indvikning på dine led (se graf). Hyben Vital ApS på Langeland sælger ikke 
hybenpulver som ingrediens, så det eneste hybenpulver på det danske marked med klinisk 
dokumentation er Lito Hyben.

Med Venlig Hilsen Hyben Vital ApS.

Hyben Vital ApS’ originale produkter produceret på Langeland
Produceret efter en patenteret tørrings- / fremstillingsmetode

100%
naturprodukt

Ingen 
bivirkninger

Ingen bivirkninger
100%

naturprodukt

NY FORSKNING  NY FORSKNING  

Anti-rynke e� ekt

Torbjørn på inspektion
i Lito hybenplantagen


