Firmaet Erik Farmers Hyben Vital ApS
anvender udelukkende bær af sorten
Rosa Canina, heriblandt virksomhedens
egne Lito® bær. Ved en nænsom omgang
med råvarerne i en patenteret fremstillingsmetode er det lykkedes at udvikle et
standardiseret og unikt produkt indeholdende skal og kerner.

Ikke tilsat
kunstige
C-vitaminer
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Lito® Hyben - et mærkbart kosttilskud

Ikke tilsat kunstige
C-vitaminer

Lito®C - Bevarer immunforsvaret

Lito®Olie - Til tør og skadet hud

100% Naturdrik

Lito® Olie er en nærende
og reparerende kvalitets-olie.

ét lille glas Lito®C om dagen
dækker dit C-Vitamin behov (RI)

2 varianter:
Neutral
eller
med duft af
Citrongræs

Pulver 300 g

VEDLIGEHOLDER
LEDDENES
BEVÆGELIGHED

Kapsler 250 stk

Anbefalet daglig dosis - indtages i forbindelse med et hovedmåltid:
Lito® Hyben pulver:
De første 3 uger: 2,5 g pulver 2 gange dagligt. Derefter 2,5 g dagligt.
Lito® Hyben kapsler:
De første 3 uger: 5 kapsler 2 gange dagligt. Derefter 5 kapsler dagligt.
Opbevares:
Tørt, mørkt og køligt.
Autorisationsnummer 7896
Hyben Vital Int. ApS
Klavsebøllevej 2 - Tullebølle
5953 Tranekær
Tlf. 62 50 16 92
Info@hyben-vital.com

w w w. l i t o hy b e n . d k

30 ml

500 ml

C-vitamin hjælper til at vedligeholde et normalt fungerende
immunforsvar og modvirke træthed og udmattethed.
Et unikt kosttilskud.
Æblemost og hyben.
100 % naturligt C-Vitamin.
Specielt udvalgte hyben - Lito® bær.

Ingen tilsætningsstoffer.
Ingen konserveringsmidler.
Produceret på Langeland.
Patenteret fremstillingsmetode.

Lito®C - Naturdrik

Lito® Olie er rig på omega fedtsyrer og naturlige antioxidanter.
Lito® Olie er 100% koldpresset hybenkerneolie.
Produceret på Langeland af Erik Farers Hyben Vital ApS efter en
patenteret tørrings-/ fremstillingsmetode.
Der bruges kun kerner fra særligt udvalgte bær.
Den indeholder ingen tilsætningsstoffer.
Din sikkerhed for et kvalitetsprodukt.
Til udvortes brug.
		
		

Påsmøres i tyndt lag. Drøj i brug.
Kan have let afsmittende effekt, lige efter
påsmøring.

Nærende og reparerende

Den originale fra Langeland

Historien om
Erik Farmers Hyben Vital ApS

Forskning fremlagt Verden over

Lito® Hyben – 100% naturprodukt

Lito® hyben-plantager

Hyben er ikke bare hyben

Torbjørn Hansen
i hybenplantagen

I starten af 80’erne begyndte Erik ”Farmer” Hansen, Tullebølle på Langeland, der netop var blevet pensionist at interessere sig for hyben. En
bekendt havde spist råsyltede hyben hele livet og med godt resultat.
Det mente Erik Farmer var spændende og besluttede sig for at kigge
nærmere på det, og som den opfindertype han var, begyndte han også
at eksperimentere og udvikle sin egen metode med at tørre og formale
hyben på en skånsom måde, så de aktive stoffer ikke gik til.
Det færdige produkt kom han i poser og testede det ved at forære det til
venner og bekendte med et godt resultat. Via mund-til-mund-metoden
spredte kendskabet sig ud over hele landet, og hvad, der startede som
en slags hobbyvirksomhed, har støt og roligt vokset sig større gennem
årene. Virksomheden beskæftiger nu ca. 20 personer på en ny og større
fabrik i Tullebølle under sønnen Torbjørns Hansens ledelse. Erik Farmers
Hyben Vital ApS’s produkter sælges i dag i mange lande. Desuden er den
bæredygtige produktionsmetode patenteret i store dele af Verden.
Pensionisten der startede en verdensomspændende virksomhed.
Folk rystede lidt på hovedet af den gamle
“Farmer”, men i dag giver forskerne ham
ret i at “Hyben hjælper til vedligeholdelse
af leddenes bevægelighed”.

E r i k ” F a r m e r ”s s a l g s v o g n

Der er mange kopier, men kun én original
Den omfattende forskning, der er udført på råvarer fra Erik Farmers
Hyben Vital ApS, er enestående inden for naturprodukter.
Forskningen kan ikke overføres til andre hyben produkter.
Her er et udvalg af større fagkongresser Verden over, hvor resultaterne
har været fremlagt. Endvidere er diverse undersøgelser blevet publiceret
i talrige internationalt anerkendte fagtidsskrifter.
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Den originale fra Langeland

Lito® Hyben
med egne placebokontrollerede forsøg,
der dokumenterer, at hyben hjælper til
vedligeholdelse af leddenes bevægelighed.
Det eneste hyben-pulver på markedet:
• med patenteret tørringsproces.
• med Rosa Canina L - Lito® bær.
• der er produceret på Langeland.
• der er tørret ved lave temperaturer.

Lito® Hyben - et kvalitetsprodukt

Pionér inden for hybenplantager
For at sikre fortsatte forsyninger samt kvaliteten af de anvendte hyben, er
Erik Farmers Hyben Vital ApS, som de første i Danmark, begyndt at plante
hyben i plantager.
Plantningen sker via en specialkonstrueret maskine, som i en arbejdsgang kultiverer, stikker planten ned i jorden.
Efter ca. 3-4 år kan der høstes med en hybenhøster i plantagerne.
Et andet væsentligt område for Erik Farmers Hyben Vital ApS er udviklingen af nye hybensorter. Igennem mange år har botanikere og jordbrugsforskere sammen med Hyben Vital ApS forsket i at udvikle nye hybensorter.
Der forskes stadigt i at finde nye specielle egenskaber, og der er tilplantet
store arealer med hyben af sorten Rosa Canina Lito®.

Bæredygtig produktion

