
Eventyret fra LangelandHistorien om Hyben Vital ApS

Direktør Torbjørn Hansen inspicerer hybenplantagen

Eneste hybenprodukt i Verden med placebokontrollerede forsøg, der dokumenterer 
at hyben hjælper til vedligeholdelse af leddenes bevægelighed. 

Specielt udvalgte hyben med skal og kerne.
Patenteret tørrings- og fremstillingsmetode.

100% naturprodukt - ikke tilsat kunstige C-Vitaminer.

Forhandles: helsekostbutikker, Matas,  Apoteker

VEDLIGEHOLDER LEDDENES 
BEVÆGELIGHED

250 stk. kapsler

Eneste hybenprodukt i Verden med placebokontrollerede forsøg, der dokumenterer 

300 g pulver

www.litohyben.dk info@hyben-vital.com - 62 50 16 92

Sådan startede det.
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 med et godt 
resultat. Erik ”Farmer” syntes det var spændende og 
beslutt ede sig for at undersøge hyben nærmere. Han 
læste en masse om brugen af hyben i gamle dage 
og som den opfi ndertype han var, begyndte han at 
eksperimentere og producere hybenpulver ved at 
udvikle sin egen metode ti l at tørre og forarbejde 
hyben på en nænsom måde.
Det færdige produkt kom han i poser og delte ud ti l 
venner og bekendte. Via mundti l-mund-metoden 
spredte kendskabet sig ud over hele landet, og 
hvad der startede som en slags hobbyvirksomhed, 
udviklede sig støt og roligt igennem årene og i dag 
afsætt er fi rmaet Hyben Vital ApS sine produkter 
rundt i Verden. I dag har Farmerens søn, Torbjørn 

Hansen taget over og er 
direktør i Hyben Vital Int. 
ApS.

Forskning i 
hybenpulver.
I over 15 år har danske 
og skandinaviske forskerne 
vist større og større interesse 
for hybens egenskaber  og de senere år har også 
forskere fra det store udland udført fl ere placebo 
kontrollerede studier og videnskabelige forsøg med 
Hyben Vital ApS’ råvarer. 
Resultaterne er blevet publiceret i mange arti kler 
og er blevet fremlagt på kongresser verden over. 

Produkti on og færdigvarer
Ny fabrik er blevet bygget i Tullebølle men produk-
ti onen foregår stadig eft er ”Farmerens” oprindelige 
ideer om nænsom omgang med råvarerne og den
skånsomme tørringsmetode. I dag er produkti ons-
metoden patenteret i store dele af verden. For 
Hyben Vital ApS er det vigti gt at kunne levere et 
100 % rent naturprodukt, der ikke er ti lsat kunsti ge 
C-vitaminer. Forbrugerne skal kunne stole på, at 
Lito® Hyben er det originale pulver fra Langeland.

Samti digt har det vist sig, at de positi ve resultater 
fra Hyben Vitals råvarer ikke kan overføres ti l at 
gælde for andre hybenprodukter, da det ikke er 
sammenlignelige produkter.

Forskning  i planter og bær.
Et andet væsentligt område for Hyben Vital ApS er 
udvikling af nye hybensorter. Igennem mange år 
har botanikere og jordbrugsforskere sammen med 
Hyben Vital ApS forsket i at udvikle nye hyben-
sorter af typen Rosa Canina L. med de bedste eg-
enskaber og indholdsstoff er.

Hybenplantager.
De nye sorter bliver plantet i hybenplantager 
i Danmark og Skandinavien. Som de første i 
Danmark startede man på Langeland i 1997 
regulær plantagedrift  for at sikre forsyninger af 
kvalitetsbær. I dag er der ti lplantet ca. 200 Ha 
med hybenbuske, der bliver passet og høstet med 
specialudviklede maskiner.
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