
NYT KOSTTILSKUD

Fermenterede
urteekstrakter
– med sundhedsmæssige fordele

REGOMEO®

Økologisk kosttilskud
til overgangsaldergener

REGOPUR®

Økologisk kosttilskud
til fordøjelse og  
leverfunktion

REGOBONE®

Kosttilskud til  
vedligeholdelse  
af knogler



Afhjælper  
hedestigninger  

og sved- 
tendens

Bidrager til 
sund søvn  
og mental  

balance

Hjælper til
positivt  

humør og
normal  

fordøjelse

100 % dansk 
produceret  
fra friske,  
økologiske  

urter

Afhjælper gener 
i forbindelse med 
overgangsalderen

Fermenteret rødkløverekstrakt*  
med citronmelisse, salvie og pebermynte

*Indeholder: Rødkløver, Citronmelisse, Pebermynte og Salvie.
Rødkløver hjælper kvinder til en rolig og behagelig overgangsalder i forbindelse 
med hedeture, øget svedtendens og rastløshed. Citronmelisse hjælper med  
at bevare et positivt humør og en sund søvn. Pebermynte understøtter  
fordøjelsen. Salvie bidrager til leddenes normale fleksibilitet og mobilitet.



REGOMEO® består af pressesaften fra rødkløverens blade og 
blomster. Planterne høstes i løbet af sommeren, når de er friske 
og fulde af vitalitet, herefter presses de og fermenteres med 
mælkesyrebakterier. En mælkesyregæring der gør at plantestof-
ferne adskilles fra sukkermolekylerne og dermed giver dem en 
form der kan optages direkte gennem tarmvæggen og derved 
opnår en øget optagelighed.

Når kvinder kommer i overgangsalderen, er det faldet i østro-
gen, der kan påvirke deres krop og humør. Det er især rødklø-
verens indhold af planteøstrogener, også kaldet isoflavoner, 
der er interessant. Planteøstrogen fra rødkløver har nemlig en 
struktur, der ligner det kvindelige kønshormon østrogen. 

Rødkløver, med sit indhold af planteøstrogener, samt den tils-
atte ekstrakt af citronmelisse, salvie og pebermynte afhjælper 
symptomerne ved overgangsalderen; så som hedeture, dårlig 
søvn, mental ubalance og træg fordøjelse.

Citronmelisse 
kan bidrage til   

sund søvn samt
mentalt- og 

fysisk velvære

Salvie  
kan bidrage til

normal svedfunktion.
Bevarer leddenes  

fleksibilitet og  
mobilitet

Pebermynte 
understøtter 
fordøjelsen
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RETS PRODUKT2014

Indhold af naturlige  
isoflavoner i aglykon form



Understøtter 
mave- og  

leverfunktion

Understøtter 
fordøjelsen

PRObiotika =  
mælkesyrebakterier

PRÆbiotika = 
madpakken  

(mælkebøtten) 

Upasteuriseret
og uden  

alkohol og  
tilsætnings- 

stoffer

   
   

   
   

ÅRETS PRODUKT2020
NOMINERET

Til en naturlig  
fordøjelse og  
leverfunktion

Fermenteret mælkebøtteekstrakt  
med mælkesyrebakterier

Mælkebøtte bidrager til normal mave- og leverfunktion. Bidrager samtidig til 
mave-tarmsystemets velbefindende pga. den præbiotiske effekt.



Indhold af bitterstoffer
Mælkebøtten er kendt for sit indhold 
af bitterstoffer. Urtekyndige har op 
gennem tiden brugt den i forbindelse 
med fordøjelse- & renselsesprocesser. 
De særlige bitterstoffer understøtter 
fordøjelse og udrensning, og hjælper 
dermed til et større velvære i kroppen, 
uanset om du er plaget af en kronisk 
tilstand, eller leder efter et alsidigt 
udrensningsprodukt. 

Mælkesyrebakterier
REGOPUR® fra Herrens Marker inde-
holder levende mælkesyrebakterier, 
hvilket, sammen med den lave pH-vær-
di, konserverer ekstraktet helt naturligt. 
Det er derfor ikke pasteuriseret. 

Udvindelse
Ekstraktet fremstilles af pressesaften 
fra friske, økologiske mælkebøtter, hvor 
både blade, blomster og rødder udnyt-
tes. I foråret sås de nye mælkebøttefrø, 

der det efterfølgende år er klar til høst. 
De friske, smørgule blomster og grønne 
blade høstes i foråret hvor de inder-
holder mest saft og kraft, tilsvarende 
høstes rødderne i efteråret. 

REGOPUR® fra Herrens Marker et unikt 
produkt som har været på markedet i 
mere end 50 år. Produktet indeholder 
aktive stoffer fra hele planten både 
blad, blomst og rod.

Udrensende
Anvendes REGOPUR® som en udrens-
ningskur anbefaler vi, at den bruges 
over minimum en 3-6 måneders perio-
de. Se dosering på sidste opslag.
 
Større velvære
Mælkebøtten har mange anvendel-
sesmuligheder og kan være til glæde 
for alle som ønsker at øge kroppens 
velvære.

Mælkebøtte  
indeholder  

bitterstoffer 
og er med til at 

støtte din  
fordøjelse.

Kan anvendes 
dagligt eller som 
en 3-måneders 

udrensningskur.

Mælkebøtten  
er kendt for sit  

indhold af bitterstoffer. 
Bitterstoffer er kendt  

for at stimulere  
lever- og galde- 

funktionen.



Fermenteret  
rødkløverekstrakt  

tilsat calcium,  
magnesium og  

D-vitamin

Fermenteret 
 med mælke-
syrebakterier

Øget 
optagelighed

Vedligeholdelse  
af knogler

Til kvinder 50+

NYT KOSTTILSKUD



REGOBONE® indeholder det patentere-
de og fermenterede rødkløverekstrakt 
nu tilsat calcium (lactat gluconat), mag-
nesium (citrat) og D3-vitamin (fra alger). 

Calcium er nødvendigt for vedligehol-
delse af normale knogler. Samtidig bi-
drager D-vitamin til normal optagelse af 
calcium. Calcium og D-vitamin hjælper 
med at reducere tabet af knoglemineral 
hos kvinder i den postmenopausale 
alder. Lav knoglemineraltæthed er en 
risikofaktor i forhold til knoglebrud som 
følge af osteoporose.

REGOBONE® er specifikt henvendt til 
kvinder 50 år og ældre. Reduktionen i 
tabet af knoglemineraltæthed opnås 
kun med et dagligt indtag fra alle kilder 
på minimum 1.200 mg calcium og 20 μg 
D-vitamin.

Rødkløver indeholder planteøstrogener 
også kaldet isoflavoner. Fermenteringen 
med mælkesyrebakterier øger optagelig-
heden af de aktive plantestoffer. Denne 
unikke forarbejdning af rødkløver har 
Herrens Mark patent på.

Et all-in-one  
bone-complex!

I en daglig dosis  
(100 ml) får du:
60 mg isoflavoner
500 mg calcium
200 mg magnesium
20 μg D-vitamin



I de første 10 år efter  
overgangsalderen ses et naturligt  

tab af knoglemassen på op til 10-15%. 

REGOBONE® er specifikt henvendt  
til kvinder 50 år og ældre

I en daglig dosis  
REGOBONE får du: 

60 mg isoflavoner/ 
planteøstrogener fra  

fermenteret rødkløver

500 mg calcium (lactat gluconat)

200 mg magnesium (citrat)

20 μg D-vitamin (fra alger)



De er opbygget af knoglevæv, der bl.a. består af calcium (kalk). 
Calcium er sammen med magnesium nogle af de vigtige  
mineraler for vores knogler. Eksempelvis er calcium nødven-
digt for vedligeholdelsen af normale knog ler. Samtidig hjælper 
D-vitamin med optagelsen og udnyttelsen af calcium.

For at opretholde normale knogler, er det vigtig at få tilført 
nok calcium, magnesium og D-vitamin. Derudover er det  
vigtigt at holde sig fysisk aktiv, undgå rygning, og ellers spise 
en sund og varieret kost. 

Til personer der har specifikt behov for at vedligeholde deres 
knogler, anbefaler fødevarestyrelsen dagligt 1.000-1.200 mg 
calcium og 20 µ D-vitamin.

Vi har 206 knogler i kroppen...

Vi får i gennemsnit udskiftet vores 
knogler ca. hvert 10. år. For at der 
kan opbygges nyt knoglevæv, skal 
gammelt knoglevæv først fjernes. Her 
er det knoglecellerne osteoklasterne, 
som nedbryder knoglerne, mens det 
er osteoblasterne der opbygger nyt 
knog levæv. På den måde får man 
løbende ”udskiftet” sine knogler 
gennem hele livet. Mængden af knog-
lemasse (knog levæv) og knoglemi-
neraltætheden top per dog omkring 
30-års alderen. 

Når kvinder kommer i overgangsal-
deren, nedsættes produktionen af det 
kvindelige kønshormon østrogen. Det er 
relevant, da osteoblasterne (de opbyg-
gende) bl.a. stimuleres af østrogenpro-
duktionen i kroppen. Når overgangsal-
deren rammer, kan ned brydningen af 
knoglemassen derfor gå hurtigere ift. 
perioden før over gangsalderen. Således 
vil kvinder efter overgangsalderen gen-
nemsnitligt have en lavere knoglemine-
raltæthed (Bone Mineral Density) end 
før de gik i over gangsalderen.

Produktet er  
100 % vegansk  

og samtidig  
upasteuriseret,  
uden alkohol og  

tilsætningsstoffer

Rødkløveren i  
REGOBONE®  

er høstet fra friske,  
økologiske urter

Knoglevæv og Knoglemineraltæthed

Kilde: Sundhed.dk



BAG
IN

BOX 

100%

2i1

LANG HOLDBARHED MED  
BAG-IN-BOX EMBALLAGE
Urteekstrakterne fra Herrens Mark 
leveres i en 1 og 2-liters bag-in-box. 
Bag-in-box princippet sikrer en stabil, 
praktisk og hygiejnisk emballage. 
Efterhånden som posen tømmes, vil 
den falde sammen om det resterende 
indhold. På denne måde undgår man 
iltning af produktet og dermed sikres 
holdbarheden så længe som muligt.

100% ØKOLOGISK OG VEGANSK
Alle urter i Herrens Mark’s produkter 
er økologiske og alle ekstrakter produ-
ceres fra friske urter. Produkterne er 
veganske og laktosefrie.

SMAG OG KONSISTENS
Urteekstrakterne har en speciel smag. 
Er smagen en hindring, så kan du 
prøve at blande dit ekstrakt op med 
danskvand m/citrus, din favorit juice 
eller i din smoothie. Det er dog bedst at 
drikke mælkebøtte ekstraktet rent, da 
den bitre smag på tungen stimulerer 
udskillelsen af galde. Alle ekstrakterne 
smager bedst kolde. Ekstrakterne kan 
variere i smag og konsistens fra produkt 
til produkt.

2 PRODUKTER I SAMME KARTON
Ved alle ekstrakterne får man et 2-i-1 
produkt; de aktive plantestoffer + de 
levende mælkesyrebakterier. Ekstrak-
terne produceres af friske økologiske 
urter udelukkende fra egen avl. 

Unikke  
ekstrakter  

– med patenteret fremstillingsproces

1.

3.

2.

Det unikke ved urteekstrakterne fra Herrens Mark er, at de er fermenterede 
med mælkesyrebakterier. Det har 3 primære fordele:

Ekstrakterne når en pH-værdi omkring 4, hvor det kun er mælkesyrebakterier, 
som trives. Det er derfor ikke nødvendigt at tilsætte alkohol eller andre konser-
veringsmidler.

Fermenteringen påvirker kroppens mulighed for at optage plantestofferne; her-
under eksempelvis planteøstrogen fra rødkløveren. Planteøstrogen er natuligt 
bundet til sukkermolekyler (glykon form). Fermenteringen adskiller sukkermo-
lekylerne (aglykon) fra planteøstrogenerne, og giver dem dermed en form, der 
kan optages direkte gennem tarmvæggen over i blodbanen. Herrens Mark har 
patent på denne unikke forarbejdning af rødkløver.

Urteekstrakterne fra Herrens Mark er ikke pasteuriserede, hvilket bevarer de 
levende mælkesyrebakterier.



Dosering REGOMEO®

Startdosis: 120 ml/dagligt (4 bægre). 2 bægre 
morgen og 2 bægre aften, gerne i forbindelse med et 
måltid – dette er dog ikke en nødvendighed.

Vedvarende dosis: Når effekten mærkes, ofte efter 
2-5 uger, kan daglig dosis nedsættes til 60 ml/dagligt 
(2 bægre) 1 bæger morgen og 1 bæger aften. Enkelte 
har brug for mere (60-120 ml/dagligt). 

Hvor mange dage har jeg til i 1 karton?

1 liter: 120 ml/dag = 8 dage
1 liter: 60 ml/dag = 17 dage

2 liter: 120 ml/dag = 16 dage
2 liter: 60 ml/dag = 33 dage

Dosering REGOPUR®

Daglig dosis: 30-90 ml (1-3 bægre), gerne i forbindelse 
med et måltid – dette er dog ikke en nødvendighed. 
De første 3 uger trappes der op fra 1 bæger dagligt, 
følg doseringsskemaet herunder:

Uge Dosering – bæger af 30 ml
Første 1 bæger dagligt (30 ml)
Anden 2 bægre dagligt (60 ml)
Tredje 3 bægre dagligt (90 ml)

Efterfølgende daglig dosis er individuel, og ligger 
mellem 30-90 ml (1-3 bægre) om dagen.
Ved udrensningskur: 60 ml dagligt (2 bægre). Ved 
kroniske tilstande: 90 ml dagligt (3 bægre).

Hvor mange dage har jeg til i 1 karton?

1 liter: 30 ml/dag = 33 dage
1 liter: 60 ml/dag = 16 dage
1 liter: 90 ml/dag = 11 dage

2 liter: 30 ml/dag = 66 dage
2 liter: 60 ml/dag = 33 dage
2 liter: 90 ml/dag = 22 dage

Dosering for REGOBONE®

Daglig dosis: 50 ml to gange dagligt, i forbindelse 
med et måltid.

Det er vores erfaring, at man ved målinger vil kunne 
registrere en forskel efter 3-6 måneders dagligt 
indtag af REGOBONE® og en signifikant forskel efter 
12 måneders dagligt indtag.

Hvor mange dage har jeg til i 1 karton?

1 liter: 100 ml/dag = 10 dage

2 liter: 100 ml/dag = 20 dage

Opbevaring
Ved stuetemperatur. Efter åbning kan  
ekstrakterne med fordel opbevares på køl, 
da de smager bedst kolde. Holdbarheden 
ændrer sig ikke efter åbning. Se bedst før 
dato på karton. 

Effektivt smagsfif
Er den specielle smag en hindring, så kan 
du prøve at blande dit ekstrakt op med 
danskvand m/citrus, din favorit juice eller i 
din smoothie

Omryst inden hver dosering
Kartonen skal vendes på hovedet, og rystes 
grundigt inden hver dosering for opblanding 
af plantestofferne.

Anbefalet daglig dosis bør ikke overskrides. Kosttilskud skal opbevares udenfor små børns rækkevidde.  
Et kosttilskud bør ikke træde i stedet for en varieret kost og en sund livsstil. OBS ved REGOMEO® og  
REGOBONE®: Bør kun efter aftale med læge eller sundhedsplejerske anvendes af gravide eller børn under  
11 år. OBS ved REGOPUR®: Forsigtighed anbefales ved galdesten, kontakt evt. lægen inden start. 



02-2022  –  Vi tager forbehold for evt. trykfejl

Herrens Mark er et specialiseret, økologisk landbrug på Vestfyn med 
fokus på udvikling af fermenterede urteekstrakter til brug i kosttilskud  
og fødevarer til særlige medicinske formål. Her varetages hele processen 
fra frøet lægges i jorden til ekstraktet skænkes i glas. Alle urter dyrkes på 
egne marker, høstes friske og forarbejdes nænsomt i egen produktion. 
Ekstrakterne fermenteres med mælkesyrebakterier og når de er klar til 
salg, pakkes de i eget pakkeri.

Herrens Mark ApS
Assensvej 17 · 5580 Nr. Aaby 

www.herrens-mark.dk 
info@herrens-mark.dk 
+45 64 78 10 52 

Herrens Mark ApS
– et specialiseret og  
økologisk landbrug


