
10 dages  
kur eller  

efter behov

NYHED !

Til Immunforsvaret
Unikt økologisk urte-complex med bl.a.  

fermenteret echinacea, oregano og havre



Mælkebøtte  
bidrager til  

normal mave- 
tarm funktion.

REGOMUN  
indeholder præ-  

& probiotika

Echinacea  
bidrager til et  

normalt fungerende  
immunforsvar, og er 

beroligende for  
hals og svælg

Oregano  
understøtter  

normalt  
fungerende 

luftveje

5 unikke urter  
sammensat  

specifikt til dit  
immunforsvar

Havre  
bidrager til en  

normal mave-tarm 
funktion samt til at 
modstå mental og 

fysisk træthed

Citronmelisse 
bidrager til en 
normal søvn 

samt mentalt og 
fysisk velvære



Din garanti for høj kvalitet...

FRISK-HØSTEDE URTER 
Ekstraktet produceres af friske økologiske urter  
udelukkende fra egen avl.

100 % DANSK og ØKOLOGISK 
Alle urter og planter der indgår i REGOMUN®, er  
økologiske og dyrket samt forarbejdet på Fyn.

2 PRODUKTER I SAMME KARTON 
Med REGOMUN® får man et 2-i-1 produkt;  
de aktive plantestoffer + de levende mælkesyrebakterier.

EGNER SIG TIL VEGETARER OG VEGANERE

Nøje udvalgte urter   
De 5 urter i REGOMUN 
er nøje udvalgte,  
specifik til immun
forsvaret. Alle urterne 
dyrkes økologisk på 
markerne omkring 
”Broendegaarden”  
på Vestfyn. 

HAVREN SPIRER

CITRONMELISSE-HØST

Ting tager tid på Herrens Mark
At producere flydende fermenterede urteekstrakter tager tid. Ca. 2 år tager det, fra frø-
ene sås, og urterne plantes, til det færdige ekstrakt er klar til tapning. Ingen processer 
kan fremskyndes - urterne tager den tid urter tager for at dyrkes og fermenteres.

Mælkebøtten sås om sommeren og er klar til høst næste forår  oftest først i maj hvor 
markerne står solgule. På samme måde sås havren om foråret og er allerede klar til 
høst den samme sommer. Havren høstes grøn for saften i stængel og blade lige inden 
kornet modner. Mens oregano og citronmelisse får lidt mere sol og står klar til høst 
omkring juli måned og igen til september.

De friskhøstede urter presses herefter nænsomt for alt saft, hvorefter den rene 
plantesaft fermenteres med mælkesyrebakterier fra egen pode kultur. Pode kulturen 
udvikles fra økologiske grøntsager, som også dyrkes på egne marker, ud fra princippet 
om at udnytte de mælkesyrebakterier der er naturligt til stede i en sund, økologisk jord. 
Af samme årsag kan smag og konsistens varierer fra høst til høst og fra batch til batch. 
Ekstraktet fermenterer herefter i store tanke i ca. 6 mdr. før det er klart til salg.

Det er ikke kun dyrkning af urter der tager tid, når vi luger markerne for ukrudt, foregår 
dette ved håndkraft ligesom vi eksempelvis lader nogle mælkebøttemarker gå i frø og 
”støvsuger” frøene på markerne så de kan bruges til såning af nye marker. 

LUGNING VED HÅNDKRAFT



05-2022  –  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.herrensmark.dk 
info@herrensmark.dk 
+45 64 78 10 52 

ANBEFALET DAGLIG DOSIS
40 ml dagligt, 20 ml morgen og 20 ml aften gerne 
ifm. et måltid. Tages som en 10 dags kur eller efter 
behov (max 80 ml. dagligt). Indtages i en periode af 
min. 5 dage sammenhængende.  

OPBEVARING
Ved stuetemperatur, men gerne svalt. Efter åbning 
kan ekstraktet med fordel opbevares på køl, da det 
smager bedst koldt. Holdbarheden ændrer sig ikke 
efter åbning.

VIGTIGT
Anbefalet daglig dosis bør ikke overskrides. Kosttil-
skud skal opbevares uden for små børns rækkevidde. 
Et kosttilskud bør ikke træde i stedet for en varieret 
kost og en sund livsstil. 

OBS
Husk at vende kartonen på hovedet og omryste 
den grundigt inden hver dosering for opblanding af 
plantestofferne. Smagen er særlig og syrlig. 

VORES TIP TIL AT SLØRE SMAGEN
Bland din dosering 1:1 med danskvand. 
Kan også blandes i smoothie eller juice.

Herrens Mark ApS
– et specialiseret og økologisk landbrug


