
REGOPUR®

Mælkebøttekstrakt 
Til fordøjelsen  
og leveren

REGOMEO®

Urteekstrakt af  
bl.a. rødkløver
Til overgangsalderen 

REGOBONE®

Standardiseret  
rødkløverekstrakt
Til knoglerne
efter overgangsalderen

REGOMUN®

urte-complex med 
bl.a. echinacea
Til immunforsvaret

Fermenterede
urteekstrakter
– med sundhedsmæssige fordele



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 60 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 
periode. 
 
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

Mælkebøtte 
understøtter 

mave- og  
leverfunktion

Mælkebøtte  
bidrager til 

mave-tarmsystemet 
pga. den  

præ biotiske effekt

PRObiotika =  
mælkesyrebakterier

PRÆbiotika = 
madpakken  

(mælkebøtten) 

Upasteuriseret
og uden  

alkohol og  
tilsætnings- 

stoffer
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ÅRETS PRODUKT2020
NOMINERET

Til en naturlig  
fordøjelse og leverfunktion



Fermenteret 
med mælke- 
syrebakterier

5 særligt  
udvalgte urter 

til immun- 
forsvaret

Mælkebøtte  
bidrager til  

normal mave- 
tarm funktion.
indeholder præ-  

& probiotika

Echinacea  
bidrager til  

immunforsvaret  
og beroliger  

hals og svælg

Oregano  
understøtter  

normalt  
fungerende 

luftveje

De 5 urter er  
nøje udvalgte,  
specifik til dit 
immun forsvar

Havre  
bidrager til at  

modstå  
mental og fysisk 

træthed samt  
til mave-tarm

Citronmelisse 
bidrager til  

normal søvn 
samt mentalt- og 

fysisk velvære

Hvordan fungerer immunforsvaret? 
Det menneskelige forsvarssystem mod 
virus og bakterier kaldes immunfor-
svaret og er aktiveret i en lang række 
organer og celler. Op imod 80% af det 
befinder sig dog i tarmene. Det er her, 
at de immunceller som senere skal 
finde og angribe udefrakommende or-
ganismer trænes til at genkende vores 
egne celler fra potentielt farlige bakte-
rier. Det kan derfor være fordelagtigt at 
skabe så gode betingelser som muligt 
for en sund tarmflora. 

Hvordan styrkes immunforsvaret? 
Immunforsvaret er komplekst og stimu-
leres af mange forhold. Det er dog som 
udgangspunkt vigtigt at føre en sund 
livsstil, med tilførsel de rette mængder 

vitaminer og mineraler. Vores mentale 
helbred spiller også en rolle. For er vi 
stressede og får vi ikke den nødvendige 
søvn, så restituerer vores krop ikke som 
den skal. 

Der findes samtidig en række urter, 
som kan bidrage til immunsystemet 
– bl.a. echinacea som bidrager til et nor-
malt fungerende immunsystem. Faktisk 
er den en af de allerbedste urter, når 
man vil skabe en god regulering. De 
aktive stoffer støtter den del af immun-
forsvaret, som skal slæbe affaldsstoffer 
væk efter en betændelse, den skaber 
gunstige forhold, når et sår skal heles, 
og den kan, hvis der kommer en lille 
forkølelsesvirus forbi, være med til at 
afkorte et sygdomsforløb.

100 %  
danskproduceret  

fra friske,  
økologiske  

urter

Til Immunforsvaret



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. 

REGOMEO® indeholder flere urter målrettet gener ifm. 
overgangsalderen. Fx Rødkløver, som med sit indhold af plante-
østrogener, samt den tilsatte ekstrakt af citronmelisse, peber-
mynte og salvie kan afhjælpe symptomer såsom 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

Rødkløver  
afhjælper  

hedeture og  
svedtendens

Pebermynte 
understøtter 
fordøjelsen
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Let optagelige isoflavoner  
i aglykon form

Fermentering 
sikrer øget  

optagelighed

Ta’
REGOMEO®

i minimum
5 uger

for effekt

Testet af  
Aarhus Universitet 

på svære  
overgangs- 
aldergener

100 % dansk 
produceret  
fra friske,  
økologiske  

urter

Til overgangsalderen



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 nødvendigt for vedligeholdel-
sen af normale knog ler. 

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. 

REGOBONE® er udviklet til kvinder efter overgangsalderen  
til bevarelse af knoglemassen.

Vi har 206 knogler i kroppen...

Vi får i gennemsnit udskiftet vores knogler ca. hvert 10. år. Mængden 
af knoglemasse (knog levæv) og knoglemineraltætheden top per om-
kring 30-års alderen. 

Når kvinder kommer i overgangsal deren, nedsættes produktionen af 
det kvindelige kønshormon østrogen. Østrogen stimulerer bl.a. knogle-
opbygningen. I overgangsalderen afkalker kvinder mere end i perioden 
før de går overgangsalderen. Således vil kvinder efter overgangsalde-
ren gennemsnitligt have en lavere knoglemineraltæthed (Bone Mineral 
Density) end før de gik i over gangsalderen.

Rødkløveren i  
REGOBONE®  
er høstet fra  

friske, økologiske  
urter

Rødkløver  
kan bidrage til  

vedligeholdelse  
af knogler  

(v/min. 40-80 mg  
isoflavoner/dag).  

REGOBONE  
= 60 mg/dag

Magnesium  
bidrager til reduktion 
af træthed og normal 

muskelfunktion  
(forekommer naturligt  

i fermenteret  
rødkløver) 

Calcium  
er nødvendigt til  

vedligeholdelse af  
normale knogler  

(forekommer naturligt  
i fermenteret  

rødkløver) 

Knoglevæv og Knoglemineraltæthed

Kilde: Sundhed.dk

Rødkløver indeholder  
planteøstrogener  

også kaldet isoflavoner.  
Fermenteringen med  

mælkesyrebakterier øger 
optageligheden af de  
aktive plantestoffer.  

Optageligheden er testet på 
Aarhus Universitet

Standardiseret  
fermenteret  

rødkløverekstrakt  
med naturligt  
højt indhold  
af calcium 

Fermentering 
sikrer øget  

optagelighed

Testet af  
Aarhus  

Universitet 

Et all-in-one  
bone-complex!
I en daglig dosis  
(100 ml) får du:
60 mg isoflavoner
300 mg calcium
80 mg magnesium

Til knoglerne

NY FORMULERING

Efter overgangsalderen
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I OVERGANGSALDEREN EFTER OVERGANGSALDEREN
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LANG HOLDBARHED MED  
BAG-IN-BOX EMBALLAGE
Urteekstrakterne fra Herrens Mark 
leveres i en 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 1:1 med 
danskvand m/citrus, din favorit juice 
eller i din smoothie. Det er dog bedst 
at drikke REGOPUR rent, da den bitre 
smag på tungen stimulerer udskillelsen 
af galde. Da ekstrakterne er naturpro-
dukter smager de bedst kolde. Ekstrak-
terne 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.

REGOMEO®

Til overgangsalderen 
REGOBONE®

Til knoglerne.
Efter overgangsalderen

Hver til 
sin tid

Kilde: Karlamangla, Burnett-Bowie & Crandall (2018):10.1016/j.ogc.2018.07.012
McClung et. al. (2021): 10.1097/GME.0000000000001831
Lephardt (2017): DOI: 10.1111/jocd.12508

https://doi.org/10.1016/j.ogc.2018.07.012
https://doi.org/10.1097/gme.0000000000001831
https://doi.org/10.1111/jocd.12508


11-2022  –  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


