Ett nytt sätt att återfukta slemhinnorna
Lansering av Membra7 i hälsofackhandeln
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Vi på Medica Nord är stolta att under våren kunna introducera Membra7 i hälsofackhandeln. Membra7 innehåller SCN-KI3679, ett standardiserat extrakt från
havtornsbär. Detta speciella extrakt har ett rikt innehåll av framförallt fettsyran
omega-7 som bidrar till slemhinnornas funktion i t ex, mun, ögon och
i underlivet. Membra7 produceras av Scandinavian Clinical Nutrition (SCN).

Torra slemhinnor – lika vanligt som obekvämt
Grusiga ögon eller känslan av att ha sandpapper i munnen. Ständiga obehag
som orsakas av torra slemhinnor i öga, mun eller underliv delas av många
svenskar. Ofta orsakas problemen av en livsstil i disharmoni, t ex på grund av
stress, dåliga kostvanor eller långa perioder framför datorskärmar.
Men problemen kan även bero på andra faktorer; muntorrhet är den tredje
vanligaste förekommande sidoeffekten av läkemedelsanvändning och över
30% av alla som äter någon form av läkemedel har problemet.1
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Membra7 – en nyhet från Medica Nord

Membra7 – omega-7 och mer därtill
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Omega-7 är en kroppsegen fettsyra som har en viktig funktion i att upprätthålla
och stabilisera huden och slemhinnornas celler. Med kroppsegen menas att
den kan produceras i vår egen kropp. Mängden omega-7 minskar emellertid i
våra kroppar när vi blir äldre eller lever ett stressigt liv, med torra slemhinnor
som resultat. Membra7 kan på ett naturligt sätt hjälpa dig och dina kunder att
upprätthålla och stabilisera slemhinnornas celler. Förutom att erbjuda naturligt
omega-7 från havtornsbär hjälper Membra7 även till att fylla på förråden av de
viktiga fettsyrorna omega-3, 6 och 9.

Membra7 bidrar till slemhinnornas funktion genom att tillföra omega-7.
Membra7 innehåller dessutom omega-3, 6, 9 och vitamin E.

Membra7 – innehåll och dosering
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Torra slemhinnor är ett väldigt vanligt problem som säkert delas av många av dina
kunder. Extra utsatta är de personer som äter läkemedel.
Det möter inget hinder att ta Membra7 regelbundet eftersom extraktet SCN-KI3679 består av
viktiga fettsyror som kroppen ständigt behöver.
Referens. 1. Nordenram G. Muntorrhet – en plåga som inte syns. Läkartidningen Nr 5, 2002, volym 99.

Kapselvikt: 760 mg

Havtornsbär – populär inom egenvård

Membra7 utvärderas på Karolinska Institutet

Havtornsbär växer på buskar och har en lång historia inom medicinkonsten
och förekommer i tibetanska skrifter redan på 700-talet e kr. Buskens bär,
juice och blad har sedan århundraden använts för att återställa och förbättra
funktionen hos kroppens cellmembran, slemhinnor och hud. Även idag
användshavtornsbär i stor utsträckning inom hälsa och egenvård; bland
annat i ryska kosmonauters diet och i olika sportdrycker.

Som en följd av forskningssamarbetet mellan SCN och Karolinska Institutet i
Stockholm utvärderas nu Membra7:s egenskaper i en klinisk studie. SCN och
Medica Nord ser med spänning fram emot resultaten som vi givetvis kommer
att delge när de publiceras.
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Dan Edwall, forskningschef på SCN uttalar sig om den pågående studien:
”Som forskningschef i SCN är jag mycket nöjd med att vi tillsammans med
forskare på KI och Karolinska Sjukhusets specialisttandvård har kunnat
genomföra en så pass omfattande studie med Membra7.
Studien, som nu slutfört patientbehandlingen (2 ggr 8 veckor behandling,
dubbelblind placebokontrollerad crossover), innehåller många olika
parametrar och mätmetoder för att vi ska kunna dokumentera effekter. Under
våren och sommaren 2008 kommer resultaten av mätningarna att analyseras
och sammanställas för att kunna presenteras i vetenskapliga artiklar och på
kongresser och symposier.”

Havtornsoljan som f inns i Membra7 innehåller en speciell kombination av viktiga
fettsyror och vitamin E.
Havtornsbär - Hippophae rhamnoides L.

Vem ska välja Membra7TM?
• Personer som upplever en torrhetskänsla
i ögon eller mun.
•

Kvinnor som ofta har problem av torra
slemhinnor i underlivet.

•

Äldre personer som kan ha en minskad
mängd omega-7.

•

Personer som bär kontaktlinser, spenderar
mycket tid i torra miljöer eller arbetar vid
en dator.

•

Personer som äter läkemedel, vilka ofta
framkallar bieffekten muntorrhet.

•

Personer som vill fylla på förråden av 		
viktiga fettsyror samtidigt som de får i
sig vitamin E.

Argument för att välja Membra7TM
• Membra7 bidrar till slemhinnornas
funktion i t ex öga, mun och underliv.
• Förutom omega-7 innehåller Membra7
även omega-3, 6 och 9.
•

Forskning ligger bakom havtornsoljans
egenskaper och Membra7 utvärderas
även på Karolinska Institutet.

•

Membra7 innehåller naturligt omega-7
från havtornsbäret.
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Vi hjälper dig med butiksmaterial
I samband med lanseringen har vi tagit fram nytt och fräscht butiksmaterial
och säljstöd som kan hjälpa dig att kommunicera fördelarna med Membra7,
omega-7 och havtornsbär. Vi hoppas att du kommer att uppskatta materialet
som du ser ett smakprov av här.
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Torra slemhinnor?
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Vi kommer att arbeta målinriktat mot media och även samarbeta med en
PR-byrå. Efter sommaren kommer vi att presentera vår PR-plan mer i detalj.

Under våren lanseras Membra7 i hälsofackhandeln. I annonser mot allmänheten kommer vi att belysa problemområdet torra slemhinnor och berätta
om det nya naturliga sättet att återfukta dessa. Membra7 kommer att synas
i ett antal magasin redan från lanseringsstart och annonseringen intensif ieras
efter sommaren.
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Återfukta dem med Membra7
Torra slemhinnor kan orsaka såväl ”grusiga ögon” som torr mun, ett problem som du
delar med många svenskar. Membra7 innehåller naturligt omega-7 från havtornsbär,
en fettsyra som bidrar till slemhinnornas funktion i bl a ögon och mun.

Återfukta dem med Membra7
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Torra slemhinnor kan orsaka såväl ”grusiga ögon” som torr mun, ett problem som du
delar med många svenskar. Membra7 innehåller naturligt omega-7 från havtornsbär,
en fettsyra som bidrar till slemhinnornas funktion i bl a ögon och mun.

Poster 50x70, tre motiv, bak- och framsida.
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Torra slemhinnor kan orsaka såväl ”grusiga ögon” som torr mun, ett problem som du
delar med många svenskar. Membra7 innehåller naturligt omega-7 från havtornsbär
(i form av det standardiserade extraktet SCN-KI3679), en fettsyra som bidrar till
slemhinnornas funktion i bl a ögon och mun. Mängden Omega-7 i kroppen minskar
när vi blir äldre eller lever ett stressigt liv med sämre kost. Äter du Membra7 regelbundet så fyller du på dina förråd av Omega-7 och får även ett tillskott av de viktiga
fettsyrorna Omega-3, 6 och 9.
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Membra7 – en nyhet i din hälsobutik.
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Annons
A4-skylt, dubbelsidig.

Beställ hem redan idag!
Du lägger din startorder med hjälp av bifogad ordersedel.
Annons, kvartssida

Konsumentfolder.

Havtornspaj – med smak av naturen
Ingredienser
Mördeg:
200 g smör, normalsaltat
4 dl vetemjöl, siktat
2 äggulor
1,3 dl strösocker
Fyllning:
5 dl havtornsbär, färska eller fysta som tinat
5 dl vispgrädde
3 dl råsocker
1 citron, saft
9 ägg
Sås:
1 dl havtornsbär, färska eller fysta som tinat
0,5 dl strösocker
1 dl vatten
1 dl grädde
Tillagning
Sätt ugnen på 210 grader. Blanda smör och mjöl snabbt och forma till en degklump med en urgröpning i mitten. Knäck
ned äggulorna i urgröpningen och häll på sockret. Knåda ihop ingredienserna till en boll som du plastar och lägger i
kylen i minst 1 timme.

Gör fyllningen under tiden. Rensa och skölj bären. Koka upp grädden och sockret i en kastrull och låt sjuda ett par
minuter under omrörning. Häll i havtornsbären och låt sjuda i 10 minuter. Sila ned vätskan i en bunke. Låt svalna.
Häll i citronsaften.
Vispa äggen i en bunke bredvid. Häll bärgrädden över äggen och rör om ordentligt. Sänk ugnstemperaturen till 150
grader. Häll fyllningen i pajformen. Grädda mitt i ugnen i cirka 1 timme.
När fyllningen har stannat är pajenklar. Se till att ytan blir vackert gräddad utan att bli bränd. Låt kallna. Gör under tiden
såsen. Rensa och skölj bären. Koka ihop alla ingredienserna så att såsen får en sirapsliknande konsistens. Pressa saften
ur bären genom en sil. Man kan ta tillvara kärnorna i silen och lägga dem i såsen. Smaka av och tillsätt mer socker om
den känns för sur. Servera den kalla pajen med såsen.

(Recept från Vi-butikerna online-receptsamling)

Tryck ut pajdegen i en ringform eller i en hög pajform, 22 cm i diameter. Fäst degen runt formens kanter. Klä den med
aluminiumfolie och fyll formen med torkade gula ärter. På så vis hindras pajens kanter från att falla ned när den gräddas.
Förgrädda i 10–12 minuter eller tills degen stelnar. Tag ur ärter och folie.
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Vid känsliga slemhinnor

