
-din hälsa börjar inifrån

Vi vill önska dig lycka till och hoppas på att du kommer älska 
Supergrönt lika mycket som vi!

E KO LO G I S K  P U LV E R B L A N D N I N G  AV:

H A M PA  |  KO R N G R Ä S  |   V E T E G R Ä S  |  P S Y L L I U M F RÖ S K A L 

B AO B A B  |  C H LO R E L L A  |  M O R I N GA  |  S P I R U L I N A

Kontakt: info@norell.life
Mer info och webshop: www.norell.life

Följ oss på: Instagram och Facebook: norell.life

D E  G RÖ N A  VÄ X T E R N A  O C H  K LO RO F Y L L E T :
Supergrönt får sin härligt gröna färg från klorofyllet i alla de gröna växter det består 

av. Klorofyll har en helt unik och fantastisk påverkan på vår kropp, vilket är anledningen 
till varför Supergrönt består av just gröna växter. Bortsett från den gröna färgen så är 
klorofyllets struktur faktiskt väldigt lik strukturen i vårt blod. Klorofyll har visat sig öka 
antalet blodkroppar och därmed syresättningen och vår syreupptagningsförmåga. 

Eftersom bakterier och andra mikrober inte trivs i en syrerik miljö fungerar klorofyllet även 
antibakteriellt och renande i kroppen och blodet. 

Klorofyllet förbättrar även funktionen i hela tjocktarmen, levern, urinblåsan och magen. Det 
är alltså perfekt för hela matsmältningssystemet, men också för att råda bot på problem med 

gallsten, leverproblem, inflammerad tjocktarm, överproduktion av magsyra (halsbränna) 
m.m. De gröna växterna är dessutom, tack vare sin mineraltäthet, basbildande vilket gör att 

organen lättare kan reglera syra-bas-balansen och därmed uppnå en bättre funktion.

Supergrönt är ett 100% naturligt, ekologiskt och näringstätt pulver, framtaget för 
att kunna ge oss de viktiga näringsämnen vi behöver för att få chansen att nå en 
optimal hälsa. Detta är något som behövs idag då vår kost tyvärr saknar många 

av de viktiga näringsämnen vår kropp behöver för att fungera som den ska. 
Supergrönt består till största delen av växtfibrer, naturliga vitaminer, mineraler, 

nyttiga fett- och aminosyror, allt i finfördelad pulverform för optimalt näringsupptag 
i tarmen. Detta gör Supergrönt till det perfekta tillskottet till en varierad kost som 

påverkar alla hälsotillstånd positivt. 



H A M PA  
Av hampans (den drogfria industrihampans) frön 
framställs ett proteinrikt pulver med en hög halt av 
vitaminer som t.ex. E-vitamin och mineraler som kalcium, 
magnesium, fosfor och kalium. Många idrottare 
använder hampaproteinpulver som tillskott p.g.a. 
den höga proteinhalten och att det innehåller alla de 
essentiella aminosyrorna. Dessutom har pulvret en 
perfekt balans mellan de två livsviktiga fettsyrorna 
Omega-3 och Omega-6, vilket kan göra att t.ex. torrhet i 
hud och hår försvinner.

KO R N G R Ä S
Korngräspulvret är en av världens mest basbildande 
grödor och är rikt på vitaminer, speciellt B-vitaminer, 
mineraler, aminosyror, fibrer och olika enzymer. 
Korngräspulver har visat sig vara speciellt bra mot 
hudproblem och framförallt acne då pulvret innehåller 
ämnen som bekämpar fria radikaler i kroppen. 
Korngräspulvret kan även reparera DNA, bromsa 
cellernas åldrande. 

V E T E G R Ä S
Vetegräs är en otroligt näringstät växt med över 90 
olika mineraler och vitaminer. Det utmärker sig främst 
på grund av sin höga halt av klorofyll, fibrer och 
basbildande mineraler. Vetegräset har även en renande 
effekt på kroppen. Vetegräset innehåller inget gluten.

P S Y L L I U M  H U S K  
Psyllium är ett frö som har använts i många sekler för att 
bidra till en bättre maghälsa genom att förbättra, reglera 
och normalisera tarmfunktionen tack vare gelet som 
omsluter fröna. Den del av psyllium som används är dess 
skal (psyllium husk) som innehåller hela 85% kostfibrer. 
Fibrerna ger ingen näring till kroppen men bidrar till 
att magsäckstömningen saktas ned, vilket ger en jämn 
blodsockerkurva och med det även ett lågt GI-värde. 

B AO B A B  
Baobabträdet som även kallas ”Livets träd” växer i 
Afrika och Australien och är väldigt populär där. När 
baobabfrukten delas är köttet redan i pulveriserad form 
och behöver därför inte torkas eller behandlas. Frukten 
är mycket rik på C-vitamin, kalium, kalcium, magnesium, 
järn, zink och selen. Baobab är en riktig superfrukt och 
har använts mot bl.a. astma, malaria, smittkoppor, feber, 
diarré och C-vitaminbrist. 

C H LO R E L L A  
Chlorella är en sötvattensalg och innehåller mest 
klorofyll av alla växter i världen och har även en hög 
koncentration av protein, hela 60%. Den innehåller även 
stora mängder av de livsviktiga fettsyrorna Omega-3 och 
Omega-6, antioxidanter och vitaminer som C-vitamin och 
B-vitamin, samt mycket enzymer. Chlorella stärker vårt 
immunförsvar och innehåller dessutom olika ämnen som 
man tror kan bekämpa bakterier, virus, svampar och 
tumörer.

M O R I N GA
Moringaträdet kallas både “Mirakelträdet” och ”Trädet 
som aldrig dör” och sägs kunna bota upp till 300 
olika åkommor, så som t.ex. problem med mage, tarm, 
njurar, hjärta m.m. Det är trädets blad som används 
till moringapulvret. Bladen är laddade med massor 
av vitaminer, mineraler, proteiner och är även rika 
på ämnen som reglerar blodsockervärdena. Bladen 
innehåller även ämnen som bekämpar fria radikaler och 
är antibakteriella. 

S P I R U L I N A
Spirulina är en encellig blågrön alg som räknas som 
jordens mest näringstäta föda och har använts av NASA 
som huvudsaklig föda vid rymdfärder. 3 matskedar 
spirulina motsvarar: 18 morötter för innehållet av 
betakaroten, 3 skålar spenat för järn, 3 matskedar 
vetegroddar för vitamin E, 3 skålar ris för kalium och 
3 glas mjölk för kalcium. Spirulina ökar även antalet 
goda bakterier i mag- och tarmregionen, har avgiftande 
egenskaper och kan hjälpa till att utveckla nya nervceller 
och balansera nervsystemet.

Alla de 8 råvarorna i Supergrönt är noga utvalda från olika delar av världen för att kunna 
hålla högsta kvalité. De kompletterar varandra perfekt och har valts ut för att tillsammans 
skapa ett så komplett näringspulver som möjligt. Vi är så glada att efter år av noggrant 
arbete ha nått fram till detta resultat som vi med stolthet kan dela med oss av till de som vill 
närma sig ett hälsosamt liv. Vi är övertygade om att Supergrönt kommer att göra skillnad 
eftersom att steget mot en god hälsa alltid börjar inifrån.


