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Gudenaa Pharma producerer bæredygtige kosttilskud 
i høj kvalitet til hele familien

I Gudenaa Pharma har vi som mål at fremstille de 
bedste kosttilskudsprodukter, hvor ingredienserne 
er nøje udvalgt for at sikre den højest mulige 
kvalitet. Produktionen skal foregå med respekt for 
miljøet. Vores produkter skal tilgodese og tilpasses 
de skiftende behov, som mennesket har gennem 
hele livet.

Filosofien bag vores produkter er, at de indbyrdes 
skal skabe synergi og sikre den optimale mængde 
af de næringsstoffer, som vi typisk ikke får nok af i 
kosten. Modsat hvad der kan ses i enkelte produkter 
på markedet i dag, hvor der faktisk overdoseres af 

nogle ingredienser. Mens indholdet i andre tilfælde 
slet ikke dækker det daglige behov.

Vi tror på, at en sund og afvekslende kost i hverdagen 
er den bedste ”medicin” til at forebygge sygdom og 
vedligeholde vores organer. Nogle gange kan der dog 
være brug for at supplere med kosttilskud. Vi vil give 
vores kunder mest værdi for pengene ved at tilbyde 
den højeste kvalitet lavet af udvalgte bæredygtige 
råvarer til den bedste pris – og samtidig baseret på 
den nyeste viden indenfor helsekost.

Gudenaa Pharma - Din krop i harmoni

Vores filosofi



Fremstilling

Gudenaa Pharma producerer bæredygtige kost- 
tilskud af høj kvalitet til den bedst mulige pris. Det 
gør vi ved at have en lille organisation, hvor med-
arbejderne brænder for det de laver og har passion  
for helsekost.

Vores kontor ligger i København, og det er også her 
udviklingen af produkterne sker.

Gudenaa Pharma produkterne bliver produceret på 
en af Europas mest moderne farmaceutiske fabrikker 
med speciale indenfor fremstilling af kosttilskud i 
høj kvalitet. Pro-duktionen følger retningslinierne 
og guidelines for både NSF og GMP standarden. 
Desuden er fabrikken også ISO 9001 certificeret.

Vores bøtter bliver lavet i genanvendeligt plast, 
og undergår ’Life Cycle Assessment’, for at sikre en  
bæredygtig produktion.

Alle vores produkter er testet og har dokumentation 
for både korrekt næringsindhold og den høje kvalitet. 
Indhold og produktion er underlagt EU’s og de danske 
myndigheders høje krav til fødevaresikkerhed. 
Desuden følger vi alt i produktionen tæt fra start til 
slut. Det er den eneste måde vi kan garantere, at alt 
lever op til den høje standard vi ønsker at levere til 
vores kunder. 

Vi har stort fokus på bæredygtighed og miljø, som er 
vigtige parametre ved udvælgelsen af hvilke ingre-
dienser, der bruges i vores produkter. 
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Udvalgte produkters samlede indhold 
af EPA/DHA mg pr. kapsel
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• Gudenaa Pharma® Omega 3 indeholder 120 kapsler

• Vores Omega 3 har det højeste omega 3 indhold pr. kapsel på det 
danske marked

• Fiskeolien indeholder 1.500mg EPA og 750mg pr. dagsdosis (3 kapsler)

• Fedtsyren EPA er bl.a. godt for hjertet, blodomløbet, leddene (gigt)  
og vægttab

• Fedtsyren DHA er bl.a. godt for hjernen, synet og hjertet

• Det er påvist i et videnskabeligt studie foretaget af Københavns 
Universitet, at fiskeolie under graviditeten mindsker risikoen med 
32% for, at barnet udvikler astma*

Omega 3

* Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC) under Det 
   Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, Hans Bisgaard, 2016



• Gudenaa Pharma® Ageless er vores anti-ageing produkt, som er 
baseret på nordiske blåbær, sort hvidløg og lutein. Indholdet af blåbær 
er højere end i nogen andre produkter 

• Nordiske blåbær har et dobbelt så højt indhold af antioxidanter og 
flavonoider end almindelige blåbær. Derudover bidrager blåbær til 
øjets sundhed

• Sort Hvidløg indeholder allicin, som er et antibiotikum. Allicin 
forhindrer bakterier i at ødelægge de hvide blodlegemer i kroppen. 
De hvide blodlegemer er en effektiv del af immunsystemet, der 
forhindrer infektioner og dræber bakterier. Desuden indeholder sort 
hvidløg dobbelt så mange antioxidanter som hvide hvidløg. Vores 
sorte hvidløg er smags- og lugtfrie

• Lutein er øjevitaminet, som bidraget til vedligeholdelse af synet

• Produktet indeholder 180 tabletter

• Pr. dagsdosis (2 tabletter) indeholder: 4.500mg nordisk blåbær, 
3.000mg sort hvidløg og 13,8mg lutein

• Ved køb af Ageless får kunden mest ’value for money’ end ved noget 
andet blåbærprodukt på markedet

Ageless

Gudenaa Pharma 
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Udvalgte produkters samlede indhold 
af blåbær pr. tablet



• Gudenaa Pharma® Coenzyme Q10 er godt for hjertet, mod muskel-
svind og øger energiniveauet  

• Q10 er et hjælpestof, som indgår i cellernes energifabrikker

• Q10 er vigtigt for en normal energiproduktion i kroppen, da Q10  
hjælper på optageligheden af næringsstoffer i vores kost  

• Q10 understøtter blodkredsløbet og reducerer blodtryk og kolesterol- 
niveauer i kroppen Q10 kan mindske restitutionstiden efter træning 
Q10 fås i to versioner; som 100mg kapsler og 30mg softgels

• Vi anbefaler 90 - 200mg Q10  om dagen

Coenzyme Q10



• Gudenaa Pharma® Detox indeholder 14 aktive ingredienser

• Detox indeholder psylliumfrøskaller, calcium, tranebærekstrakt, 
inulin, glucomannan, c-vitamin, mælkesyrebakterier (Lactobacillus 
Acidophilus), aloe vera, anisfrøekstrakt, fennikel, krone-rabarber, 
lakridsrodsekstrakt, havtorn og ensianrodekstrakt

• Kapslerne indeholder både opløselige og uopløselige fibre

• Detox indeholder 60 kapsler. Dagsdosis er en kapsel om dagen i 30 dage

• Bøtten indeholder nok til to detox kure

• Kapslerne er designet til at hjælpe leveren med at udskille giftstoffer 
hurtigere og mere effektivt

• Desuden understøtter Detox hudens sundhed

• Vi anbefaler Detox til brugere af alkohol, koffein, cigaretter eller 
personer, der ikke drikker nok vand

Detox



• Gudenaa Pharma® Kids Multivitamins indeholder et års forbrug af 
vitaminer (365 tabletter)

• Tabletterne har naturlig hindbærekstrakt som smag og dagsdosis er  
1 tablet 

• Tyggetabletterne indeholder vitamin A, C og D 

• Vitaminerne styrker barnets immunforsvar og vedligeholder organer, 
muskler, hud, knogler, nervesystemet og blodomløbet

Kids Multivitamins



• Gudenaa Pharma® Bamboo Salt er det eneste bambussalt på det 
danske marked

• Bambussalt fremstilles ved at komme havsalt i bambusrør hvor 
enderne bliver forseglet med gult ler. Saltet ligger i stammerne i tre 
år, hvorefter saltet bliver sydet

• Pga. udvaskningen af mineraler fra bambussen og det gule ler 
indeholder bambussalt et ultrahøjt indhold (97%) af organiske mineraler 

• Bambussalt kan tages som kosttilskud eller anvendes i madlavningen 

• Bambussalt er det eneste basiske salt, og kan derfor bruges til at 
genoprette pH-balancen

• Bambussalt tages i doser af 3g om dagen

Bamboo Salt



• Gudenaa Pharma® Kids Omega 3 vil indeholde fedtsyrerne EPA og 
DHA i en hidtil uset høj koncentration for Omega 3 tabletter til børn. 
Det vil give mere af de gavnlige fedtsyrer uden, at man skal øge antallet 
af tabletter

• Vores mål er at opnå et indhold på over 400mg omega 3 pr. dagsdosis.  
Til sammenligning indeholder ”Kids Zoo Omega-3 fiskeolie” 50mg 
omega 3 pr. dagsdosis

• Tabletterne kan tygges og vil indeholde naturligt hindbærsmag og 
druesukker som smag

Kids Omega 3
Kommende produkt



• Gudenaa Pharma® Hair & Skin vil indeholde marint kollagen, kelp og 
selen i en høj dosis

• Ingredienserne bidrager til vedligeholdelsen af hår, hud og negle

• Hair & Skin kan gavne brugere, der har nedsat hårvækst eller er  
i overgangsalderen

• Produktet kan også bidrage til at vedligeholde sund hud

• Marint kollagen er et protein, der stammer fra saltvandsfisk, som 
hjælper celler med at opretholde deres struktur. Det er en væsentlig 
og vigtig bestanddel af muskler, knogler og blodkar

• Kelp er en glimrende kilde til nogle af de mest essentielle sporstoffer, 
såsom kobber, zink, mangan og krom. Kelp er en naturlig kilde  
til jod. Kelp giver styrke til negle, fremmer sund hud og under- 
støtter hårvækst

• Selen er et vigtigt mineral, som understøtter hud og godt helbred

Hair & Skin
Kommende produkt



• Gudenaa Pharma® Multivitamins vil indeholde alle de essentielle  
vitaminer (A-K vitaminerne), i en høj dosis

• Vores produkt vil indeholde et års forbrug (365 tabletter)

Adult Multivitamins
Kommende produkt
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