
NY TID
Munspray

Naturligt näringstillskott för en 
balanserad tarmfl ora
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Vad är Ny Tid munspray?
Med 34 stammar av mikroorganismer koloniserar Ny Tid munspray munslem-
hinnan och tungan och hjälper dig att skapa och upprätthålla en hälsosam bak-
teriebalans. Bakterierna i Ny Tid munspray är noga utvalda, kommuniserade, 
samordnade, GMO-fria levande stammar (MicroVeda® Effektiva Mikroorganis-
mer). Som en speciellt fermenterad, icke-steriliserad munspray erbjuder Ny Tid 
inte bara en mängd livsfrämjande bakterier utan också andra viktiga enzymer, 
bioaktiva växtämnen, antioxidanter och vitaminer som vardagliga kosttillskott.

Vad behöver vi bakterier i och på kroppen för?
Bakterier fi nns överallt, i oss, på oss och runt oss. De utbildar, främjar och 
upprätthåller livet. Allt organiskt består av otaliga mikroorganismer som har till 
uppgift att bevara liv. Om mångfalden och balansen störs blir patogener, de så 
kallade dåliga bakterierna, i majoritet och stimulerar ”förfall”. För att hålla vårt 
mikrobiom friskt är det viktigt att hålla balansen. Och detta görs bäst naturligt.

Vad kan Ny Tid munspray göra?
En hälsosam bakteriekolonisering i munnen minskar penetrationen av skadliga 
ämnen i kroppen, vilket kan orsaka kroniska sjukdomar som cancer, allergier, 
demens eller tarmsjukdomar. Människor kan absorbera MikroVeda effektiva 
mikroorganismer särskilt snabbt och effektivt genom slemhinnorna. Förutom 
den dagliga munhygienen kan ett hälsosamt oralt mikrobiom också vara till 
hjälp för hela kroppen. Ny Tid munspray är antioxidant och innehåller viktiga 
bioaktiva växtämnen och enzymer som kan stärka immunförsvaret. 5 sprayer 
upp till 5 gånger om dagen kan hjälpa till att bygga och upprätthålla bakterieba-
lansen i mikrobiomet.

Vad är speciellt med Ny Tid munspray?
Den unika formeln av Ny Tid munspray är skräddarsydd för känsliga organiska 
processer och behov. De speciellt utvalda ingredienserna jäses försiktigt under 
mer än ett år. Genom en ytterligare fl erstegsfermenteringsprocess skapas en 
samordnad symbios av de valda mikroorganismstammarna, vilket kan bidra till 
utveckling och underhåll av ett hälsosamt mikrobiom. Under denna jäsningspro-
cess skapas värdefulla spårämnen (t.ex. vitamin A, E), liksom naturliga, vitala 
antioxidanter som skyddar kroppen från oxidativ stress.

Varför fermenteringsaktiva organiska kulturer?
Fermenterade organiska kulturer är levande, gynnsamma bakterier som normalt 
bör fi nnas i många hälsosamma och naturliga livsmedel. Idag är vår mat dock 
till stor del steril eller innehåller konserveringsmedel. Dessa gör maten extremt 
hållbar och hämmar tillväxten av bakterier i matsmältningsprocessen genom 
sin konserverande effekt. De fermentaktiva organiska kulturerna i MikroVeda 
effektiva mikroorganismer har dock en positiv effekt på balansen i tarmfl oran.

En hälsosam tarmfl ora består av över 400 olika bakteriestammar. Dessa bak-
terier lever i en symbios med oss och är mycket viktiga för vår hälsa. Vi har tio 
gånger fl er tarmbakterier än våra egna kroppsceller. Tillsammans väger dessa 
bakterier två till tre kilo. Den hälsosamma miljön eller den naturliga samman-
sättningen i tarmfl oran kan dock förändras på grund av stress och andra på-
frestningar. De bakterier som producerar jäsning eller sura ämnen i sin ämnes-
omsättning kan multiplicera för mycket. Sådana nedbrytningsprodukter kan ha 
en negativ effekt på ämnesomsättningen. Det är därför särskilt viktigt att stödja 
vårt mikrobiom för att upprätthålla hälsan.

Rekommendation
Cirka 5 sprayer i munnen före eller mellan måltider, även av barn och gravida 
kvinnor. Komplettera även din handhygien med spray efter handtvätt.



”När du tar Ny Tid påverkas tarmfl oran till det bättre 
och det skapas en balans. Detta påverkar inte bara din 
kropp utan kan även ha goda effekter på ditt psykiska 
välmående och därmed mår du bättre i helhet. Med 
Ny Tid förändrar du din livskvalitet och skapar goda 

förutsättningar för en härlig framtid.”

Stephan Commer, grundare av Orgo-Germanika

EM kan användas nästan överallt, köp eller läs mer på vår hemsida. 

Ett koncept för friskare människor 

Orgo-Germanika erbjuder fl er produkter som beprövats genom studier och be-
visats fungera för bättre hälsa. Fråga gärna om mer information. 

Telefon: 072 848 33 75
Mail: info@orgo-germanika.com

www.orgo-germanika.com

EMEf
fe

kt
iv

a 
M

ikr
oo

rganismerMastercare 
Svenska Hälsobänken


