
 Ekologisk mörk choklad

 Bara de bästa ingredienserna

 Med polyfenoler från olivolja

 Choklad som gör dig gott

70 % EKOLOGISK MÖRK CHOKLAD 
MED EKOLOGISKT OLIVEXTRAKT

INGREDIENSER: 
• Kakaomassa*
• rörsocker*
• kakaosmör*
• akaciagummi
• naturligt olivextrakt*
 
*ekologisk ingrediens

true cocora™ är förpackad i 25-grams chokladkakor. Rekommenderad: en halv kaka (12,5 g) om dagen.  
Varje bit true cocora innehåller 35 mg polyfenoler från olivolja, som bidrar till att skydda  

blodfetter från oxidativ stress.

NÄRINGSVÄRDE 
Energi                        
Fett                             
      varav mättat
Kolhydrater   
      varav sockerarter
Protein 
Salt 
Olivpolyfenoler 
Kakaohalt minst  

PER 25 g 
594 kJ (142 kcal)

10,9 g 
6,9 g
8,1 g 
7,2 g 
1,7 g  

0 g
35 mg
70 %

  Hög halt polyfenoler

  Choklad av hög kvalitet

  Innehåller ekologiskt olivextrakt

  Gjord för hand på ekologiska rättvist handlade kakaobönor

  Fri från allergener som nötter, soja, mjölk och gluten 

true cocora™ bör tas som en del av en varierad kost och hälsosam livsstil.

Ta true cocora™ om...

  •  du vill ha en extra nyttig mörk choklad

  •  du vill stödja ett friskt blod

  •  du vill njuta av en rättvist handlad, ekologisk choklad som  

     är bra både för din hälsa och för odlarna av kakaobönorna

 •  du tycker om att dela med dig av godsaker till andra!

PER 100 g
2374 kJ (567 kcal)

43,5 g 
27,5 g
32,2 g 
28,7 g 
6,7 g  

0 g
140 mg

70 %
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Ta true pro bar™ om...

  •  du vill ha en proteinbar med mindre än 1g socker

  •  du vill ha en proteinbar med minst 18 g protein

  •  du vill fylla på efter träning med nödvändiga proteiner 

  •  eller du vill ha ett nyttigt mellanmål som smakar gott

 37 % protein

 med vitaminer & magnesium

 mindre än 1 g socker

 smakar gott

hög proteinhalt • hög fiberhalt • låg sockerhalt 
inget gluten • ingen soja • ingen palmolja

  Bra smak som inte är baserad på sockerarter eller sötningsmedel

  En blandning av mjölkprotein, kollagen och vassleprotein

  15 % RDA av sju vitaminer och magnesium

  Inget gluten, ingen soja, ingen palmolja

PROTEIN BAR MED TILLSATTA 
VITAMINER OCH MAGNESIUM

true pro bar™ innehåller 37 % protein plus magnesium och vitamin D vilka alla bidrar till normal muskelfunktion 
och benfunktion; magnesium, riboflavin, tiamin, och vitamin B6 vilka alla bidrar till normal energimetabolism och 
ett normalt nervsystem; magnesium, riboflavin och vitamin B6 vilka alla bidrar till reduktion av trötthet och 
utmattning; vitamin A, vitamin B6 och vitamin D vilka all bidrar till ett normalt fungerande immunförsvar.

MUSKEL • BEN • NERVSYSTEMET • IMMUNFÖRSVARET
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hög proteinhalt • hög fiberhalt • låg sockerhalt 
inget gluten • ingen soja • ingen palmolja • icke-GMO 

PROTEIN BAR MED TILLSATTA 
VITAMINER OCH MAGNESIUM

VITAMINER/
MINERALER

50 g BAR % RDI

Vitamin A 120 mcg 15 %
Vitamin B1 (tiamin) 0,17 mg 15 %
Vitamin B2 (riboflavin) 0,21 mg 15 %
Vitamin B6  0,21 mg 15 %
Vitamin C  12 mg 15 %
Vitamin D3 0,75 mcg 15 %
Magnesium 56,3 mg 15 %

NÄRINGSVÄRDE 50 g BAR 100 g
Energi kJ/kcal 732/175,4 1464/350,7
Fett 5,9 g 11,8 g
      varav mättat   4,9 g 9,8 g 
Kolhydrat 13,3 g 26,5 g
      varav sockerarter  0,9 g 1,9 g
Polyoler 11,6 g 23,2 g
Fibrer 7,0 g 14,0 g
Protein 18,6 g 37,1 g
Salt 0,1 g 0,2 g

En låda berry true pro bar™ innehåller 16 x proteinbar á 50 g (800 g)

 37 % protein

 med vitaminer & magnesium

 mindre än 1 g socker

 smakar gott

INGREDIENSER: 
• Proteinblandning: mjölkprotein, kollagen  

(nötkreatur), vassleproteinkoncentrat 
(från mjölk)

• fuktighetsbevarande medel: glycerol
• fruktooligosackarider
• kakaoöverdrag 14 %: maltitol, 

kokosnötfett, kakaopulver, 
emulgeringsmedel (rapsfrö-lecitin) 
naturligt smakämne (vanillin)

• kokosolja
• fuktighetsbevarande medel: polydextros
• torkade bär 2 %
• emulgeringsmedel: rapsfrö-lecitin; 

mono- och diglycerider av fettsyror
• vitamin- och mineralblandning: vitamin 

C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, 
vitamin D3, vitamin A, magnesium

• surhetsregulator: citronsyra
• naturligt smakämne
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Ta true omega™ om...

  •  du ännu inte tar ett dagligt tillskott av omega 3

  •  din kost har låg halt av essentiella omega 3-fettsyror

  •  du vill ha ren, färsk omega 3 som är fri från miljögifter

  •  du vill ha en god omega 3 som du ser fram emot att ta varje dag

  •  du vill ha omega 3 som du lätt kan dela med hela familjen

 Den färskaste fiskoljan

 Från hållbart djuphavsfiske

 Rik på omega 3 och omega 7 

 För hjärnan, hjärtat och synen

med arktiskt torskleverolja • camelinaolja

  Extremt färsk fiskolja.

  Från hållbart djuphavsfiske.

  Massor av hälsosamma fettsyror. 

  Bidrar till friskt hjärna och syn.

  För normala hjärtfunktion.

  Färsk och god smak.  

Lämplig för alla åldrar.
true omega™ bör tas som en del av en varierad kost och hälsosam livsstil.

ESSENTIELLA OMEGA 3-FETTSYROR 
FRÅN ISHAVSFISK

true omega™ innehåller DHA som bidrar till hjärtats och hjärnans normala funktion och normal syn. Effekten uppnås vid ett 
dagligt intag av 250 mg DHA. 

truenordic.com
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ESSENTIELLA OMEGA 3-FETTSYROR 
FRÅN ISHAVSFISK

TRUE OMEGA OIL - OLJA

TRUE OMEGA CAPSULES - KAPSLAR

INGREDIENSER: 
• Fiskolja (Gadus morhua)
• camelinaolja
• naturliga antioxidanter (tokoferoler)
• steviolglykosider (stevia)
• naturlig citrusarom.

INGREDIENSER: 
• Fiskolja (Gadus morhua)
• camelinaolja
• naturliga antioxidanter (tokoferoler)
• fiskgelatin (glycerin, vatten). 

NÄRINGSVÄRDE PER 8 ML
Energi 65 kcal
Fett, varav: 8 000 mg

Omega 3-fettsyror: 1 500 mg
EPA (500 mg)
DHA (700 mg)

Omega 6 270 mg
Omega 7 340 mg
Omega 9 1 800 mg
Andra fettsyror 1 050 mg

NÄRINGSVÄRDE PER  4 KAPS
Energi 36 kcal
Fett, varav: 4 000 mg

Omega 3-fettsyror: 896 mg
EPA (288 mg)
DHA (432 mg)

Omega 6 160 mg
Omega 7 200 mg
Omega 9 1080 mg
Andra fettsyror 620 mg

Varje flaska true omega™ oil innehåller 250 ml fiskolja och camelinaolja.  
Vi rekommenderar 8 ml om dagen, men gärna en dubbel dos (16 ml per dag) under de första 

trettio dagarna.

Varje burk true omega™ capsules innehåller 120 kapslar fiskolja och camelinaolja.  
Vi rekommenderar 4 kapslar om dagen, men gärna en dubbel dos under de första trettio dagarna.

 Den färskaste fiskoljan

 Från hållbart djuphavsfiske

 Rik på omega 3 och omega 7 

 För hjärnan, hjärtat och synen
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Ta true vita för kvinnor™ om...

  •  du vill stödja ditt immunförsvar

  •  du inte är säker på att din diet innehåller alla essentiella   

     näringsämnen din kropp behöver

  •  du söker ett effektivt tillskott av vitaminer & mineraler

 Ingredienser av hög kvalitet

 Rätt kombination av    

    vitaminer & mineraler

 Innehåller laktoferrin

grönt te • blåbär • gurkmeja • laktoferrin • CoQ10 
pantotensyra • biotin • vitamin D3 • vitamin B12 • och mer

  För immunförsvaret.

  Som ett tillskott för hår, hud och naglar.

  För total vitalitet och mental prestation.

  För näring för hela kroppen på cellnivå.

true vita™ är lämpligt för kvinnor av alla åldrar.
true vita™ bör tas som en del av en varierad kost och hälsosam livsstil.

ESSENTIELLA VITAMINER, MINERALER  
OCH VÄXTEXTRAKT

true vita™ för kvinnor innehåller 
• biotin, kalcium, koppar, magnesium, mangan, pantotensyra, vitamin B1 (tiamin), vitamin B12, vitamin B2 (riboflavin),  
  vitamin B3 (niacin), vitamin B6 och vitamin C vilka alla bidrar till normal energimetabolism  
• koppar, selen, vitamin A, vitamin B3 (niacin), vitamin B6, vitamin C, vitamin D och zink vilka bidrar till ett normalt  
  fungerande immunförsvar  
• biotin, vitamin A, vitamin B2 (riboflavin), vitamin B3 (niacin) och zink vilka bidrar till huden  
• biotin, selen och zink vilka bidrar till normalt hår  
• vitamin C som bidrar till normal kollagenproduktion för normal hud  
• selen och zinc vilka bidrar till normala naglar • pantotensyra som bidrar till normal mental prestation  
• biotin, magnesium, vitamin B1, vitamin B3, vitamin B6 och vitamin C som bidrar till normal psykologisk funktion.
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 Ingredienser av hög kvalitet

 Rätt kombination av    

    vitaminer & mineraler

 Innehåller laktoferrin

ESSENTIELLA VITAMINER, MINERALER  
OCH VÄXTEXTRAKT

INGREDIENSER: 
• Kalciumcitrat, kalciumaskorbat
• magnesiumoxid
• cellulosa
• extrakt från grönt te
• blåbärsextrakt
• inulin
• oligofruktos
• DL-alfatokoferol
• sojalecitin
• extrakt från gurkmeja
• rödklöverextrakt
• bioflavonoider från bovetekärnor
• kroskarmellosnatrium
• zinkbisglycinat
• ytbehandlingsmedel (magnesiumsalter och 

hydroxypropylmetylcellulosa)
• niacin
• kolekalciferol
• laktoferrin
• koenzym Q10
• pantotensyra
• l-selenometionin
• manganbisglycinat
• antiklumpmedel (kiseldioxid)
• pyridoxinhydroklorid
• betakaroten
• mikroalg (haematococcus pluvialis)
• järnoxider och –hydroxider
• riboflavin
• tiaminväteklorid
• kopparbisglycinat
• fyllokinon
• cyanokobalamin
• krompikolinat
• folsyra
• D-biotin.

NÄRINGSVÄRDE 2 TABLETTER % RDI
Vitamin A 640,0  µg 80 %
Vitamin B1 (tiamin) 2,2 mg 200 %
Vitamin B2 (riboflavin) 2,8 mg 200 %
Vitamin B3 (niacin) 16,0 mg 100 %
Vitamin B6 4,2 mg 300 %
Vitamin B12 8,0  µg 320 %
Vitamin C 120,0 mg 150 %
Vitamin D3 20,0  µg 400 %
Vitamin E 18,0 mg 150 %
Vitamin K1 30,0  µg 40 %
Folsyra 200,0  µg 100 %
Biotin 200,0  µg 400 %
Pantotensyra 6,0 mg 100 %
Kalcium 144,0 mg 18 %
Magnesium 75,0 mg 20 %
Zink 8,0 mg 80 %
Selen 44,0  µg 80 %
Koppar 0,6 mg 60 %
Mangan 1,2 mg 60 %
Krom 40,0  µg 100 %

Varje låda true vita™ för kvinnor innehåller 60 tabletter á 1 gram. 
Ta två tabletter dagligen med en måltid.
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Ta true vita för män™ om...

  •  du vill stödja ditt immunförsvar

  •  du inte är säker på att din diet innehåller alla essentiella    

     näringsämnen din kropp behöver

  •  du söker ett effektivt tillskott av vitaminer & mineraler

 Ingredienser av hög kvalitet

 Rätt kombination av    

    vitaminer & mineraler

 Innehåller laktoferrin

grönt te • blåbär • gurkmeja • laktoferrin • CoQ10 
pantotensyra • biotin • vitamin D3 • vitamin B12 • och mer

  För immunförsvaret.

  För mental prestation.

  För total vitalitet.

  För näring för hela kroppen på cellnivå.

true vita™ är lämpligt för män av alla åldrar.
true vita™ bör tas som en del av en varierad kost och hälsosam livsstil.

ESSENTIELLA VITAMINER, MINERALER  
OCH VÄXTEXTRAKT

true vita™ för män innehåller 
• biotin, kalcium, koppar, magnesium, mangan, pantotensyra, vitamin B1 (tiamin), vitamin B12, vitamin B2 (riboflavin),  
  vitamin B3 (niacin), vitamin B6 och vitamin C vilka alla bidrar till normal energimetabolism 
• koppar, selen, vitamin A, vitamin B3 (niacin), vitamin B6, vitamin C, vitamin D och zink vilka bidrar till ett normalt  
  fungerande immunförsvar 
• biotin, vitamin A, vitamin B2 (riboflavin), vitamin B3 (niacin) och zink vilka bidrar till huden 
• biotin, selen och zink vilka bidrar till normalt hår 
• vitamin C som bidrar till normal kollagenproduktion för normal hud 
• selen och zinc vilka bidrar till normala naglar 
• pantotensyra som bidrar till normal mental prestation 
• biotin, magnesium, vitamin B1, vitamin B3, vitamin B6 och vitamin C som bidrar till normal psykologisk funktion.
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 Ingredienser av hög kvalitet

 Rätt kombination av    

    vitaminer & mineraler

 Innehåller laktoferrin

ESSENTIELLA VITAMINER, MINERALER  
OCH VÄXTEXTRAKT

NÄRINGSVÄRDE 2 TABLETTER % RDI
Vitamin A 800,0  µg 100 %

Vitamin B1 (tiamin) 2,2 mg 200 %

Vitamin B2 (riboflavin) 2,8 mg 200 %

Vitamin B3 (niacin) 16,0 mg 100 %

Vitamin B6 2,8 mg 200 %

Vitamin B12 6,0  µg 240 %

Vitamin C 120,0 mg 150 %

Vitamin D3 20,0  µg 400 %

Vitamin E 18,0 mg 150 %

Vitamin K1 30,0  µg 40 %

Folsyra 100,0  µg 50 %

Biotin 50,0  µg 100 %

Pantotensyra 9,0 mg 150 %

Kalcium 144,0 mg 18 %

Magnesium 75,0 mg 20 %

Zink 8,0 mg 80 %

Selen 44,0  µg 80 %

Koppar 0,6 mg 60 %

Mangan 1,2 mg 60 %

Krom 40,0  µg 100 %

INGREDIENSER: 
• Kalciumcitrat, kalciumaskorbat
• magnesiumoxid
• cellulosa
• extrakt från grönt te
• blåbärsextrakt
• extrakt från rosenrot (rhodiola rosea)
• inulin
• oligofruktos
• DL-alfatokoferol
• sojalecitin
• extrakt från gurkmeja
• kroskarmellosnatrium
• zinkbisglycinat
• l-selenometionin
• ytbehandlingsmedel (magnesiumsalter och 

hydroxypropylmetylcellulosa) 
• niacin
• pantotensyra
• kolekalciferol
• laktoferrin
• koenzym Q10
• manganbisglycinat
• antiklumpmedel (kiseldioxid)
• betakaroten
• mikroalg (haematococcus pluvialis)
• pyridoxinhydroklorid
• järnoxider och –hydroxider
• riboflavin, tiaminväteklorid 
• kopparbisglycinat 
• fyllokinon
• cyanokobalamin
• krompikolinat 
• folsyra
• D-biotin.

Varje låda true vita™ för män innehåller 60 tabletter á 1 gram. 
Ta två tabletter dagligen med en måltid.
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Ta true core™ om...

  •  du regelbundet utsätter ditt hjärta för hård påfrestning

  •  du vill öka din uthållighet under fysisk aktivitet

  •  du vet att du behöver kardiovaskulärt stöd

  •  du vill ha ett effektivt, naturligt alternativ för ditt hjärta

  •  du är mån om din hjärthälsa

  •  du är överviktig eller i riskgruppen för hjärtsjukdom

 Världsunikt tillskott för hjärthälsa

 Patenterad, effektiv formula

 Lättupptagligt CoQ10

 Innehåller lactoferrin

astaxantin • resveratrol • laktoferrin • CoQ10 • S.O.D 
L-Cystein • och mer

  För ett friskt hjärta.

  För uthållighet och fysisk prestation.

  För effektiv leverans av CoQ10 till hjärtat.

  För stöd på cellnivå för hjärtat och kardiovaskulära systemet

TILLSKOTT FÖR HJÄRTHÄLSA

För ditt hjärta och blodkärl, true core innehåller  
• vitamin B1 (tiamin), DHA och EPA vilka bidrar till hjärtats normala funktion och vitamin C som bidrar till normal  
  kollagenbildning och blodkärlens normala funktion 
• koppar, mangan, vitamin B1 (tiamin), vitamin B3 (niacin) och vitamin C bidrar till normal energimetabolism 
• vitamin B3 (niacin) och vitamin C bidrar till reduktion av trötthet och utmattning 
• zink bidrar till normal omsättning av fettsyror 
• vitamin C, zink, koppar och mangan bidrar alla till att skydda kroppens celler från oxidativ stress.

true core™ bör tas som en del av en varierad kost och hälsosam livsstil.

  ©Truenordic AB  TN2200.0101.02
truenordic.com



 Världsunikt tillskott för hjärthälsa

 Patenterad, effektiv formula

 Lättupptagligt CoQ10

 Innehåller lactoferrin

TILLSKOTT FÖR HJÄRTHÄLSA

NÄRINGSVÄRDE PER KAPSEL % RDI
Vitamin B1 (tiamin) 1,1 mg 100 %
Vitamin B3 (niacin) 16,0 mg 100 %
Vitamin C 60,0 mg 75 %
Vitamin E 12,0 mg 100 %
Zink 5,0 mg 50 %
Koppar 0,5 mg 50 %
Mangan 1,0 mg 50 %
Krillolja (Euphausia superba) 100,0 mg

Fosfolipider (42,0 mg)
Omega 3-fettsyror 24,0 mg  

EPA (12,0 mg)
DHA (6,5 mg)

INGREDIENSER: 
• Kokosolja (MCT)
• gelatin (från ko)
• stabilisator (glyserol)
• krillolja
• ribonukleasberikat laktoferrin  

(laktosfri från komjölk)
• L-askorbinsyra, koenzym Q10 (ubikinon)
• N-acetylcystein
• gurkmejaextrakt
• blandade tokoferoler
• niasin
• zinksitrat
• resveratrol
• melonextrakt (citrullus vulgaris)

antiklumpmedel (kiseldioxid)
kopparglukonat

• tiaminväteklorid
• mangansulfat
• kopparsulfat
• mikroalg (haematococcus pluvialis).

Ett pakket true core™ innehåller 30 kapslar á 1 gram
Ta 1 kapsel om dagen med en måltid. 

astaxantin • resveratrol • laktoferrin • CoQ10 • S.O.D 
L-Cystein • och mer
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Lactoferrin Gold 1.8® är det ultimata tillskottet:

  •  för att stödja matsmältningssystemet

  •  för att stödja immunförsvaret

  •  när du kämpar med sjukdom eller återhämtar dig

  För mag- och tarmsystemet

  För aktivt immunförsvar

  Säker för atleter

  Glutenfri och laktosfri

gurkmeja • inulin • laktoferrin • betaglukan • zink

  Innehåller gurkmejaextrakt, inulin och betaglukan

  Laktoferrin – ett järnbindande mjölkprotein

  Zink som bidrar till normal omsättning av makronäringsämnen och  

      normalt immunförsvar

  Vitamin C bidrar till immunförsvarets normala funktion

Lactoferrin gold® bör tas som en del av en varierad kost och hälsosam livsstil.
Tillgängligt via oberoende True Partners.

NATURLIGT STÖD FÖR IMMUNFÖRSVARET

Ingredienser: Kapsel (hydroxypropylmetylcellulosa), vitamin C (kalciumaskorbat), MJÖLKprotein-isolat (laktoferrin), 
fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa), inulin, emulgeringsmedel (solroslecitin), betaglukan (från jäst), gurkmejaextrakt 
(Curcuma longa), zinkcitrat, antiklumpmedel (magnesiumstearat och kiseldioxid), surhetsreglerande medel (trinatriumcitrat och 
natriumbikarbonat).

Varje förpackning innehåller 30 kapslar. Ta en kapsel om dagen med ett glas vatten.

NATURLIG GMO-FRI LAKTOSFRI GLUTENFRI 

truenordic.com
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OsteoDenx® bidrar på ett naturligt sätt till friskt benstomme och är det 

idealiska tillskottet om du:

  •  har problem eller bekymmer med ben eller leder

  •  återhämtar dig från skador på benstomme eller leder

  •  upplever åldersrelaterade ben- eller ledbesvär

  Naturligt tillskott för ben och leder

  Med ribonukleasberikat lactoferrin  

  Kollagen, vitamin D och vitamin K

  Glutenfri och laktosfri

kollagen • boswellia • laktoferrin • resveratrol

  Vitamin D och K som bidrar till att bibehålla normal benstomme 

  Folsyra och vitamin D vilka spelar en viktig roll i celldelningen  

  Mangan vilket bidrar till normal bildning av bindväv

  Koppar och selen vilka bidrar till skyddet av celler från oxidativ stress

OsteoDenx® bör tas som en del av en varierad kost och hälsosam livsstil.
Tillgängligt via oberoende True Partners.

FÖR STARKA BEN OCH FRISKA LEDER

Ingredienser: Kapsel (hydroxypropylmetylcellulosa), MJÖLKprotein-isolat (ribonukleasberikat lactoferrin), kollagenhydrosylat 
(FISK), boswellia (Boswellia serrata), fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulose), resveratrol (Vitis vinifera/Polygonum 
cuspidatum), surhetsreglerande medel (natriumvätekarbonat), antiklumpmedel (magnesiumstearat och kiseldioxid), 
mangansulfat, kopparsulfat, selenometionin, vitamin D3 (kolekalciferol), vitamin K1 (fyllokinon), vitamin B9 (folsyra), färgämne 
(titandioxid).
Varje förpackning innehåller 30 kapslar. Ta en kapsel om dagen med ett glas vatten.

NATURLIG GMO-FRI LAKTOSFRI GLUTENFRI 
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