
Owoce dzikiej róży 
wspomagają utrzymanie 

ruchliwości stawów

Jedyny or yginał  z  Danii

Bez dodatku 
sztucznej witaminy C

LitoFlex® - wyjątkowy suplement

Firma Hyben Vital używa w produkcji 
wyłącznie jagód (ziarna i skórki) odmiany 
Rosa Canina L, w tym jagody Lito z własnej 
uprawy. Dzięki delikatnej obróbce surowca 
w połączeniu z opatentowanym procesem 
suszenia udało się opracować standard 
wyjątkowego produktu.
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Sugerowaną dawkę dzienną przyjmować z głównymi posiłkami: 

Proszek LitoFlex®:
W pierwszych 3 tygodniach: 2,5 g proszku 2 razy dziennie.  
Następnie 2,5 g dziennie. 

Kapsułki LitoFlex®:
W ciągu pierwszych 3 tygodni: 5 kapsułek 2 razy dziennie. 
Następnie 5 kapsułek dziennie.

Przechowywać  w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu.

Producent:
Hyben Vital Int. ApS
Klavseböllevej 2
DK-5953 Tranekär
www.hyben-vital.com

Proszek: 300 g Kapsułki: 250  szt.

Dystrybutor w Polsce:
PHU Mirosław Guzy
ul. Wiosenna 79
42-622 Świerklaniec
Tel. 53 06 31 834 
info@litoflex.pl
www.litoflex.pl

Lito®Oil jest bogaty w kwasy Omega i naturalne antyoksydanty. 
Lito®Oil jest 100%  tłoczonym na zimno olejem z pestek owocu 
dzikiej róży. Wytworzony na wyspie Langeland (DK) przez Hyben 
Vital Int. ApS w opatentowanym procesie suszenia/produkcji.
Przerabiane są tylko pestki ze specjalnie wysortowanych owoców 
dzikiej róży. 
Lito®Oil nie zawiera żadnych dodatków.
Tylko do użytku zewnętrznego. 
Nakładać tylko cienkie warstwy, oszczędny w użyciu. 
Może lekko farbować.

O d ż y w c z y  i  r e g e n e r u j ą c y

Lito®Oil -  na suchą i zmęczoną skórę

Lito®Oil - najwyższej jakości olejek 
odżywczy i regenerujący
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LitoFlex® -  Produkt w 100% naturalny            

L itoFlex® -  pro dukt  najw yższej  jakości

LitoFlex®
To  jedyny na rynku proszek z owoców dzikiej róży:
• z własnymi badaniami kontrolnymi placebo, 

który potwierdzają, że owoce dzikiej róży 
pomagają w utrzymaniu ruchliwości stawów

• z opatentowanym procesem przetwórczym
• z jagodami Rosa-Canina L – m.in. Lito®
• wyprodukowany na wyspie Langeland (Dania)
• owoce suszone w niskich temperaturach

Międzynarodowe prezentacje  badań

O r yginał  z  duńsk iej  w yspy L angeland

Rozległe badania surowców prowadzone przez Hyben Vital ApS. 
wykazały, że są one unikalne wśród produktów naturalnych. Wyniki tych 
badań nie mogą być przenoszone na produkty z owoców dzikiej róży in-
nych producentów.
Poniżej lista uznanych kongresów, na których wyniki tych badań były 
prezentowane. Prócz tego istnieje wiele publikacji w fachowych czaso-
pismach międzynarodowych.

1997 Praga
1998 Florencja
1999 Waszyngton 
2000 Genewa, Pekin, Bratysława, Turku, Akwizgran
2001 San Francisco, Kopenhaga, Nowy Jork, Lipsk
2002 Berlin, Sztokholm, Tromsö, Karrebäksminde
2004 Malmö, Oslo, Chicago
2005 Rzym, Boston
2006 Anaheim, Praga
2007 Barcelona, FT. Lauderdale
2008 Rzym , Yokohama
2009 Montreal
2010 Bruksela
2013 Filadelfia
2014 Paryż
2015 Seattle, Hawana

Jest wiele kopii, ale tylko JEDEN oryginał

Nie wszystkie owoce dzikiej róży są takie same

Copyright © Hyben Vital ApS

2016 Rzym
2017 Madryt
2018 Rzym, Londyn
2019 Londyn

Historia firmy Hyben Vital ApS

Kiedy Erik „Farmer” z Tullebölle na wyspie Langeland (Dania) na początku 
lat 80-tych przechodził na emeryturę, jego zainteresowanie wzbudziły 
owoce dzikiej róży. Jedna z jego znajomych przez całe swoje życie 
spożywała dżem z surowych owoców dzikiej róży i nigdy nie chorowała. To 
go bardzo zaciekawiło, a jego natura wynalazcy zdecydowała o podjęciu 
badań. Rozpoczął różne eksperymenty i z biegiem czasu rozwinął własną 
metodę suszenia i mielenia owoców dzikiej róży. Tylko przy użyciu tej 
łagodnej metody składniki aktywne nie tracą swoich własności.

Gotowy produkt pakował do torebek i rozdawał wśród przyjaciół i zna-
jomych do testowania. Sukces przyszedł bardzo szybko. Dzięki ustnym 
przekazom wiedza o nowym produkcie rozszerzyła się na cały kraj. Co 
rozpoczęło się jako hobby, wkrótce doprowadziło do powstania nowej 
fabryki w Tullebölle. Pod fachowym kierownictwem syna Torbjörna Han-
sena aktualnie zatrudnionych jest ok. 20 pracowników. Produkty Hyben 
Vital sprzedawane są do wielu krajów. Stosowana metoda produkcji jest 
w przeważającej części świata opatentowana.

Torbjörn Hansen na plantacji 
owoców dzikiej róży

S amo chó d dostawcz y Erik a „Farmera”

Emeryt wystartował z globalną firmą.
Ludzie traktowali trochę z pobłażaniem starego 
„Farmera” ale dzisiaj badacze potwierdzają 
skuteczność działania owo-
ców dzikiej róży w utrzymaniu 
ruchliwości stawów.


