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D3 + K2 Vitamin D3 + K2 Vitamin D3 + K2 Vitamin D3 + K2 Vitamin - GreenLine    
Veganskt D3 (kolekalciferol, 2500 IE) från lav och K2 (85 
mcg) från Natto. K2 bidrar till upprätthållandet av nor-
mala ben samt normal blodkoagulering.  Green Line 
serien är en ren och högkvalitativ serie vitaminer och 
mineraler utan onödiga bindningsmedel och stea-
rater.  

Märke: Bättre Hälsa  |  Mängd: 60 kapslar  
Dagsdos: 1 kapsel 

Selen & E Selen & E Selen & E Selen & E - GreenLine    
200 mcg selenmetionin (organiskt selen bundet till ami-
nosyran metionin) + 30 mg E-vitamin.   

Selen skyddar kroppens celler från oxidativ stress, 
bidrar till normalt hår, och naglar samt till normal 
funktion av immunförsvaret och sköldkörtelfunktion 
samt till normal spermaproduktion.  

Märke: Bättre Hälsa  |  Mängd: 90 kapslar 
Dagsdos: 1 kapsel 

Zink Zink Zink Zink - GreenLine    
Innehåller 25 mg zink i form av zinkcitrat (15 mg) och 
zinkglukonat  (10 mg). Zink är en mineral som bidrar till 
normal syntes av DNA, normal proteinsyntes, nor-
mal metabolism av fettsyror och vitamin A. Zink 
bidrar även till bibehållandet av normalt hår, hud 
och naglar, normal testosteronhalt i blodet samt 
upprätthållande av normal syn och funktion av 
immunsystemet.  

Märke: Bättre Hälsa  |  Mängd: 100 kapslar  | Dagsdos: 1 
kapsel 

Vitlök Vitlök Vitlök Vitlök - GreenLine    
400 mg vitlöksextrakt med bibehållen halt av allicin, ett av 
vitlökens verksamma ämnen, likvärdigt med 1,2 gram 
färsk vitlök.  Vitlök innehåller svavelföreningar.  

Kapslarna löser upp sig inom 10 minuter efter nedsvälj-
ning.  

10% medlemsrabatt på kosttillskott & böcker i 200010% medlemsrabatt på kosttillskott & böcker i 200010% medlemsrabatt på kosttillskott & böcker i 200010% medlemsrabatt på kosttillskott & böcker i 2000----Talets VetenskapsTalets VetenskapsTalets VetenskapsTalets Vetenskaps    

                        Beställ på www.2000tv.se/webshop eller tel 070 Beställ på www.2000tv.se/webshop eller tel 070 Beställ på www.2000tv.se/webshop eller tel 070 Beställ på www.2000tv.se/webshop eller tel 070 ----    423 09 50423 09 50423 09 50423 09 50    
Priser anges inkl. moms och rabatt.  Rabatter (ej överstrukna priser) gäller endast medlemmar i 2000-Talets Vetenskap och kan inte kombine-

ras med andra erbjudanden eller rabatter. Frakt tillkommer motsvarande Postnord/DHL. Med reservation för feltryck och prisändringar.  

CCCC----Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin - GreenLine 
500 mg buffrat (syraneutral) C-vitamin i form av kalciu-
maskorbat 250 mg och natriumaskorbat 250 mg samt 
bioFavonoider från acerola (20 mg) och nypon (100 mg).  

Märke: Bättre Hälsa  |  Mängd: 100 tabletter 
Dagsdos: 1 tablett 

CCCC----vitamin Circulationvitamin Circulationvitamin Circulationvitamin Circulation    
585 g syraneutral C-vitamin (kalciumaskorbat 
& magnesiumaskorbat) tillsammans Camu 
Camu - en frukt från Amazonas med den 
högsta C-vitaminhalten av alla växter i värl-
den. Förutom C-vitamin innehåller camu 
camu också järn, B-vitaminer och en rad 
olika antioxidanter.  

Märke: True Life  |  Mängd: 250 kapslar 
Dagsdos: 1 tablett 

Finns även i ekonomiförpackning med 250 kapslar för 490 kr 441 kr. 

Vild Oregano OljaVild Oregano OljaVild Oregano OljaVild Oregano Olja    
Koncentrerad oreganoolja (2 delar olivolja och 1 del oregano-
olja). Den viktigaste ingrediensen är Karvakrol och denna 
vilda oregano innehåller så mycket som 80% Karvakrol.  

Blanda ut oljan med vatten eller kokosolja, eller ta några 
droppar i matlagningen. 

Märke: Bättre Hälsa  |  Mängd: 30 ml  |  Dagsdos: 2-5 
droppar 

VVVV----5821582158215821    
Innehåller ingredienser som kan bidra till ett bra immunförsvar. Inne-
håll per kapsel: grape-fruit seeds (164,71 mg), chaga (82,35 mg), oliv-
blad (41,18 mg), koreander (27,45 mg), sel-
leri (13,73 mg),  moringa (13,73 mg), svartpep-
par (6,86 mg). 

Märke: True Life  |  Mängd: 60 kapslar 
Dagsdos: 1-4 kapslar 

Finns även i ekonomiförpackning med 250 
kapslar till priset 569 kr 512 kr. 
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90 Plus90 Plus90 Plus90 Plus    
90 Bas är utformad efter Dr Joel Wallachs 
(naturläkare, veterinär, agronom) princip: 

 "Vi behöver 90 olika näringsingredienser i 
vår föda varje dag. Vi behöver 60 minera-
ler, 16 vitaminer, 12 essentiella aminosy-
ror eller proteinbyggstenar och tre essen-
tiella fettsyror.." 

Innehållet är samma som 90 Bas förutom 
en extra kalciumtillskott (Kalcium Cock-
tail) med blanda annat magnesium och 
vitamin D. Rekommenderas till dig som är över 50 år. 

Märke: Willamette Valley | Förbrukningstid: 1-2 månader. 

Omega 3 & 6 PlusOmega 3 & 6 PlusOmega 3 & 6 PlusOmega 3 & 6 Plus    
Flytande tillskott av Kskolja, jättenattljusolja, arom 
(citronpulver), E-vitamin (D-alfatokoferol), K2-vitamin (Mena Q7 
PharmaPure, i MCT-olja), D3-vitamin (kolecalciferol), antioxidat-
ionsmedel (rosmarinextrakt).  

Märke: Alpha-Plus | Förbrukningstid: 1-2 månader. Mängd: 
200 ml | Dagsdos: 1 tsk (5 ml) 

Omega EFA 1 200 mgOmega EFA 1 200 mgOmega EFA 1 200 mgOmega EFA 1 200 mg    
Kapslar med gurkörtsolja (800 mg), linfröolja (800 mg) och 
Kskolja (800 mg). Varje kapsel ger dig 960 mg omega-3-fett 
inklusive 480 mg EPA och 360 mg DHA.  

EPA och DHA bidrar till hjärtats normala funktion.  

Den effekten uppnås vid ett dagligt intag av minst 250 
mg EPA och DHA. DHA bidrar till att bibehålla normal 
hjärnfunktion och normal syn. Den gynnsamma effekten 
uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg DHA.  

Märke: Alpha-Plus | Förbrukningstid: 1-2 månader. Mängd: 90 kapslar | 
Dagsdos: 1 tsk (5 ml) 

Holistic KokosoljaHolistic KokosoljaHolistic KokosoljaHolistic Kokosolja    
Holistic Kokosolja är en ekologisk kokosolja, kallpressad 
under 40 grader. Det är en orafKnerad, oblekt och icke-
deodoriserad virgin kokosolja från kokosnötter från 
Filippinerna. 

Kokosolja är rik på mellanlånga fettsyror, särskilt de 
viktiga fettsyrorna laurinsyra och kaprylsyra, med en 
laurinsyrahalt på cirka 50 procent. 

Märke: Holistic | Mängd: 500 ml  

Circulation Omega BalansCirculation Omega BalansCirculation Omega BalansCirculation Omega Balans    
De Festa äter mat som innehåller för mycket Omega-6 fett 
vilket verkar inFammationsdrivande. 

Circulation Omega Balans hjälper dig att upprätthålla en bra 
balans mellan olika fetter. Innehåll: hampfröolja, chiaolja, 
svarkumminolja, korianderfröolja. 

Märke: True Life | Mängd: 100 ml 

Pau D´Arco te 300 gPau D´Arco te 300 gPau D´Arco te 300 gPau D´Arco te 300 g    
Pau D’arco (Lapacho) är ett trädslag från Sydamerika 
som under Fera tusen år har använts som té och 
livsmedel bland urpsrungsbefolkningar i Sydame-
rika. Pau D’arco-té består av den torkade innebarken 
från det vuxna trädet och innehåller mineraler, 
spårämnen och andra substanser, inklusive Q10, 
järn och ett 20-tal andra näringsämnen. Lapachoträ-
det har i sig en stark motståndskraft mot svampar, sporer och virus.  

Märke: Alpha-Plus  |  Mängd:  300 g  |  Användning: 1,5 msk bark och 1/2 
liter vatten sjudes i 30 min.  

Livskälla Komplett PulverLivskälla Komplett PulverLivskälla Komplett PulverLivskälla Komplett Pulver    
Livskälla Komplett pulver är en multivitamin/
mineraltillskott som är utvecklad i samarbete med dr Joel 
Wallach (naturläkare, veterinär, agronom). 

Produkten innehåller över 200 näringsämnen inklusive 
90 vitaminer och mineraler (varav 77 st. växtutvunna 
kolloida spårämnen) samt 120 olika frukter och bär med 
en mycket hög antioxidant effekt . 

Märke: Willamette Valley  |  Mängd: 420 g  |  Dagsdos: 1 
skopa (7 g) 
Smak:  Körsbär  |  Förbrukningstid: 2 månader. 

Mega Vital AdvcancedMega Vital AdvcancedMega Vital AdvcancedMega Vital Advcanced    
Flytande kosttillskott med över 175 olika ämnen - rejäla 
doser vitaminer och mineraler, aminosyror samt 72 växt-
utvunna kolloida mineraler, Kber och algkomplex plus 
bland annat resveratrol, Q10 och fosfolipidkomplex. 

E-vitaminen är naturlig i form av d-alfatokoferol, plus 
naturligt mixade tokoferoler: alfa, beta, gamma, delta.  

Märke: Bättre Hälsa  |  Mängd: 900 ml 
Dagsdos: 2 msk (30 ml) | Smak:  Syrligt fruktig 

Multi Vitamin Multi Vitamin Multi Vitamin Multi Vitamin - GreenLine    
Multivitamin Green Line är ett helt vegan multivitamin/
mineraltillskott med potenta doser av alla vitaminer och 
mineraler tillsammans med Q10 och Alfaalfa. Passar dig 
som föredrar kapslar och undviker animaliska källor eller 
du som är extra kräsen.  

Märke: Bättre Hälsa  |  Mängd: 90 kapslar 
Dagsdos: 3 kapslar 

90 Bas90 Bas90 Bas90 Bas    
90 Bas är utformad efter Dr Joel Wallachs (naturläkare, 
veterinär, agronom) princip: 

 "Vi behöver 90 olika näringsingredienser i vår 
föda varje dag. Vi behöver 60 mineraler, 16 
vitaminer, 12 essentiella aminosyror eller 
proteinbyggstenar och tre essentiella fettsy-
ror.." 

90 Bas innehåller över 200 näringsämnen 
inklusive 90 vitaminer och mineraler (varav 77 
st. växtutvunna kolloida spårämnen) samt 120 
olika frukter och bär med ett högt antioxidant 
värde samt alla essentiella fettsyror. 

Märke: Willamette Valley  |  Mängd: 420 g | Smak:  Körsbär 
Dagsdos: 1 skopa (7 g) |  Förbrukningstid: 1-2 månader. 
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Collagen PlusCollagen PlusCollagen PlusCollagen Plus    
Collagen Plus är en avancerad synergistisk bland-
ning av 9 näringsämnen för leder, hud, hår och 
naglar.  Innehåller bland annat Kskkollagen, nypon-
pulver, rödbetsjuice, nyponextrakt, MSM, 
kondroitinsulfat, askorbinsyra, curcumin (Curcuma 
longa), hyaluronsyra.  
Märke: Bättre Hälsa  |  Mängd: 224 g 
Dagsdos: 1 msk (7g) | Förbrukningstid: 1 månad. 

Kalcium CocktailKalcium CocktailKalcium CocktailKalcium Cocktail    
Unikt Fytande kalciumtillskott med vitamin D, magnesium, 
bor och växtutvunna kolloida mineraler utvecklat i sam-
arbete med dr Joel Wallach. 
Märke: Willamette Valley  |  Mängd: 946 ml 
Dagsdos: 2 msk (30 ml) | Förbrukningstid: 1 månad. 
Smak: Vanilj 

BN SupportBN SupportBN SupportBN Support    
Flytande kalcium i kapslar med fem olika sorters kalcium 
(kalciumkarbonat, kalciumcitrat, kalciumglukonat, kalciu-
maspartat, kalciummalat, samt tre olika sorters magne-
sium (magnesiumcitrat, magnesiumoxid och magne-
siumaspartat), vitamin D3, vitamin K samt bor.  

Märke: Dr. Sears Zone |  Mängd: 90 kapslar 
Dagsdos: 3 kapslar | Förbrukningstid: 1 månad. 

Super Zyme Super Zyme Super Zyme Super Zyme - GreenLine    
Matsmältningsenzymer utvunna ur växter. Enzymerna är äm-
nade att bryta ner protein, fett, kolhydrater, socker, stärkelse 
och mjölkprodukter och är verksamma i magsäckens sura miljö . 
innehåller 14 olika växtenzymer och varje burk innehåller 60 
vegetabiliska kapslar. Produkten inkluderar även karde-
mumma, fänkål och ingefära. 

Märke: Bättre Hälsa |  Mängd: 30 kapslar 
Dagsdos: 2 kapslar | Förbrukningstid: 15 dagar. 

Bragg RAW Äppelcidervinäger EkoBragg RAW Äppelcidervinäger EkoBragg RAW Äppelcidervinäger EkoBragg RAW Äppelcidervinäger Eko    
Bragg ekologiska, råa äppelcidervinäger är oKltrerad, ouppvärmd, 
opastöriserad och har 5% syra. Vinägern innehåller produktionens 
"mamma" (jästsvamp) vilket är unikt bland dagens äppelcidervinä-
ger. "mamman" kan endast hittas i raw, oKltrerad äppelcidervinä-
ger.  

Märke: Bragg |  Mängd: 473 ml 
Dagsdos: 1-2 matskedar i samband med måltid. 
Förbrukningstid: 15-30 dagar. 

Lactovitalis ProLactovitalis ProLactovitalis ProLactovitalis Pro    
LactoVitalis Pro ger ett tillskott av minst 20 miljarder mjölksyra-
bakterier från 12 olika stammar, däribland den välstuderade L. 
rhamnosus GG, kombinerat med vitamin C som bidrar till immun-
systemets normala funktion och vitamin B2 som bidrar till att 
bibehålla normala slemhinnor. 

Märke: Holistic |  Mängd: 30 kapslar 
Dagsdos: 2 kapslar | Förbrukningstid: 15 dagar. 

Detoxpaket från HolisticDetoxpaket från HolisticDetoxpaket från HolisticDetoxpaket från Holistic    
Effektivt detoxpaket som har utvecklats i samarbete med Sanna Ehdin 
med örter och Kbrer för mage och tarm.  

UltraDetoxUltraDetoxUltraDetoxUltraDetox    

Består av en helt naturlig blandning av 35 örter: 
psylliumfröskal, guarkärnmjöl, lakritsrot, äppelK-
ber, hibiskusblomma, naturliga smakämnen 
(apelsin och hallon), cascara sagrada, fruktbä-
gare från svart valnötsträd, alfalfa, aloe vera, 
brakved, vaxporsrot, rödbeta, bentonitlera, 
blåbär, järnört, stor kardborrerot, kattmynta, 
våtarv, rödklöver, vitlök, kelp (knöltång), 
läkemalvarot, pepparmynta, pumpafrö, 
salvia, rödalm, timjan, rabarber, papaya, krusskräppa, yucca, kryddnejlika, 
kanel, cayennpeppar, maskrosrot, ingefära och olivblad. 

Produkten rekommenderas tillsammans med UltraBalans 

Märke: Holistic  |  Mängd: 270 g | Pris: 420 kr 378 kr 
Dagsdos: 2 tsk (6g) | Förbrukningstid: 45 dagar. 

UltraBalansUltraBalansUltraBalansUltraBalans    
Blandning av 8 olika örter för tarmen: fruktbägare från svart valnötsträd, 
malört, kiselgur, surhetsreglerande medel (fumarsyra), kryddnejlika, inge-
fära, olivblad, mariatistel, bark från pau d’arco och gurkmeja. 

Märke: Holistic  |  Mängd: 90 kapslar 
Dagsdos: 2 kapslar 2 gånger dagligen  i 3-6 veckor 
Förbrukningstid: 22 dagar  |  Pris: 243 kr 219 kr 

Holistic CellenzymHolistic CellenzymHolistic CellenzymHolistic Cellenzym, ekomonipack    
Holistic Cellenzym innehåller  vegetariska matsmältningsen-
zymer som tas i samband med måltider. Ekonomipack för 
dig som är storförbrukare. 

Innehåll: Innehåll: Innehåll: Innehåll: Proteas (3.0, 4.5, 6.0),  amylas, glukoamylas, 
invertas, alfa-galaktosidas, maltdiastas, laktas, lipas, 
cellulas, fytas, xylanas, hemicellulas. 

Märke: Holistic |  Mängd: 30 kapslar 
Dagsdos: 1-2 kapslar 3 gånger dagligen i samband med måltid  
 

RåhampaRåhampaRåhampaRåhampa    
125 gram Råhampa direkt från svenska bönder, 
odlad giftfri, långt från vägar och städer.   

Råhampan består av blad och blomställningar, 
innehållande många intressanta och använd-
bara ämnen. 

Märke: Scandinavian Hemp |  Mängd: 125 g 

FitMeal Vanilj / ChokladFitMeal Vanilj / ChokladFitMeal Vanilj / ChokladFitMeal Vanilj / Choklad    
Måltidsersättning med GI-värde på 31. Tre portioner täcker 
hela dagsbehovet av vitaminer och mineraler. FitMeal inne-
håller protein som bidrar till att bibehålla och öka muskel-
massan.  

FitMeal innehåller dessutom kalcium, magnesium, pan-
totensyra, niacin, biotin, folsyra, jod och B1-vitamin som 
bidrar till normal energiomsättning.  

Märke: Alpha-Plus |  Mängd: 630 g 
Innehåller 14 portioner á 45 g (2 skopor).  
Förbrukningstid: 14 dagar. 
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Ionosil Kolloidalt SilverIonosil Kolloidalt SilverIonosil Kolloidalt SilverIonosil Kolloidalt Silver    
Ionosils Elektrokolloidala Silver är en produkt 
som är klassad som en vattendesinfektionspro-
dukt med styrkan 10 ppm, motsvarande 100 
mikrogram silver per 10 ml produkt.  
Att något beKnner sig i kolloidal form betyder 
att det är Knfördelat i mikroskopiska fritt svä-
vande partiklar vars elektriska laddning gör att 
partiklarna konstant stöter bort varandra.  
Partiklarna är så små att det ryms Fera miljarder 
silverpartiklar i en ask med storleken en gånger 
en millimeter.  
Ionosil består till ca 70 % av silverjoner och res-
ten silver i partikelform. Våra Faskor är tillver-
kade av PET-plast och dunkarna av HDPE-plast. 
Förvaring: I rumstemperatur och mörkt. 
Märke: Ion-Silver  |  Styrka: 10 ppm 
Pris 5 liter: 799 kr, 629 kr 
Pris 1 liter: 238 kr, 219 kr 

Dricksvattenrenare G1Dricksvattenrenare G1Dricksvattenrenare G1Dricksvattenrenare G1    
En mycket effektiv vattenrenare som rensar bort 
partiklar ned till 0,05 mirometer med hjälp av 
mikrospiralteknik. Renaren tar bort närmare 100 
% av de Festa metaller, pesticider, herbicider, 
bisfenol samt mikroorganismer som bakterier 
och virus. Medföljer ett kolKlter som tar bort 100 
% av vattnets klor. 
Renaren kopplas snabbt och enkelt på köks-
kranen och när man vill ha kristallklart, hälso-
samt vatten så vrider man om det svarta vredet. 
Kan placeras fritt på passande ställe på diskbän-
ken. Enkel att Fytta. 
Märke: Planets Own  |  Kapacitet: 25 000 liter  
Mått: (h) 33cm,  diameter (vid botten) 14 cm. 
Tillbehör: MicrospiralKlter samt kolKlter. Filtren 
ingår i priset.    

Luftfuktare Boneco W200Luftfuktare Boneco W200Luftfuktare Boneco W200Luftfuktare Boneco W200    
Fuktig luft anses även minska risken för virus-
spridning eftersom partiklar snabbare faller till 
golvet när luften är fuktig. Torr luft orsakar dess-
utom torra slemhinnor med ökad förkylningsrisk 
samt torr, ansträngd och för tidigt åldrande hud.  
Boneco lufttvättare är en kombinerad luftfuktare 
och luftrenare. En tvättbar fuktmatta roterar i 
vattnet och med hjälp av denna blir luften fuk-
tad och naturligt renad från smutspartiklar 
(damm, pollen mm). Luften fuktas genom kallav-
dunstning, vilket innebär att luftfuktaren är 
självreglerande och kan användas året om. 
Märke: Boneco  |  Kapacitet: 50 kvm 
Vattenbehållare: 4,5 liter  |  Vikt: 4,9 kg 
Mått (L x B x H) (mm):  280 x 280 x 412 
Förbrukning: 13-23 W 
Tillbehör: Jonisk silverstav (medföljer)    
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Siljomin Plus 20 ppm Siljomin Plus 20 ppm Siljomin Plus 20 ppm Siljomin Plus 20 ppm     
Siljomin kolloidalt silver är framställt med mo-
derna elektrokolloidala produktionsmetoder. 
Hållbarheten ligger kring två år. Producenten 
är  mycket noggrann med att det inte Knns 
några större silverpartiklar i produkten. 
Dosering:Dosering:Dosering:Dosering: 
Blanda två teskedar Siljomin per liter dricksvat-
ten du vill desinKcera. Skaka om och låt stå 15 
minuter. Vattnet är sedan klart att drickas.  
Märke: True Life  |  Styrka: 20 ppm  
Mängd: 500 ml 

G1 i rostfritt stålG1 i rostfritt stålG1 i rostfritt stålG1 i rostfritt stål    
Dricksvattenrenare G1 Knns även i en moder-
nare variant i rostfritt stål. I denna modell sitter 
kolKlter och mikrospiralKlter ihop och byts 
tillsammans. Båda Kltren är anpassade till att 
fungera lika länge. 
Märke: Planets Own  |  Kapacitet: 15 000 liter 
Tillbehör: MikrospiralKlter med inbyggd kolKl-
ter: (ingår vid första köp): 595 kr    

Luftrenare Boneco P340Luftrenare Boneco P340Luftrenare Boneco P340Luftrenare Boneco P340    
En luftrenare sörjer för ren och hälsosam i 
inomhusluft. Genom ett effektivt Kltersystem 
reduceras luftens belastning av pollen, damm, 
djurhår, rök och lukter. Lämpar sig bra för aller-
giker och astmatiker.  

Luftrenaren är utrustad med ett mycket effek-
tivt kombinerat HEPA- och kolKlter 
HEPA-Kltret sörjer för hög reducering av partik-
lar och tar bort 99,97 % av partiklar ner till en 
tusendels millimeter. Det aktiva kolKltret tar 
bort gasformiga föroreningar och dåliga lukter. 
En jonisator aktiverar luften genom produktion 
av negativa joner, vilket gör luften ren och 
kännbart frisk.     
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Den metabola Den metabola Den metabola Den metabola     
pandeminpandeminpandeminpandemin    
Lars Bern avslöjar orsakerna bakom 
den pandemi av metabol sjuklighet, 
som varje år orsakar omkring 40 mil-
joner människors för tidiga död och 
svarar på frågorna: Hur skapades 
dagens skolmedicin och livsmedelsin-
dustri? Varför är högt blodsocker den 
avgörande faktorn? Hur minskar man 
risken att utveckla Alzheimer? Varför 
är cancerforskningen på villovägar? 
Vilken är de friska naturfolkens kost? 
Vilket kosttillskott är det absolut 
viktigaste? 

Anticancer Anticancer Anticancer Anticancer ----    ett nytt ett nytt ett nytt ett nytt 
sätt att levasätt att levasätt att levasätt att leva    
Läkaren David Servan-
Schreiber drabbades av 
hjärncancer och tog 
kontroll över sin egen 
hälsa med livsstilsför-
ändringar. Visste du att 
vitlök är det mest verk-
samma livsmedlet mot 
Fera cancertyper? 

”En av de mest synliga och tidigaste metabola 

sjukdomarna är problem med tandhälsan” 

Och cancern bara Och cancern bara Och cancern bara Och cancern bara     
försvannförsvannförsvannförsvann 
Sven-Erik Nordin blev frisk från cancer 
i underlivet och berättar om hur han 
med alternativa metoder blev friskför-
klarad. Boken redogör för några olika 
alternativa metoder vis cancer som till 
exempel laetril (B17), essiac te, Rife, 
Hoxsey/Gerson, dr Kelleys enzymbe-
handling, dr burzynskis anti-
neoplastoner, Protocel, Budwig-
dieten, syre, värme, bikarbonat, C-
vitamin, D-vitamin, peppar/gurkmeja 
och sist men inte minst kolloidalt 
silver. 

”Uppfattningen att en tumör är cancern förefaller för  

övrigt enligt mig lika begåvat som att tro att den kantarell 

man plockar i skogen är svampen.” 

Konsten att inte döKonsten att inte döKonsten att inte döKonsten att inte dö    
Läkaren och näringsex-
perten Michael Greger 
berättar om hur man 
med en växtbaserad 
kost kan förebygga och 
behandla västvärldens 
vanligaste dödliga 
sjukdomar. Vilka livs-
medel har de största 
hälsofördelarna? 

Cancer och jakten Cancer och jakten Cancer och jakten Cancer och jakten     
på mirakelpå mirakelpå mirakelpå mirakel    
Läkaren Stig Bruset 
beskriver den moderna 
forskningen inom alter-
nativa och komplemen-
tära metoder för be-
handling av cancer. Allt 
från kost, vitaminer och 
örter till livsKlosoKska 
läkekonster. 

Överlista din cancerÖverlista din cancerÖverlista din cancerÖverlista din cancer    
Tanya Harter Pierce 
(Kl.mag. i klinisk psyko-
logi) tar på ett lättfatt-
ligt sätt upp 21 alterna-
tiva cancerbehandlingar 
som inte använder sig 
av medel eller behand-
lingar som är giftiga för 
kroppen. 

Varför djur inte får Varför djur inte får Varför djur inte får Varför djur inte får 
hjärtattacker...hjärtattacker...hjärtattacker...hjärtattacker...    
Dr Matthias Rath 
(lärljunge till nobellpris-
tagaren Linus Pauilng) 
redogör för olika typer 
av hjärt/härlproblem 
och hur du kan om-
vända processen med 
mikronäring. 

Örtmedicin Örtmedicin Örtmedicin Örtmedicin ----    naturens naturens naturens naturens 
läkande kraftläkande kraftläkande kraftläkande kraft    
Läkaren och örtspecia-
listen Mic McMullen 
presenterar basfakta om 
och medicinska egen-
skaper hos verksamma 
örter från olika örttradit-
ioner och olika delar av 
världen.  
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Rabatterad�Litteratur�
5G vår strålande framtid 5G vår strålande framtid 5G vår strålande framtid 5G vår strålande framtid 
eller undergångeller undergångeller undergångeller undergång    
Gun-Marie Henriksson förklarar hyste-
rin och riskerna med de självkörande 
bilarna, mördarrobotarna och e-handel 
med butiksdöd och arbetslöshet som 
följd, chip i hjärnan, små cell-antenner i 
varje gatuhörn och människor som 
används som försöksdjur. I dag ökar 
stressen överallt i vårt samhälle, folk 
går på knäna, barn och ungdomar mår 
allt sämre psykiskt, spel- och skärmbe-
roendet har krupit långt ner i åldrarna 
och den artiKciella strålningen har 
skenat utom all kontroll. Vi går mot en 
biologisk katastrof. 

Rockefeller Rockefeller Rockefeller Rockefeller ----    en klimat-en klimat-en klimat-en klimat-
smart historiasmart historiasmart historiasmart historia    
Detta är en rafFande och paradoxal 
historia om hur en av världens mäktig-
aste Knans- och oljefamiljer Knansierat 
miljö- och klimatforskning sedan 1950-
talet och medverkat till att utforma 
klimatpolitiska åtgärder sedan 1980-
talet. Rockefellerfamiljens långvariga 
kamp mot klimathotet innehåller in-
slag av soKstikerade propagandatekni-
ker, futuristiska framtidsvisioner, ny-
andlig KlosoK samt en dröm om en 
perfekt utopisk värld där evolutionen 
står under människans kontroll 
(Människa 2.0).   197:197:197:197:----    
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Homeopati Homeopati Homeopati Homeopati ----    Bli din Bli din Bli din Bli din 
egen läkare egen läkare egen läkare egen läkare ----    Husapo-Husapo-Husapo-Husapo-
tek och Läkemedeltek och Läkemedeltek och Läkemedeltek och Läkemedel    
Välkommen in i homeo-
patins fantastiska värld! 
Stefan Whilde lär dig att 
behandla Fer än sjuttio 
olika tillstånd på egen 
hand med homeopati. 

Homeopati Homeopati Homeopati Homeopati ----    Myter Myter Myter Myter 
och lögneroch lögneroch lögneroch lögner    
Stefan Whilde krossar 
myt för myt om läke-
konsten homeopati och 
berättar om skepticism-
ens historia och om en 
statligt subventionerad 
häxjakt. 

Hur känns det?Hur känns det?Hur känns det?Hur känns det?    
Linda Lundberg sam-
manfattar 14 år som 
smärtterapeut och visar 
hur du med bland annat 
uppmjukande rörelser 
kan eliminera all smärta 
oavsett om den bär 
etiketten whiplash eller 
Kbromyalgi. 

Nya Självläkande Nya Självläkande Nya Självläkande Nya Självläkande 
människanmänniskanmänniskanmänniskan    
Sanna Ehdin presenterar 
kost och livsstil som 
stärker hälsan och för-
yngrar. Konkreta, prak-
tiska råd om bl.a. power-
mat, fetter, detox, syra/
bas balans, matsmält-
ning, hormoner och 
andning. 

Autism Autism Autism Autism ----    en hälsoka-en hälsoka-en hälsoka-en hälsoka-
tastrof som går att tastrof som går att tastrof som går att tastrof som går att 
hejdahejdahejdahejda    
Dr Harald Blomberg, 
avslöjar de egentliga 
orsakerna bakom autism 
samt hur sjukdomen 
framgångsrikt kan be-
handlas med kosttill-
skott och rörelseträning 
mm. 

Glutenrelaterad stör-Glutenrelaterad stör-Glutenrelaterad stör-Glutenrelaterad stör-
ning hos barn och ning hos barn och ning hos barn och ning hos barn och 
vuxnavuxnavuxnavuxna    
Dr Harald Blomberg 
visar i detta häfte den 
senaste forskningen om 
de skadliga effekterna 
av gluten. 

HORMONBIBELNHORMONBIBELNHORMONBIBELNHORMONBIBELN    
Marita Johansson visar 
hur våra hormoner styr 
hela vår personlighet 
och individuella karak-
tärsdrag, var någonstans 
på kroppen som fettet 
sätter sig, hur vi mår, 
hur länge vi sover och 
hur gamla vi blir. 

Din kropp SKRIKER Din kropp SKRIKER Din kropp SKRIKER Din kropp SKRIKER 
efter VATTENefter VATTENefter VATTENefter VATTEN    
I denna klassiker ger dr 
Fereydoon Bat-
manghelidj sin syn på 
hur kronisk vattenbrist i 
kroppen kan orsaka eller  
påverka de Festa av våra 
sjukdomar som till ex-
empel stress, oro och 
depressioner. 

Smärta i fokusSmärta i fokusSmärta i fokusSmärta i fokus    
Tandläkaren Karin Öck-
ert hjälper dig att bli din 
egen medicinska detek-
tiv och hitta och elimi-
nera orsakerna till din 
värk (som ofta är gifter) 
utifrån det funktionsme-
dicinska konceptet. 

Hjälp! Vad ska jag äta?Hjälp! Vad ska jag äta?Hjälp! Vad ska jag äta?Hjälp! Vad ska jag äta?    
Näringsmedicinaren Ingrid Franzon ger dig 
över 150 recept utan mjölk, gluten och socker 
för överkänsliga, allergi- och candidadrabbade. 
Boken ger praktisk vägledning om hur man 
kan minska allergi- och överkänslighetsreakt-
ioner genom att rotera kosten.  

Syndrom XSyndrom XSyndrom XSyndrom X    
Eva Bladh tar upp en rad vanliga 
hälsoproblem som t.ex. övervikt, 
högt/lågt blodsocker, högt blod-
tryck, grå starr, gikt, akne, can-
dida och deras samband med 
kosten. Du får också måltidsför-
slag med recept.  

Tarmen Tarmen Tarmen Tarmen ----    din hälsadin hälsadin hälsadin hälsa    
Eva Bladh belyser hur matsmält-
ningsorganen är uppbyggda och 
fungerar, några vanliga orsaker 
till problem i mage och tarm, hur 
man förebygger sjukdomar som 
IBS och Chrons etc.  

Kanariefåglarna ryterKanariefåglarna ryterKanariefåglarna ryterKanariefåglarna ryter    
Ingrid Franzon & Margareta Dahl-
berg ger sina tips på hur du med 
enkla medel kan minska gifterna i 
ditt hem samt bygga upp ditt 
försvar genom bra mat, kosttill-
skott och en rad andra åtgärder.  
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Hälsa för barnHälsa för barnHälsa för barnHälsa för barn    
Stefan Whilde förklarar 
för barn begrepp som 
immunförsvar, homeo-
pati samt vad det inne-
bär att vara frisk, varför 
vi har feber och hur 
skratt och lek kan vara 
vara medicin. 

Homeopati Homeopati Homeopati Homeopati ----    Epide-Epide-Epide-Epide-
mier och pandemiermier och pandemiermier och pandemiermier och pandemier    
Stefan Whilde krossar 
myt för myt om läke-
konsten homeopati och 
berättar om skepticism-
ens historia och om en 
statligt subventionerad 
häxjakt. 

Homeopati Homeopati Homeopati Homeopati ----    Vacci-Vacci-Vacci-Vacci-
nationernationernationernationer    
Stefan Whilde visar hur 
homeopatin kan använ-
das vid behandling av 
vaccinationsskador som 
till exempel eksem, 
allergier, astma, tarmin-
Fammation och narko-
lepsi. 
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 Rädda Din Hjärna NuRädda Din Hjärna NuRädda Din Hjärna NuRädda Din Hjärna Nu    
Peter Wilhelmssons fokuserar på 
nedsatt kognitiva funktioner och 
demenssjukdomar och ger ge-
nomgående kunskaper om hjär-
nans funktion och koppling till 
resten av kroppen men kommer 
även in på samspelet mellan ge-
ner och Epigenetik. Boken ger en 
mängd självtest på din mentala 
hälsa och svarar på frågor som: 
vilka är de viktigaste näringsäm-
nena och födoämnena för en 
bättre hjärnhälsa? Vilka är de 
viktigaste processerna som leder 
till kognitiv nedsättning? Vad 
spelar läckande tarm för funktion? 

Näringsmedicinska Näringsmedicinska Näringsmedicinska Näringsmedicinska 
UppslagsbokenUppslagsbokenUppslagsbokenUppslagsboken    
Naturläkaren Peter 
Wilhelmssons omfat-
tande uppslagsverk för 
kost– och kosttillskotts-
behandling. Ovärderlig 
för dig som är näringste-
rapeut, dietist, läkare, 
idrottare eller bara 
hälsomedveten.  

Dead doctors don't lie  Dead doctors don't lie  Dead doctors don't lie  Dead doctors don't lie  
(engelsk text) 
Dr Joel Wallach lär dig 
att upptäcka och backa 
412 sjukdomar med 
vitaminer, mineraler och 
örter och berättar om 
sitt liv och gamla kul-
turer som lever och blir 
mellan 120-140 år. 

Dödliga mediciner och Dödliga mediciner och Dödliga mediciner och Dödliga mediciner och 
organiserad brottslighetorganiserad brottslighetorganiserad brottslighetorganiserad brottslighet    
Professor Peter C. Gøtz-
sche visar hur läkeme-
delsföretagen har kor-
rumperat hälso- och 
sjukvårdssystemet och 
hur de använder sig av 
samma olagliga meto-
der som den organise-
rade brottsligheten, 
mafKan. 

Litium Litium Litium Litium ----    det nya det nya det nya det nya 
hälsomineralethälsomineralethälsomineralethälsomineralet    
Pehr-Johan Fager sam-
manfattar en stor del av 
den vetenskapliga in-
formation som idag 
Knns när det gäller 
litiums effekter på hälsa 
och sjukdom. 

Spårämnen & andra Spårämnen & andra Spårämnen & andra Spårämnen & andra     
livsnödvändiga livsnödvändiga livsnödvändiga livsnödvändiga     
ämnenämnenämnenämnen    
Dr David L Watt ger dig 
grunderna i hårminera-
lanalys. Under 20 år har 
hans forskning varit 
fokuserad på studier av 
mineralmönster som 
hittats i mänskligt hår.  

Hjärnstark Hjärnstark Hjärnstark Hjärnstark (pocket)    
TV-kändisen Anders 
Hansen visar hur regel-
bunden träning är den 
bästa hjärngympan som 
Knns, bättre än sudoku, 
korsord och alla tänk-
bara kosttillskott till-
sammans. 

Forskningsfusket Forskningsfusket Forskningsfusket Forskningsfusket     
bara fortsätterbara fortsätterbara fortsätterbara fortsätter    
Dr Ralf Sundberg visar 
hur den moderna medi-
cinens framväxt är kan-
tad av svågerpolitik, 
korruption, mutor, poli-
tisk positionering och 
oheliga allianser och 
uppdaterar sin bok med 
Macchiariniaffären. 

Codex alimentariusCodex alimentariusCodex alimentariusCodex alimentarius    
NHF-Sweden visar hur 
Codex Alimentarius vars 
ofKciella mål, att skydda 
konsumenten, istället 
har den blivit ett hot 
mot tillgången till natur-
lig och hälsosam mat 
samt ekologisk odling.  

Candida Candida Candida Candida ----    vår tids vår tids vår tids vår tids 
folksjukdomfolksjukdomfolksjukdomfolksjukdom    
Peter Wilhelmsson be-
skriver symtombilden, 
ger kost och behand-
lingsförslag för att få 
bukt med överskott av 
Candida albicans samt 
för att gynna en frisk 
tarmFora. 

Sockerbomben i din Sockerbomben i din Sockerbomben i din Sockerbomben i din 
hjärnahjärnahjärnahjärna    
Bitten Jonsson förklarar 
hur våra kroppar och 
hjärnor reagerar på 
socker, men på olika 
sätt,  och vi tål socker-
chockerna olika bra.  

Socker Socker Socker Socker ----    din värsta din värsta din värsta din värsta 
KendeKendeKendeKende    
Läkaren och professorn 
Robert H. Lustig skräder 
inte orden i sin nya bok: 
han kallar socker för ett 
dödligt gift och jämför 
sockrets effekter på 
människokroppen med 
alkoholens. 

”Antal nervceller och nervnätverk i hjärnan kan ökas 

och utvecklas oavsett ålder, diagnos och sjukdom” 

Dämpa inFammationDämpa inFammationDämpa inFammationDämpa inFammation    
----    en praktisk guide till ett en praktisk guide till ett en praktisk guide till ett en praktisk guide till ett 
friskare liv friskare liv friskare liv friskare liv     
Ralf Sundberg och Martina visar hur du 
på egen hand kan använda effektiva 
metoder för att dämpa inFammation. Att 
inFammation är grundorsaken bakom de 
allra Festa sjukdomar är numera välkänt, 
men även friska och symptomfria männi-
skor kan lida av hormonrubbningar och 
förhöjda inFammationsmarkörer. Det 
kan utgöra grunden för infertilitet, svår-
behandlad övervikt, håravfall, ledsmär-
tor, depression eller någon annan nu-
mera vanlig åkomma.  
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”… Varför kan kost, relationer och livsstil ha så stor påverkan på 

tarmen och hur läker man den? Hur hänger hormonella problem 

i hop med låggradig in%ammation?” 

Choklad Choklad Choklad Choklad ----    en sann en sann en sann en sann 
historiahistoriahistoriahistoria 
Sophie D och Michael 
D. Coe har lagt ned ett 
detektivarbete kring 
att forska på chokla-
dens historia  - från 
mayakulturen till 
dagens choklad och 
dess effekter på häl-
san. 
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MariannesMariannesMariannesMariannes    
Zonterapi.KiZonterapi.KiZonterapi.KiZonterapi.Ki    

 Ur Askan i EdenUr Askan i EdenUr Askan i EdenUr Askan i Eden    
Av alla skildringar av Fykter från muslimska länder i mellanöstern är 
denna kanske en av de mest dramatiska och ger en skakande insikt i en 
kultur där hedersmord, släktfejder, omskärelse och barnäktenskap till-
hör vardagen. 

Boken vänder sig lika mycket till invandrare som till svenskar och beskri-
ver den chock som många invandrarkvinnor får uppleva, när de har Fytt 
från ofrihet och förtryck, men hamnar i samma fysiska och mentala kul-
tur redan vid ankomsten till Sverige. Farah nås av tentakler från sitt 
tidigare liv och frågan är, om hon har hamnat i Eden eller "elden". 

Pia Hellertz har recenserat boken på vår hemsida 2000tv.se/recensioner/ 
samt på http://www.piahellertz.com/Ur_askan_i_Eden.pdf 
 

Snabbare, Snabbare, Snabbare, Snabbare,     
Starkare, FriskareStarkare, FriskareStarkare, FriskareStarkare, Friskare    
Med över 600 sidor ger Peter 
Wilhelmsson tips till dig som 
vill få vägledning angående 
vad du ska tänka på när du 
tränar, oavsett om du tränar 
som glad motionär eller 
tillhör eliten. 

 Vaccinationer risker Vaccinationer risker Vaccinationer risker Vaccinationer risker 
och skadoroch skadoroch skadoroch skador    
Mayer Eisenstein & Neil 
Z Miller ger dig ett ve-
tenskapligt underlag för 
att ta ställning till frågor 
som: Ska jag vaccinera 
mig och mitt barn? Och 
Vilka biverkningar som 
varje vaccin kan ge? 

Att leka GudAtt leka GudAtt leka GudAtt leka Gud    
Pia Hellertz avslöjar en 
av den globala makteli-
tens främsta ursäkter för 
att få till stånd en ny 
världsordning: den 
globala uppvärmningen. 
Läs om chemtrails, geo-
enginering, Romklub-
ben,  HAARP och trans-
humanism mm. 

Livet med kvantfy-Livet med kvantfy-Livet med kvantfy-Livet med kvantfy-
siska glasögonsiska glasögonsiska glasögonsiska glasögon    
Mikael SäFund och Titti 
Nordieng visar hur 
kvantfysikens lagar kan 
appliceras i vår vardag 
och om du förstår hur 
det fungerar så kan du 
faktiskt förändra ditt liv. 

Shamanens sångShamanens sångShamanens sångShamanens sång    
Läkaren Jan Lidbeck 
skriver om sjukvårdens 
oförmåga att upptäcka 
och behandla patienter 
som lider av ”diffusa 
symptom” och de kon-
Fikter mellan patienter, 
läkare och sjukskrivna 
som därigenom uppstår. 

Mobiltelefonins Mobiltelefonins Mobiltelefonins Mobiltelefonins     
hälsoriskerhälsoriskerhälsoriskerhälsorisker    
Mona Nilsson menar att 
riskerna med tekniken 
har mörklagts och to-
nats ner av industrin och 
myndigheterna. Den här 
boken ger dig fakta om 
den forskning de inte vill 
berätta om.  

Hotet mot livetHotet mot livetHotet mot livetHotet mot livet    
F William Engdahl be-
skriver de ekologiska 
och hälsomässiga risker-
na med genetiskt modi-
Kerade organismer 
(GMO) och visar en 
skrämmande utveckling, 
där en amerikansk elit 
har försökt ta kontroll 
över fåra livsmedel . 

 Revolutionerande Revolutionerande Revolutionerande Revolutionerande 
energiteknikenergiteknikenergiteknikenergiteknik    
Nikola Tesla sade redan i 
slutet av 1800-talet att 
kommande generation-
er skulle driva sina ma-
skiner med ”en kraft 
som är tillgänglig vid 
varje punkt i univer-
sum”. Nu är vi där! 

Hälsa före lagHälsa före lagHälsa före lagHälsa före lag    
Med inlevelse berättar 
Stefan Whilde om värl-
dens läkekonster, om 
vitaminer, mineraler, 
metaller och mat som 
medicin, om föreställ-
ningar och normer, om 
frihet och tidlös visdom.  

Maktlös medicinMaktlös medicinMaktlös medicinMaktlös medicin    
Professor Martin J Blaser   
visar hur den stora anti-
biotikaanvändningen 
skadar vår hälsa och 
bidrar till ökningen av 
fetma, astma, diabetes 
och vissa former av 
cancer.  

Omställningens tidOmställningens tidOmställningens tidOmställningens tid    
Samhället håller på att 
gå in i en resursvägg. Vi 
måste ställa om till ett 
hållbart samhälle men 
enligt Björn Forsberg 
handlar lösningen inte 
om ”lågenergilampor” 
eller ”miljöbilar” utan en 
mer grundläggande 
omställning.  

Älskade indigobarnÄlskade indigobarnÄlskade indigobarnÄlskade indigobarn    
Agneta Bentsen guidar 
föräldrar till indigobarn 
(i första hand de som är 
födda efter 1996) i en tid 
då vi översållas med 
information och larmen 
duggar tätt.  

Att vara jordadAtt vara jordadAtt vara jordadAtt vara jordad 

Om du lider av sjukdom, 
smärta eller inFammat-
ion kan du ha elektron-
brist! I denna bok får du 
lära dig hur naturens 
ursprungliga inFammat-
ionshämmare – nämli-
gen Jorden själv förbätt-
rar din hälsa, energi och 
sömn.  

"Under min första tid i Sverige var jag inlåst och övervakad på samma sätt som i mitt förra 

hemland. När jag följde barnen till skolan eller gick till tvättstugan, var jag tvungen att klä 

mig i slöja och abaja." 
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