
Boosta ditt inre med bärblandningar från den nordiska naturen

Varumärket Nordic Superfood by MYRBERG grundades 2015 av spakonsulten Linda Myrberg med en tanke om att det ska vara
enkelt att vara nyttig och hälsosam. Produkterna består av biologiska superbärblandningar, collagen och råsaftkoncentrat från den
vilda nordiska naturen.

”Jag känner mig stolt och glad att kunna lansera dessa nya produkter som jag ser som ett lätt alternativ att använda i en
stressad vardag. Produkterna passar alla åldrar och är hämtad ur vår närmiljö – något som ligger mig varmt om hjärtat” säger
Linda Myrberg.

Nordic Superfood by MYRBERGs produkter är helt fria från socker och andra onödiga tillsatser samt finns både i pulver – och
flytande form. De nordiska pulverblandningarna finns i smakerna Red (lingon, tranbär, vinbär), Blue (blåbär, aronia, svarta vinbär),
Yellow (havtorn, nypon, hallon) och GREEN (nässla, kål, mynta). De är framställda av nyskördade vilda, hela bär och grönt som
torkats vid låga temperaturer, under 2-3 dagar för att inte förstöra de känsliga vitala ämnena. Det finns även ett nordiskt marint
proteinpulver, Collagen Premium+, för bättre hud, hår och muskler.

De torra pulverblandningarna går att blanda i smoothies, juice, vatten eller strö över gröt, yoghurt samt till bakning. Råsaften är
superkoncentrerad och finns i smakerna, lingon, svarta vinbär, havtorn, blåbär och kan blandas direkt med vatten. De biologiska
superkoncentraten har den yttersta kompressionen av bärens nyttiga safter och höga värden av antioxidanter, antocyaniner,
vitaminer och organiska syror.

Linda har lång erfarenhet inom holistisk kunskap, hälsa, träning och kost. Hon designar även spa och koncept, utvecklar
signaturbehandlingar och arrangerar hälsoevents. Lindas specialitet är olika basturitualer och hon har skapat världens första
utbildning inom basturitual, Saunachill, som finns på spa i flera olika länder. Linda har medverkat som TV- coach, hälsoexpert och
skribent för olika tidningar och föreläser om nordiska hälsotrender världen över. Hon driver även sin egen blogg där hon delar med
sig av hälsotips, spa och träningsupplevelser.

Prisspann: från 198 kr – 279 kr

För ytterligare information och utlåning vänligen kontakta: EKPR & Kommunikation │Telefon: 08-667 22 06 │E-mail:
cecilia@ekpr.com Högupplösta bilder finns på www.ekprbildbank.com


