
Ingredienser
Renat vatten, mjölksyrebakterier (Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei), jäst, 
organisk arionajuice (6%), naturlig svartvinbärsarom (4%), vetekliextrakt, socker.
EM® Drink är opastoriserad.

Inget socker
För att aktivera mjölksyrabakterierna matas de med socker. Socker fermenteras under 
jäsningsprocessen och omvandlas till mjölksyra. EM® Drink innehåller därför inget socker.

Dosering
Du kan dricka den koncentrerad eller utblandad med vatten efter smak. 
Skaka innan användning. Fyll glaset med1del EM® Drink och 2-3 delar 
vatten (kolsyrat eller vanligt).
Börja försiktigt då produkten kan ha en laxerande effekt.

Förvaring
Förvaras i ett torrt utrymme i rumstemperatur. 
Får ej utsättas för direkt solljus. Förvaras utom räckhåll för barn. 

Hållbarhet
Bag in box:1år från produktionsdatum 
Utspädd: Inom 24h

Förpackning
EM® Drink säljs i miljövänlig förpackning. 

För mer information om EM® och användningsområden:
www.agritonsverige.se

Probiotiska mikrober för din trädgård 
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     Älska din tarmflora
• Naturlig fermenterad dryck    
• Rik på enzymer & mjölksyrebakterier
• God sockerfri dryck till hela familjen


GMO
FREE

Importerad av:  Agriton Sverige AB, Öråker 1, 196 93 Kungsängen    /   info@agritonsverige.se
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EM® Drink är en helt naturlig fermenterad dryck som kan 
drickas dagligen. Lika god som måltidsdryck, törstsläckare, 
mocktail med is och bubbelvatten eller som energidryck.  
Din tarmflora blir glad!

I balans
EM® Drink är ett flytande kosttillskott. Den innehåller mjölksyrebakterier 
och enzymer vars uppgifter är att spjälka upp maten och bilda viktiga 
näringsämnen som håller kroppen i gott skick. 
När dessa bakterier och andra ämnen inte tillförs i tillräcklig mängd från 
kosten, kan det leda till att enstaka bakterier får för mycket utrymme vilket 
i sin tur orsakar obalans i tarmen. 

EM® Drink tillför en blandning av goda 
mikrober som balanserar tarmfloran. 

De metaboliska produkterna som 
uppstår under en fermentering inkluderar 
vitaminer, enzymer och antioxidanter.

En god hälsa med EM® Drink
•100% naturliga ingredienser 
•Balanserar de goda bakterierna i din matsmältningskanal 
•Hjälper till att förbättra näringsupptag och avgiftning
•Inga konserveringsmedel och inget tillsatt socker

Hur kan du dricka EM® Drink?
•Morgonshot innan frukosten för en bra start på dagen
•Måltidsdryck istället för kolsyrat vatten eller läsk
•Mocktail: blanda med bubbelvatten, isbitar och mynta
•Fräsch dryck på festen eller barnkalaset
•Energidryck efter träningspasset

Vad är EM® ?
EM är en förkortning för “effektiva mikroorganismer” och består 
av 80 olika mikroorganismer som existerar fritt i naturen. EM® 
Drink baseras på EM-teknologin® som utvecklades av Dr. Higa i 
Japan efter hans 30-åriga forskning. EM® är inte ett kemiskt ämne 
och har aldrig genomgått genförändring.

www.agritonsverige.se
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