
ACCELER8 Produktinformation 
Snabba upp din viktminskning! 

 

 
Rapporterade fördelar kan inkludera: 

• Hjälper till att underlätta viktminskning och vikthantering 

 • Renar och avgiftar kroppen naturligt 

• Fyller på nyttiga bakterier i mikrobiom 

• Främjar mental och fysisk avkoppling 

• Att somna snabbare och sova mer sunt 

• Vakna och var utvilad utan att känna dig “groggad” 

 

Gå ner i vikt naturligt och enkelt medan du sover! ACCELER8 är ett 
synergistiskt komplement kombo som stödjer kroppen i att förnya och 
upprätthålla ett holistiskt friskt tillstånd, vilket i sin tur kan bidra till 
framgångsrik viktminskning och hälsosam vikthantering. 

ACCELER8 RESTORE har en mild avgiftningseffekt som naturligt 
rengör kroppen så att den är bättre bemyndigad att återställa sig själv till 
en optimal balans. Det är också packat med gynnsamma bakterier som 



hjälper till att fylla upp tarm mikrobiomet, vilket är avgörande för allmän 
hälsa och starka matsmältnings- och immunsystem. 

 

 

ACCELER8 SLEEP har en naturlig lugnande effekt som hjälper kroppen 
att somna snabbare, sova mer sund och vakna utan grogginess. Den 
innehåller naturliga ämnen som hjälper till att sänka kortisol och 
balansera serotoninnivåerna, vilket gör att kroppen och själen känner sig 
mer avslappnade och främjar förbättrad sömnkvalitet. 

 

Snabbverkande, synergistisk 
VIKTHANTERING & SÖMN KOMBO 

 

ACCELER8 Återställning 

ACCELER8 RESTORE stödjer kroppen i att naturligt återställa en 
holistisk sund balans och släppa extra vikt. När kroppen åsidosätts med 
gifter kan den kännas slav, uppblåst och plågas av en mängd andra 
hälsoproblem. ACCELER8 RESTORE är tillverkad av tre 
egenutvecklade närings blandningar som ger näring till kroppen med 
hälsoförbättrande näringsämnen som hjälper till att förnya dess naturliga 
förmåga att uppnå och bibehålla optimal hälsa och vikt. 



ACCELER8 RESTORE innehåller naturliga fyto-näringsämnen och 
organiska föreningar kända för att ha en mild avgiftningseffekt som 
naturligt rengör kroppen och främjar matsmältningens hälsa och ökad 
vitalitet. Dessutom är varje kapsel packad med högkvalitativt, naturligt 
stabilt prebiotika, probiotika och enzymer som hjälper till att fylla på en 
gynnsam nivå av goda bakterier i tarm mikrobiomet, vilket är avgörande 
för allmän hälsa och stark matsmältning och immunsystem. 

 

 

 

ACCELER8 sömn 

ACCELER8 SLEEP främjar fysisk och mental avkoppling och förbättrad 
sömn. Stress spikar kortisol och minskar serotonin i kroppen - som båda 
kan hindra sömn och orsaka viktökning. ACCELER8 SLEEP är 
formulerad med kraftfulla växtbaserade extrakt och andra naturliga 
ämnen som fungerar harmoniskt för att naturligt sänka kortisol och 
balansera serotonin, vilket hjälper kropp och själ att känna sig mer 
avslappnad och kan underlätta att tappa envis vikt orsakad av stress. 

De naturliga lugnande effekterna av ingredienserna i ACCELER8 
SLEEP kan också hjälpa dig att somna snabbare, sova mer sundt och 
vakna och känna dig väl vilad utan grogginess. Att få en god natts vila är 
något av det bästa du kan göra för dig själv. Tillräcklig sömn är en viktig 
del av en hälsosam livsstil och kan gynna ens hjärta, sinne, vikt och mer. 
Det har även visat sig vara lika viktigt för hälsan som motion och kost. 

 



ACCELER8 - Restore Viktreducering - Blå Kapsel 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Innehåll per 30 stycken kapslar 
Dagsdos 1 kapsel 
 
Balanserande ämnen för Matsmältnings 250 mg 
Tranbär Frukt Extrakt, Maskros Rot Extrakt, Ingefärapulver, Läkemalvarot 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Milt Viktreducerande ämnen 125 mg 
Mjölktistel/Mariatistel, Aloe vera extrakt. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prebiotika, Probiotika och Enzymer 200 mg 
Blå agave Inulin, Psyllium Husk, 9 olika enzymer: Amylas, Papain, Bromelain, 
Cellulas, Proteas, Lipas, Invertas, Lactrase, Maltas, ProDURA®Bacillus coagulans 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Andra ingredienser: HPMC Veggie kapsel, aktiverat träkol, mikrokristallin cellulosa, 
magnesiumstearat, FD&C Blue No. 1, FD&C Red No. 40 
ProDURATM är ett varumärke som tillhör Nebraska Cultures, Inc. * Probiotisk aktivitet 
vid tillverkning tillfället. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tilläggs Förklaring av olika ämnen: 
 
* Tranbär 
Ämnen i bären stimulerar tillväxten av nyttiga bakterier som skyddar vår hälsa. 
Tranbär är en nygammal folkmedicin som får stöd av modern forskning. 
 
Tranbär innehåller bland annat antioxidanten resveratrol och även fibrer C-vitamin 
D-vitamin folat, järn, zink, kalcium men även ett ämne som heter PAC. 
 
Tranbären är en slags ljungväxter och växer som krypande dvärgbuske på myrar runt 
om i Norden. Förr användes bären som medicinalväxt för att t.ex sänka hög feber. 
 
PAC är ett ämne hindrar bakterier från att få fäste i kroppen, vilket gör att fler av 
bakterierna sköljs ut med urinen. PAC är också en kraftfull antioxidant. 
 
Resveratrol är en antioxidant och en växtpolyfenol som bildas av flera växter, bl.a. i 
skalet på röda vindruvor, som ett försvar mot angrepp av bakterier och svampar. En 
rad olika goda hälsoeffekter, som antiinflammatoriska, neurologiska, 
cancerhämmande, virushämmande och till och med anti-åldrande effekter har 
rapporterats. Alla dessa studier har skett in-vitro i provrör, jäst, eller på maskar, möss 



och råttor, och alltså inte på människa. Resveratrol säljs emellertid som framför allt 
en antioxidant av hälsokostbutiker. 
 
I en italiensk studie provades resveratrol på möss som smittats med ett 
influensavirus. De möss som fick resveratrol hade 40 procents ökad överlevnad 
jämfört med de möss som bara fick placebo. Sex dygn efter att mössen ympats med 
influensaviruset hade de möss som fått resveratrol 98 procent lägre halt viruspartiklar 
i lungorna jämfört med de möss som fått placebo. 
 
Det finns även spekulationer om resveratrol som finns i rödvin skulle kunna förklara 
varför befolkningen i södra Frankrike, som har en diet som leder till hjärt- och 
kärlsjukdomar, ändå klarar sig jämförelsevis sett mycket väl från sådana sjukdomar. 
Forskare anser att många fler studier behövs för att kartlägga resveratrols effekter på 
hälsa. 
 
OBS 
* Indikationer finns på att tranbär kan förstärka effekten av blodförtunnande 
läkemedel t.ex. warfarin. Tranbär innehåller oxalater. 
* Lider man eller har haft problem med njursten eller gallsten kan försiktighet vara 
klokt. 
* Risk vid astma. Den som har en astma av den form där man är överkänslig mot 
Acetylsalicylsyra kan tänka på att tranbär innehåller väldigt hög mängd av 
Bensoesyra, en “släkting” till Acetylsalicylsyra. 
 
För personer som har problem med njursten rekommenderas att samtidigt ta tillskott 
av magnesium. Detta för att magnesium eliminerar oxalat (som oftast är orsaken till 
njurstenar), som tranbären innehåller. 
 
Tranbär Enligt en ny studie från United States Department of Agriculture (USDA) kan 
tranbärsjuice minska riskerna för diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och stroke. Det är 
goda nyheter eftersom 15,6 miljoner personer dör av de sjukdomarna varje år. 
 
*Maskros har använts genom historien för att behandla allt från leverproblem och 
njursjukdom till halsbränna och blindtarmsinflammation. 
Bladen sägs innehålla mer betakaroten än morötter, vilket innebär att de är bra för 
friskare ögon! 
Bladen sägs även ge 535% av det rekommenderade dagliga värdet av vitamin K, vilket 
är avgörande för att stärka ben och stärka den kognitiva funktionen. 
En studie 2011 visade att te på maskrosrot kan få leukemiceller att dö utan att påverka 
de friska cellerna. 
Maskrosen är ett diuretikum som hjälper njurarna rensa ut avfall, salt och överskott av 
vatten genom att öka urinproduktionen. 
Rik på näringsämnen och fylld med antioxidanter – som kan hjälpa mot tidigt 
åldrande, cancer och andra sjukdomar som orsakas av oxidativ stress. 
Djurstudier upptäckte att maskrosrot och blad minskar kolesterolnivåer. 



Forskning visar också att maskrosextrakt ökar immunförsvaret och bekämpar 
mikrober. 
Maskros kan också hjälpa matsmältningssystemet enligt University of Maryland 
Medical Center. Färsk eller torkad maskros kan stimulera aptiten och reglera magen 
medan roten kan fungera som ett milt laxermedel. 
 
*Ingefära är en gammal medicinalväxt som används mycket i Asien och Afrika. Den 
har traditionellt använts i den kinesiska folkmedicinen till att motverka illamående, 
särskilt vid åksjuka, sjösjuka eller graviditet. Det är två ämnen i ingefäran som står för 
den botande effekten – gingerol och shogaol. Dessa ämnen är de som gör att 
ingefäran har sin säregna, starka smak och de kan minska risk för magsår. Ingefära 
fungerar även lugnande för magen, minskar gaser och stimulerar ämnesomsättning 
och matsmältning. 
 
*Läkemalva (Althaea officinalis) innehåller slemämnen som har en lugnande effekt på 
kroppens alla slemhinnor. 
Skyddar mot infektioner och ger fukt till kroppens kanaler. Allmänt stärkande effekt 
särskilt på immunförsvaret. 
 
*Mjölktistel, eller mariatistel kan hjälpa din biotransformation, dvs din avgiftning. Den 
intressanta aktiva substansen i mjölktistel är en flavonoid som kallas silymarin. 
Mariatistel är en ört som har använts i tusentals år för att stödja lever, njure och 
gallblåsa. Silymarin tros vara ansvarigt för många av dess positiva effekter, som 
inkluderar att skydda din lever, vara antimikrobiell och antiinflammatorisk. 
 
*Aloe vera kan hjälpa med att skapa balans i magen och resten av kroppen. Den kan 
stärka ditt immunförsvar, lindra halsbränna och sura uppstötningar, 
få ordning på syra-/basbalansen , eftersom aloe vera är basisk, och vi ofta intar för 
många sura matvaror och drycker normalisera balansen i magen och förebygga såväl 
förstoppning som lös mage, minska uppsvälld mage, säkra en stabilare 
blodsockernivå, rensa din kropp från avfallsämnen och giftämnen, som har samlats. 
 
*Inulin som finns i Agave matar de goda magbakterierna utan att höja blodsockret 
 
*Psyllium Husk reglerar och normaliserar tarmfunktionen 
 
*Cellulas är ett enzym som kan isoleras från svampar och bakterier. 
*Invertas spjälkar socker 
*Laktas spjälkar mjölksocker i tunntarmen 
*Maltas spjälkar sockerarter i tunntarmen 
*ProDURA®Bacillus coagulans är en unik form av oförstörbara bra tarmbakterier som 
gynnar matsmältningen och tarmfloran. 
 
 
MEDDELANDE: Det är olika innehåll i produkten för USA och de andra Internationella 
marknaderna. Denna gäller för Europa och Norden. 



FÖRSLAGET ANVÄNDNING: Ta 1 kapsel om dagen med 8 uns vätska. Kan tas med 
eller utan mat. Ta 30-60 minuter 
före sömntiden. 
FÖRSIKTIGHET: Rådfråga din läkare innan du använder detta eller något hälsotillskott 
om du är gravid eller ammar, har eller haft ett medicinskt tillstånd, tar receptbelagda 
läkemedel och / eller är under 18 år. 
LAGRING: Förvaras på en sval, torr plats. 
 
Veganvänligt och glutenfritt. Undantag: Observera att på vissa marknader har denna 
produkt gelatinkapslar - som 
noteras på "Andra ingredienser" tryckt på dessa produktlådor. 
Uttalanden har inte utvärderats av Food and Drug Administration. Produkten är inte 
avsedd att diagnostisera, behandla,bota eller förhindra någon sjukdom. 
Distribueras av B-Epic | GJORD I USA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACCELER8 - Sleep Återhämtning Natt - Vit Kapsel 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Innehåll per 30 stycken kapslar 
Dagsdos 1 kapsel 
 
 Djup sömns mix 310 mg 
Magnesiumcitrat, Kalciumcitrat, Niacinamid, Humle, MicroActive® Melatonin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Stressreducerande blandning 200 mg 
Ashwaganda, Citronmeliss, Passionsblomma,  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Högkvalitativa Biotillgängliga näringsämnen  80 mg 
Spårmineraler med mer än 70 olika ämnen, svartpepparextrakt 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Andra ingredienser: HPMC Veggie kapsel, mikrokristallin cellulosa, 
magnesiumstearat, Candurin Silver Luster 
MicroActive® Melatonin är ett registrerat varumärke som tillhör Bioactives LLC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*Niacinamid är en form av niacin (vitamin B3) och bidrar bland annat till en normal 
energiomsättning, en komponent i metabolismen och vid reparationen av DNA. 
och bidrar till att motverka trötthet.  
Bidrar även till upprätthållandet av ledceller i kroppen, samtidigt som det inte ger den 
rodnad på huden som rent niacin i hög mängd kan göra. 
Hjälper viktiga enzymer i kroppen och huden med bildandet av kollagen och lipider 
som stöttar hudens barriärfunktion och elasticitet. Niacinamid verkar även 
antiinflammatoriskt genom att hämma ett proteinkomplex som påverkar inflammation 
i kroppen och huden. 
 
 
 
*Ashwagandha är en av de viktigaste örterna inom den ayurvediska medicinen där 
den använts i mer än 4000 år. Traditionellt har den använts för att öka kroppens 
uthållighet, motståndskraft och styrka.  
Ashwagandha kallas ”Prinsen av Ayurveda” – och fungerar som en ”Rasayan” vilket 
innebär att den är allmänt stärkande, balanserande och föryngrande. Idag vet vi att 
det beror på att Ashwagandha har en specifik effekt på stresshormonet kortisol. 
 
*Valeriana, eller vänderot som den heter på svenska, är en flerårig ört som växer 
allmänt i Europa och Asien. I Sverige finns den främst i södra delen av landet, på 
fuktiga ställen. 



Valeriana är den bäst dokumenterade och mest använda örten mot sömnbesvär. Den 
har även en lång folklig tradition och användes redan i antika Grekland och 
romarriket. Örten har länge använts även i svensk folk- och skolmedicin som 
lugnande medel och insomningspreparat. 
I Sverige har valerianapreparat funnits registrerade som läkemedel sedan 1930-talet, 
då läkemedelskontrollen infördes. Därmed hör den till våra äldsta läkemedel. 
Valeriana har också använts mot huvudvärk och depression. 
De underjordiska delarna av valeriana innehåller ämnen med en milt lugnande effekt, 
till exempel valerenal och valerensyra. De verkar muskelavslappnande och sänker 
aktiviteten i centrala nervsystemet. Både folk med normal sömn och de med 
sömnsvårigheter får en lugnande effekt. 
Flera studier visar att valeriana kan göra att vi somnar snabbare och sover djupare. I 
en multicenterstudie på 11 000 personer upplevde drygt 70 procent effekt. Men det 
finns också studier som inte visat effekt. 
Till skillnad från vanliga sömnmediciner är valeriana inte vanebildande och ger i regel 
ingen dagen efter-effekt, eftersom den har en kort halveringstid i kroppen. Några 
studier visar även på ångest- och stressdämpande effekter, något man kan ha nytta 
av också under dagtid. 
Valeriana tillsammans med andra rogivande örter, till exempel humle eller 
citronmeliss är fördelaktigt. 
 
*Humle gör dig mer avslappnad, vilket hjälper dig att somna snabbare. Humle 
används som bekant i öl. Humle har också en kramplösande och lugnande effekt på 
magen. 
 
*MicroActive® Melatonin är utvecklad genom mikroniserad teknik för hållbar 
frisättning. Mikronisering Processen säkerställer att melatonin gradvis frisätts under 
sju timmar, vilket ger en jämn dos under en längre period och en mer vilsam sömn. 
 
*Citronmelissens hjälper vid sömnproblem. Den dämpar nervös oro, migrän och 
hjärtklappning. Citronmeliss hjälper även orolig och uppblåst mage. 
 
*Passionsblomma hjälper till vid insomning och förbättrar sömnkvaliteten utan 
dåsighet eller försämrat fokus dagen efter. 
 Det beror på att växten ökar mängden tillgängligt GABA, som är ett av hjärnans 
viktigaste lugnande ämnen. Sömnsvårigheter och oro beror ofta på att det finns för 
lite GABA tillgängligt i hjärnan. Många lugnande receptbelagda läkemedel påverkar 
också receptorerna för GABA. Men de kopplar ihop sig med GABA-receptorerna på ett 
annat sätt än ämnena i passionsblomman. Det gör att passionsblomma inte är 
beroendeframkallande, till skillnad från många läkemedel. 
Dämpar även oro och spinnande tankar. 
 
 
 



MEDDELANDE: Det finns olika formuleringar för denna produkt för USA och 
NON-USA marknader. 
FÖRSLAGET ANVÄNDNING: Ta 1 kapsel om dagen med 8 uns vätska. Kan tas med 
eller utan mat. Ta 30-60 minuter 
före sömntiden. 
FÖRSIKTIGHET: Denna produkt orsakar dåsighet eller sömnighet; ta inte när du kör, 
använder maskiner eller gör någon aktivitet som kräver vakenhet. 
FÖRSIKTIGHET: Rådfråga din läkare innan du använder detta eller något hälsotillskott 
om du är gravid eller ammar, har eller haft ett medicinskt tillstånd, tar receptbelagda 
läkemedel och / eller är under 18 år. 
LAGRING: Förvaras på en sval, torr plats. 
Veganvänligt och glutenfritt. Undantag: Observera att på vissa marknader har denna 
produkt gelatinkapslar - som 
noteras på "Andra ingredienser" tryckt på dessa produktlådor. 
Uttalanden har inte utvärderats av Food and Drug Administration. Produkten är inte 
avsedd att diagnostisera, behandla, 
bota eller förhindra någon sjukdom. 
Distribueras av B-Epic | GJORD I USA 
 
Denna information ska inte delas utanför Bepic Team Sweden. 
Informationen är tillfällig och kommer uppdateras. 
 
Med vänliga hälsningar  
Pernilla Johansson Fredeby 
 
 


