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Ginseng, Extrakt av hypofysen och 
hypotalamus samt aminosyror och 
fosfolipider från soja. Fyra gånger om 
dagen, fem dagar i veckan.

Där kan du ha det perfekta komple-
mentet till en hälsosammare livsstil. 
Det amerikanska kosttillskottet, som 
här säljs under varumärket Lewoka, 
har slagit sig in i det europeiska och 
svenska folkhemmet, och gjort så 
med goda resultat. 

Verksamheten har nu varit igång i cirka sex 
års tid. En endaste kund har åberopat den ge-
nerösa ”nöjd-kund” garantin att få pengarna 
tillbaka om man inte är nöjd med produkten.

Men vägen till att få alla rättigheter och 
tillstånd för försäljningen har varit lång. 
Hans Wallenberg, 
grundare av Naphtor AB 
i Stockholm, som sköter 
all import och försäljning 
av Lewoka i Europa har 
bland annat genomfört 
kontroller i laboratorium 
för att få bekräftat inne-
hållet i produkterna.

– Vi har genomfört 
omfattande laboratorie-
tester i lantbrukets labb i 
Linköping där vi fi ck alla 
ingredienser verifi erade. 
Vi även fått Läkemedel-

verkets klassifi cering som kosttillskott, säger 
han.

Hans kom först i kontakt med den ame-
rikanska distributören och produkten när 
han ramlade på deras annons på fl yget till 
Kalifornien.

Väl hemma kontaktade han leverantören 
och efter långtgående diskussioner fi ck han 
förfrågan om att bli deras representant i 
Europa. Efter att själv ha testat produkten i 
tre månader och känt av effekterna bestämde 
han sig för att inleda ett samarbete.

– Effekterna varierar något för olika perso-
ner. Vissa upplever att de får starkare hår eller 
bättre hy. För andra blir det en trevlig effekt 
på sexlivet, men i generella drag handlar det 
om att må bättre, få en klarare tankeverksam-
het och mer energi menar Hans.

Inget lyckopiller
Kosttillskottet togs fram under 
90-talet i USA av doktor Don 
Jonsson, osteopat och naturlä-
kare. Efter många år av tester 
och baserad på gammal kun-
skap med körtelextrakt hittade 
man slutligen rätt. Produk-
tionen sker fortfarande i den 
modernaste av fabriker i USA 
och kontrolleras fortlöpande 
av FDA – Food and Drug Ad-
ministration och USDA – US 
Departement of Agriculture. 

Alla kontroller är något som Hans välkom-
nar. Det tryggar seriositeten och produktens 
kvalitet menar han. Samtidigt 
poängterar han fl ertalet gånger 
att detta inte ska förväxlas med 
ett lyckopiller.

– Detta är inget lycko- el-
ler mirakelpiller, utan detta är 
ett bra komplement till goda 
kostvanor och motion. Ingen 
”quick-fi x” utan detta tar tid. Och det är 
defi nitivt inte ett sätt att bota sjukdomar, då 
bör man besöka en läkare.

”Jag har ätit Lewoka i över ett år nu”
50 år gammal och från Jönköping! Lewoka 
upptäckte han bläddrandes i en hälsotidning 
på besök i Stockholm. Sedan dess har det 
varit en naturlig del i hans vardag.

– Jag har ätit Lewoka i över ett år nu. Un-
gefär från januari 2012, 
säger han.

Han äter fem gånger 
i veckan och har valt 
söndag – torsdag. 
Fredag och lördag är 
hans uppehållsdagar för 
då vill han kunna ta ett 
glas vin till middagen 
och för bästa möjliga 
effekt ska man undvika 
att kombinera alkohol med kosttillskottet. 
Han som ser sig själv som en som lägger stor 

vikt vid sitt yttre lever i övrigt ett väldigt 
aktivt och hälsosamt liv.

– Jag tränar fem pass i veckan 
och är i bra form men kände att 
jag blev ännu piggare och gladare 
av Lewoka. Det funkar som ett 
utmärkt komplement för mig 
och det är därför jag fortfarande 
valt att använda mig av det.

En annan som också äter 
Lewoka är den 60 åriga egna företagaren från 
Stockholm. Hon känner av förbättringar i sin 
hy och att hon har lättare att bygga upp sina 
muskler, vilket lett till att hon börjat träna 
igen. 

– Dessutom har mitt hår blivit betydligt 
bättre i kvalitet och växer fortare. Min frisör 
som inte träffat mig på sex månader undrade 
vad jag gjort eftersom håret var mycket fris-
kare och blivit så långt, berättar hon. 

– Jag rekommende-
rar detta i mitt dagliga 
arbete till mina egna 
patienter, fortsätter da-
men, som arbetar med 
skönhetsbehandlingar.

Naphtor AB har som 
ambition att leverera 
kosttillskotten till sina 
kunder med väldigt 
korta leveranstider. 

Varje leverans kan även enkelt spåras med sitt 
unika batchnummer. ■
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Innehåll per 4
kapslar Lewoka
✔ 1 dagsdos,  4 kapslar, innehåller:
Extrakt av hypofysen 80 mg
Extrakt av hypotalamus 80 mg
Aminosyror 1 200 mg
  (essentiella och icke essentiella)
Fosfolipider från soja 80 mg
Ginseng 80 mg
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Rekommenderat
intag
✔ 4 kapslar, 5 dagar i veckan 
på fastande mage med 1 glas 
vatten vid sänggåendet. Up-
pehåll i två dagar.
✔ Lewoka är ett kosttillskott, 
avsett för friska människor. Är 
man gravid, har cancer eller 
äter blodförtunnande medel 
bör man samråda  med sin 
läkare om man vill använda 
produkten. 
 Mer information hittar du
 på www.lewoka.se
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