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EMX Gold  
Introduktion av produkt  
 
EM-X Gold är en unik probiotisk dryck producerad genom en fermenteringsprocess med 
EM konsortium teknik. EM-X Gold innehåller lättupptagliga spårmineraler, vitaminer och 
enzymer.  

• Framställs genom naturliga processer utan artificiella vitaminer eller andra 
kemiska tillsatser.  

• När fermenteringen är färdig, filtreras vätskan och man tar till vara de bioaktiva 
ämnen som mikroberna producerat. Kvar blir en genomskinlig vätska som inte 
längre innehåller några mikrober. EM-X Gold är så ren att den tas upp i 
tunntarmen innan den når grovtarmen.  

• EMX-Gold har ett stort antal bioaktiva ämnen med revitaliserande och 
antioxiderande funktion samt en förmåga att utveckla kroppens regenerativa 
förmågor.  

 
Största fördelar med EM-X Gold inkluderar 
• Snabbare och mer effektiv utrensning och avgiftning av organen 
• Förbättring av kroppens syra/bas-balans (PH-värdet i kroppen) 
• Generell förstärkning av immunförsvaret  
• Minskning av infektioner i kroppen  
• Reducering av allergier 
 
Användning 
EM-X Gold verkar inte symptomatiskt som t.ex. ett läkemedel. EM-X Gold är inte ett 
läkemedel. Den hjälper att förbättra kroppens övergripande tillstånd och kan därför ha en 
påverkan på sjukdomars symptom. EM-X Gold har en stark antioxidant effekt. Överskottet 
av fria radikaler oskadliggörs och många grundläggande kroppsliga funktioner 
revitaliseras. På detta sätt förstärks immunförsvaret och kroppens självläkande 
mekanismer aktiveras. 
 
Notera att EMX Gold ej är registrerat som ett läkemedel. Precis som med andra kosttillskott, konsultera 
din läkare vid sjukdom.  
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Dosering 
EM-X Gold kan drickas kall, varm eller het. Den kan intas i ren form eller blandad.  
 
Det rekommenderas att värma den till 85 grader innan den konsumeras. I praktiken kan 
dosen adderas till varmt te, kaffe eller vatten. Den behöver bara värmas upp en gång och 
den starkare effekten behålls även om den kyls ner. Vid upphettning förbättras effekten 
med en faktor på 6. 
 
Föreslagen dos: För att behålla en god hälsa och i förebyggande syfte rekommenderas en 
daglig dos om 10-30 ml. Öka dagliga dosen till 60ml vid sjukdom eller vid 
försvagning/tung belastning. Öka dosen till 150-500ml per dag vid allvarlig sjukdom. I 
sjukdomsfall måste detta konsulteras och ses över av praktiserande läkare. Intas 2-3 
gånger per dag, före måltider, d.v.s. på tom mage. 
 
 
Förvaring 
• Förvara i kylskåp efter öppning, använd inom en månad från att flaskan är öppnad. 
• För att undvika kontamination, använd inte kapsylen för dosering 
• Produkten är steriliserad och innehåller inga levande mikroorganismer 
 
Innehåll 
EM-X Gold är 100% naturlig , icke-genetiskt modifierad, Vete-, gluten-, laktosfri. Innehåller 
vatten, melass, jästextrakt, magnesium klorid (Nigari), korallkalcium (kalciumkarbonat), 
citronsyra som fermenteras med EM konsortiumsteknik (fotosyntesbakterier, 
mjölksyrebakterier och jästsvampar). Importerad från Japan. 
 
Något mer om huvudingredienserna: 
• Kalciumkarbonat innehåller mineraler i ioniserad form, vilket gör dem högt bio-

tillgängliga (vilket innebär att näringsämnena lätt tas upp av kroppen). 
Kalciumkarbonat är en av de få kalciumprodukterna som direkt kan absorberas av 
kroppen.  

• Nigari är ett sjövattenextrakt som använts i tusentals år inom kinesisk medicin. Nigari 
tillför många essentiella spårelement som bor, krom, jod, kobolt, mangan, koppar, järn, 
molybden, selen, kisel, vanadin och zink.  
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• Komplexa jästextrakt är en god källa till B-vitamin komplex, som hjälper kroppen att 

hantera stressnivåer, bevara en god metabolisk nivå, samt hälsosam hud. Näringsjäst 
innehåller också spårmineralen krom som är välgörande för personer med diabetes, 
lågt blodtryck och fluktuerande blodsockernivåer. Andra mineraler i näringsjäst är 
mangan, koppar, vanadin, molybden och litium.  

• Rörsockermelass är rik på mineraler och mikronäringsämnen som t.ex. kalcium, 
magnesium, koppar, mangan, järn, kalium, vitamin B6 och selen. Mineralerna i 
melassen assisterar i behandlingen av fibroider, anemi, ångest, förstoppning, artritisk 
smärta och hjärtklappning. Notera att sockret i melassen är mikroorganismernas föda 
under fermenteringen och att sockerarterna konsumeras av dem. Drycken innehåller 
inte socker tillgängligt för oss. 

 
EMX Gold har hög redoxpotential (vilket mäter en substans förmåga att frigöra 
elektroner). Substanser med hög redoxpotential neutraliserar fria radikaler.  
 
Vetenskap/EM 
Flertal vetenskapliga studier påvisar de goda effekterna av EM-X Gold. Artiklarna nedan 
visar att EM-X Gold aktiverar kroppens naturliga försvar mot cancer. ECEM och EM-X2 = 
EM-X Gold. 
 
Chung Hin Chui et.al, International Journal of Molecular Medicine, 2006  
Citat: ....  we have shown that the second generation of the effective microorganism 
fermentation extract (EM-X2) possessed growth inhibition on human cancer cells 
involving MDA-MB231 breast cancer and K-562 chronic myelogenous leukaemia cells. 
 
Masaki Shintaniet.et.al, Food and Nutrition Sciences, 2015 
Citat: ECEM inhibited the LPS-upregulated expression of one group of, pro-inflammatory 
genes  
(iNos, Il6 and Cox2) but not another group genes (Tnf, Ccl7 and Dusp2); it also upregulated 
the  
expression of Cd1d1, which participates in antigen presentation on lipids, resulting in 
activation of natural killer T (NKT) cells related to infection defense and cancer. 
 
Agriton Sverige säljer enbart EM® från av EMRO licencierad tillverkare. 


