
Hva er en 
Nutraceutical? 

Hvorfor MEDOX®? 

Kliniske studier; 
Profylakse og 
Terapi? 

Vitenskapelig 
bakgrunn 

“Berre blåbær?” 

   Blåbæreventyret MEDOX®,                  -ikke “bare blåbær”!  



 
                  

               Medisinske effekter av 5000  Flavonoider 
 

  
 

Anthocyanins                   Flavonols 
       Flavone 

                                        Quercetin.........  Lutein.......... 

   Flavanones  Flavan-3-ols 
                       Myricetin..........   Cathecin............... 

Isoflavones 
    

        
 

Grunnforskning ved UIB gjennom 1990-årene 
muliggjorde utviklingen av MEDOX® 

Polyfenoler 



Etablert 1998 
 

Vi samlet et team av forskere med Doktor/Mastergrad i Organisk 
 Kjemi og satte i gang en intensiv forskning på antocyanenes effekter 

Kompetanse på isolering av rene enkelt-antocyanmolekyler  
ble overført fra UIB til våre laboratorier i Sandnes. 
 



polyphenols.com 
 
En svært enkel 
Webshop etablert 
1999 
 
 
 
 
 
  



Polyphenols AS  

Enkeltmolekyler (Antocyaner og andre Polyfenoler) solgt til 
internasjonal ernæring- og medisin-forskning; > 600 
universiteter, universitetssykehus, farmasøytisk- og ernærings-
industri i 44 land og til flere enn 30 stater i USA.  

Forskningsverdenens standard 
innen Antocyaner 

Verdensledende innen Antocyaner. Vårt “Relasjonsselskap”! 

Cromatogrophy 

I vår kundebase: 
 
Unilever 
Pfizer 
Astra Zenica 
Proctor & Gamle 
GlaxoSmith Kline 
Novo 
Nestlé 
Christian Hansen 
Shigematsu & Co 
Kart Gen. Foods 
FDA USA 
Dupont 
Evonik 
Clariant 
Stryker 
3M 
Harvard 
Johns Hopkins 
Cornell 
Etc . . . 



Det er mer enn 600 identifiserte Antocyaner. Men,   
C 3G og D 3G  fremsto tidlig som helt unike med 
ekstra potensielt sterke medisinske egenskaper. 

Effects 

 

C 3G og D 3G blir svært ofte ødelagt i (blåbær)ekstrakter 
 



 
 
 
 
 
 
 
   
 

Størrelsen på et «Small Molecule» gjør at det enkelt kan trenge 
inn i Cellemembraner og gjennom Blod-Hjerne Barrieren. 

Cyanidin-3β-Glucopyranoside: 484g/mol=484/6  (484 daltons) ◀︎ 1000g/m 
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Helt fundamentalt at Antocyaner er  

«Small Molecules»! 
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Hos våre ＞ 600 antocyankunder er det utført mange hundre uavhengige  celle- 
og dyre-studier ved internasjonale universiteter og sykehus. Hovedvekt: 
Antocyanene våre C 3G og D 3G. (Oppsiktsvekkende positive helseresultater) 
 



Medpalett AS og MEDOX® (2000) 

Friskere lenger!      
 
 
 

På bakgrunn av dette besluttet vi å utvikle et Helseforebyggende 
produkt mellom mat og medisin basert på forskning og kliniske 
studier, som et bidrag til en Bedre Folkehelse! 



 

MEDOX® er helt unik. Inneholder 
hele 80mg antocyaner. Fremstilles i 
en egenutviklet, patentert, kromato-
grafibasert prosess.  
 

Antocyaner “Kromatograferes” fra  
viltvoksende Blåbær og fra Solbær. 
 

Berre blåbær?  -Nei, langt ifra! 

MEDOX® er Antocyaner; C 3G og D 3G 
(Inneholder også “mikroskopiske” mengder av 15 andre Antocyaner) 



Den komplekse prosessen for å kunne fremstille MEDOX® med  
inntakte antocyanmolekyler som «tas opp» ved konsum, krevde 
nykonstruksjoner og investeringer på mange ti-talls millioner! 



Det føres nøyaktig løpende lab-kontroll med alle råvarepartier, pulverbatcher 
samt med ferdige kapsler, blister og esker i Polyphenols laboratoriene 
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       MEDOX® er en Nutraceutical!      Men, hva er en “Nutraceutical”? 

 

Dr. Stephen DeFelice. Founder and Chairman of FIM; The Foundation  
for Innovation in Medicine, Westfield, New Jersey, United States 
 
«En Nutraceutical er en hvilke som helst substans som er mat  
eller en del av mat, og som gir medisinske eller helsemessige 
 fordeler, inkludert forebygging og/eller behandling av sykdom" 
 
 



Over 30 års internasjonal forskning, og kliniske studier på 
MEDOX®-antocyanmolekylene dokumenterer bl. annet: 

● ”Trigger” Gener, Proteiner & Hormoner (Endokrine syst) 
●  Hever eNOS og nNOS, senker iNOS; (Endoteliet) 
●  Demper Kronisk Inflammasjon (NF-ĸB, - - ) 
●  Modulerer Immunforsvaret. Syn. med Glutation(GSH) 
●  Kan motvirke vekst og spredning av Kreftceller    

(Apopt., Matrix Metallo Proteinaser (MMP), COX-2, NF-
ĸB, VEGF, p38, p53, TNF-α, CETP, . . ) 
● Kan redusere risiko for Hjerte/Kar sykdommer (27%) 

Modulerer Kolesterol via CETP. (>HDL, < LDL) 
●  Antivirale egenskaper (Significant reduce IL-6, TNF-α, 

MDA, 8-iso-PGF2α , 8-OhdG. 
●  Beskytter Mitokondriene i cellene (SUS, Demens pre-studie) 

 
 
 
 
 



? Medisiner Mat 

Tette gapet 
mellom mat 
og medisin 

Fire av mange gode grunner: 

Hvorfor utvikle et nytt, vitenskapelig basert, profylaktisk 
produkt som MEDOX®, basert på Antocyaner? 
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Men en kontinuerlig økende «Sunami» 

Fra 8 arbeidende pr. pensjonist til 2 på få år?  
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Norge er fra før det landet i 
Europa(verden) med flest  
offentlig ansatte pr.  
innbygger! 



“The blue-purple colored pigments 
in the sweet potatoes was revealed 
being Anthocyanins”.   

“The secret of this long-lived population was found to be primarily the diet. Okinawa blue 
sweet potatoes accounted for almost 70% of the daily meal consumed by the population. Rice 
amounted approx. 12%, vegetables 10%, and fish, strangely enough, only about 1%”.  

 

Internasjonale forskere innen ernæring og medisin, i regi av  
BBC, har avslørt at den friskeste og lengst levende befolk- 
ningen i verden finnes på den japanske øya Okinawa. 1 



  OVERVEKT       Dramatisk økning!  2 
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LIVSSTILSYKDOMMER 3 
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MEDISINER   Dramatisk økning i tid og  
                          kostnader for utvikling!  
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NOK 10-18 Billion                    15 years + 

En enorm utfordring: Kr 12-18 milliarder 
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Gigantiske kostnader kan medføre fare 
for overmedisinering? 

Statins 

 

Today Big Pharma make $ Billions, -medicating Millions! 

Statins 



Presisjonsmedisiner; Effektive, men,-  
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4 De 10 mest solgte presisjonsmedisinene (genetiske, miljømessige 
 og livsstilsavhengige faktorer)  i USA: 

For hver person som 
hjelpes er det 3-24 
som ikke får virkning 



Norske MS-pasienter får ikke  
tilbud om ny revolusjonerende 
MS medisin 
 

Oktober 2019 
 

  Ny MS-medisin, -altfor kostbar 



  Men, la det ikke være tvil! 
Medisiner har reddet millioner av liv og vil fortsette å gjøre det! 
! 



Nestlé today announced the creation of Nestlé Health Science 
S.A. and the Nestlé Institute of Health Sciences to pioneer a  
new industry between food and pharma. September 27, 2010. 

These two separate organisations will allow Nestlé to develop  
the innovative area of personalised health science nutrition to  
prevent and treat health conditions such as diabetes, obesity,  
cardiovascular disease and Alzheimer’s disease, which are  
placing an unsustainable burden on the world’s healthcare  
systems. September 27, 2010. 

10 år etter at MEDOX® ble introdusert som et produkt 
mellom mat og medisin, kom Nestlé med sin løsning 
mellom mat og medisin: 

Turnover  :                        NOK 890 billions 
Employees:         323.000 

http://www.nestle.com/


Vi behøver et totalt Paradigmeskifte 
 

Behandling(Terapi)           Forebygging(Profylakse) 

Kostnader Profylakse Kostnader for Terapi 

En konkurs stat? 

Hva må vi nå gjøre i tillegg 
til sunnere mat, mosjon og 
tekniske hjelpemidler? 



Hippocrates (460-377 B.C.) 

        Medox® er primært rettet mot forebygging.  
 

Det er 2400 år siden Hippocrates argumenterte for forebygging, 
men fremdeles satser de fleste av oss på terapi! 

«Let food be thy medicine and medicine be thy food» 



Antioksidanter 
  

Cellenes egen «Super-Antioksidant» GSH er helt 
nødvendig for å redusere farlig oksidativt stress!!   

GLUTATHIONE DNA 

GSH 



Hvorfor er da en antioksidant som MEDOX® så viktig? 



Hva skjer med helsa vår etter  
hvert som vi vokser og eldes? 

  Nei, «nedturen» starter faktisk her! 

20 

Nedturen? 



GSH 

Beskyttende GSH-nivå avtar sterkt med alder! 

Chronic Inflammatory 
 Diseases 

http://www.neurology.org/content/52/7/1492/F2.large.jpg


Fettløselige Antioksidanter 
Viktige og gode for helsa i riktig 
mengde. Men, kan være direkte  
skadelige dersom det tas for mye.  
Fett akkumuleres da i  cellene og  
kan til og med være kreftdannende 

Vannløselige Antioksidanter 

Vitaminer 

Vikige og gode for helsa. Ufarlige 
selv om det tas for mye da over-
skuddet skilles ut gjennom nyrene 
og ikke akkumuleres i cellene. 
MEDOX® er vannløselig! 

Antioksidanter; - ”Fali det? ” 
Det finnes to fundamentalt forskjellige 
antioksidant-typer; Fettløselige og Vannløselige 

Ludvig 
Kjell Aukrust 



MEDOX®   Superantioksidant med GSH resyklerende-effekt! 

MEDOX®                                                                                             455,86+ 
 
PhamaNord Bio Antioksidant     238,15 
Oxy Protect Fitness Pharma     193,52 
Druekjerneekstrakt Natures Sunshine    143,41 
Rødvinskapsler Fitness Pharma         91,59 
Sambucol Medtech Pharma       65,81 
LifePack Essentials        62,16 
Bio Biloba Pharma Nord          29,68 
Hyben Vital         29,49 
VitaePro                        23,73 
Memoplant Gingo Biloba                      20,89 
Noni Kapsler         14,76 
Bio Nature Q10           4,19 
Avant-Garden                                                                                                 2,80 
Pharma Nord Super Quinon         1,68 
 
 NB! ABTS/TEAC, CUPRAC, DPPH, Folin-Ciocalteu, FRAP, ORAC, -FRAS 

(Resultat her er uten den synergistisk effekten med GSH) 

Antioksidantkapasitet før synergieffekt målt ved Universitetet i Oslo 



I motsetning til på tradisjonelt kosttilskudd, er det på MEDOX®-
molekylene C 3G og D 3G utført langt over hundre in vitro studier.  
På selve MEDOX®, er det utført hele 34  kliniske, humane, 
randomiserte, dobbelt-blinde, placebo-kontrollerte studier 

Alle MEDOX® studiene er uavhengige, finansiert og utført av internasjonale 
universiteter og forskningssykehus. Studiene er kvalitetssikret og publisert i 
internasjonale anerkjente ernærings- og medisin-journaler. Studiene  
representerer verdier på til sammen minst 150 til 300 millioner norske kroner  



Summa Health Systems, USA Sun Yat-sen University, China Ullevål University Hospital, 
Norway 

University of Oslo 
Norway 

University of Messin 
Italy 

Johns Hopkins 
Scool of Medicine, USA 

 

University of 
Dusseldorf 

Karolinska 
Universitetssjukhus 

Noen forskningsorganisasjoner som har utført kliniske 
studier på MEDOX® og på MEDOX®-anthocyanmole-
kylene (C 3G og D 3G). (Europa, USA, Kina og Australia) 

Shouguan University 
Guangdon, China 

University of Bergen 
Norway 



   Noen eksempler på anerkjente, internasjonale Ernærings-  
og Medisin-Journaler hvor kliniske studier på MEDOX®  
med oppsiktsvekkende positive helseeffekter er publisert: 
 



Klinisk, uavhengig, randomisert, dobbelt-blind, placebo-kontrollert, n ＞100 

Lavere Puls Redusert Senkning Redusert Forkjølelse 

Første kliniske humane studie på MEDOX® med mer enn hundre 
personer ble utført på Oslo Universitetssykehus, Ullevål, etter en 
presentasjon av Medox®. (Finansiert av Ullevål Universitetssykehus) 

Medox® styrker immunforsvaret 
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«-anthocyanin supplementation suggests that anthocyanins possess 
anti-inflammatory effects”.  

Finansiert av Kreftforeningen, Forskningsrådet og Throne Holst 
Stiftelsen.               Publisert i ”The  Journal of Nutrition”, USA, 2007 

“These data suggest that anthocyanin supplementation may have a 
role in the prevention or treatment of chronic inflammatory 

diseases”  

Klinisk studie (n＞100) på MEDOX® ved Oslo Universitetssykehus 

Department of Nutrition, and Department of Biostatistics, Institute of Basic Medical Sciences, University 
 of Oslo, and Department of Medical Genetics and Research Centre, Ullevaal University Hospital, Oslo 

Den første av mange kliniske studier på Medox® og Kronisk 
Inflammasjon, med følgende viktige konklusjoner: 

Uavhengig, randomisert, dobbelt-blind, placebo-kontrollert 



Dose-respons studier på MEDOX® 
Publisert i 2020 i European Journal of Clinical Nutrition og Redox Biology  



• ”The Journal of Nutrition”, USA-2007, Chronic Inflammation 
• ”The American Journal of Clinical Nutrition”, USA-2007, Vascular              
   Diseases, Cholesterol, LDL, HDL, CETP 
• ”Clinical Chemistry”, USA-2011, Vascular Diseases 
• ”Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology”, USA-2007,          

Chronic Inflammation 
• ” FASEB,  The Journal of Federation of American Societies for Experimental   
   Biology ”, USA-2004, Cancer 
• ”The Journal of Lipid Research”, USA-2011, Diabetes-2, improve  insulin,     
   lower blood-sugar fluctuations 
•  “Molecular and Cellular Biochemistry”, USA-2011, Vascular Diseases 
• ”Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases”, USA- 2012,   
    Chronic Inflammation, Hypercholesterol, vascular diseases 
• ”Medicine”, USA-2015, Vascular diseases, Diabetes-2, NAFLD, (Non 
Alchoholic Fatty Liver Diseases) 
 

Noen få av mange oppsiktvekkende, helsefremmende resultat-eksempler på 
de 34 kliniske (RDP) studiene på MEDOX® som er publisert i 
internasjonale, anerkjente Ernærings-og Medisin-journaler: 







MS* 

Parkinson 

Ulcerus Colitis* 

Asthma* 

COPD* 

Allergy* 

Arthritis/Rheumatism* 

Psoriasis* 

Cataract** 
Lupus 

Fibromyalgia 

Surgical  
complications 

Migraine** 
Diabetes* 

Urologic Diseases* 

Crohn`s Disease* 

    MEDOX® senker Kronisk Inflammasjon 

The Metabolic 
Syndrome 

Oxidative 
Stress 

Glaucoma* 

Kidney failure/transpl..* 
Huntingtons 

Cardiovascular system * 
Alzheimers 

Cancer* 

Kron. Inflammasjon er relatert til de fleste kroniske sykdommer. 
Det metabolske syndrom omfatter overvekt, høyt blodtrykk, høye insulinverdier og ugunstige kolesterolverdier mm. 
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48 timer uten MEDOX® 

48 timer med MEDOX® 



Summa Health Systems, Ohio, USA 

Kreftforskning på MEDOX®-Antocyanene C 3G og D 3G  
i Ohio, USA. Utført på cellelinjer fra kreftpasienter. 

Etter 3 år konkluderte kreftforskerne: «MEDOX®-molekylene demper vekst 
og spredning av de undersøkte krefttypene signifikant i følgende effekt-
rekkefølge»: 

 

Eggstokk-kreft = Blærekreft = Prostatakreft ˃ Brystkreft ˃ Lungekreft 
I alle tilfellene var D 3G noe mer effektiv enn C 3G 

 



MEDOX® og Kreft 

8 av10 prostata pasienter fikk en hurtig reduksjon i sine PSA-
verdier ved bruk av MEDOX®. For fase 1 og 2 status med Gleason 
Score ≤ 5 syntes dette å være en langtidseffekt.  

Blant 40 kjente prostata-kreft-pasienter, ble 20 fulgt nøye i en årrekke med 
epikriser, 320-480mg MEDOX® 
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(I tillegg til full medisinsk behandling) 

+ 



09-2007 

MEDOX®, fase 3-4 Prostatakreft, Gl.S ≥ 5 

Mai 2004 

08/01-1999 11-2008 

Typisk overlevelse utover den forventede “normalen” var 3-8 år 

Vil ikke få oppleve julen 2003l 
Startet med 4-6 kapsler MEDOX®/dag 

Fra 2020: Stockholm3-testen; Karol. 

100 genetiske markører + PSA 
 + 4 andre proteiner = sikrere resultat 

SUS 
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MEDOX® erfaringer fra prostata-kreft presentert på 
IADS i 2010 for internasjonale kreftforskere 

S.Svaboe, Norway 



Cancer prevention, antitumor and  
methastasis effects of Anthocyanins 



Invitert til å forelese om MEDOX® ved The Royal Swedish Academy of 
Sciences, for forskere innen medisin og farmasøytiske selskap 



Etter besøk av 2 medisin-professorer fra Karolinska, ble vi også invitert til å 
forelese om MEDOX® og Antocyaner for 40 internasjonale forskere innen 
medisin på Karolinska Institutet  i Stockholm. (Vi ble forhånds-sjekket!) 

Professor of Medical Genetics, Neurogenetics Unit, Center 
for Molecular Medicine, Karolinska Institutet: 
 
«Prof. N.N. Karolinska, informerade mig om att dom gjorde 
en värdering av företaget i Norge som gör Medox». 
 
" Han var mycket imponerad av produktionsprocessen och 
det seriösa, professionella sätt på vilket de producerade 
Medox®". 
 
«De hadde en farmasøytisk standard på alt de foretok seg, -
veldig imponerende å høre» 
 
 

 

“Detta stöder min uppfattning att dessa norrmän är mycket skickliga” 
 



MEDOX® «Forbedrer Kolesterol»(CETP ) 

Professor Wenhua Ling 

 «Medox senker LDL med 13,6% og  
hever HDL med 13,7%, en endring 
på 27,3% gjennom modulering av 
CETP-masse og aktivitet.» 

  

”Medox kan redusere faren for 
hjerte/kar sykdommer med 27%” 

”The  American Journal of Clinical Nutrition”, USA, 2009. 

Finansiert av et medisinsk forskningsfond i New York, USA og 
Folkerepublikken Kina! 

Sun Yat-sen University, Guangzhou, 
P.R.China 
 

Samarbeid med amerikanske og canadiske forskerer 



CETP-gen og Alzheimer`s 
Studie(n=500) viste at personer med et CETP-gen som 

ga forhøyet HDL og senket LDL hadde  

70% mindre risiko for Alzheimers!  
Dr Richard Lipton, Albert Einsteins College of Medicine, Yeshiva University, New York, 2009 



Kronisk Inflammasjon og Alzheimer`s 

Studier på tvillinger og AD: Mer enn 4-dobling 
av risikoen for å utvikle AD ved Inflammasjon! 

Inflammasjon 

Cox-PGL 

Amyloid plakk Beta amyloid oksidasjon 
 
          Makrofager 
 
           Cytokiner 
 
          Interleukin-6 

Glutamat 

Frie radikaler 

DNA-mutasjoner 

Nerve 
celle 



Presenterte MEDOX®, Antocyaner og CETP for hjerneforskere og 
kardiologer ved Stavanger Universitet Sykehus. En forstudie der  
viste at: Medox® beskytter Mitokondriene som ødelegges ved AD.  



2) Har synergi med Glutation 

3) Forbedrer Insulin 

1) Senker Oksidativt Stress 

Noen viktige demens faktorer i tillegg til de kjente  
Amyloid Plakk og Tau-proteinene  ? ? ? 

5) Senker CETP 

4) Senker Kronisk Inflammasjon 

Studier viser at MEDOX®: 

6) Beskytter Mitokondriene 



Brainnovation 
Forelesing om MEDOX® og Antocyaner 9-10 oktober 2019  

Stavanger Universitetsykehus; 
Hjerneforskere fra Norge og Ungarn 



Medicines 

Nutrition Supplents and Food 

Etterlyst! 

Kr 12-18 Milliarder 

En ny seriøs klassifisering mellom mat og medisin 

Lab & Animal  
studies 

Effectiveness studies 
Monitoring possible side  
effects;100-300 people 

Kr 2-300 Millioner Nutraceuticals 
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Morgendagens ernærings og helse-pyramide? 
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Precision Medicines 

Nutraceuticals 

Functional (specialized) food 
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Healthy food, fruit, berries & vedg. 

Undocumented Nutrition Supplements 

Most common low priced food today 

Unhealthy «Junk Food» 

Medicines 

Minimal side effects,-if any at all 

Significant side effects 

Between food  
and medicines 

Healthier longer Vitamins & Omega-3 

Prec. 
Medicines 

Side effects. Lim. 

Medicines 

Takk for oppmerksomheten! 



Takk for oppmerksomheten! 
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