Vem är Extend Näringsprodukter till för?
Våra Bars, Shakes, Crisps och Drizzles är helt enkelt näringsprodukter som
hjälper dig att kontrollera blodsockret i upp till 9 timmar.
Fördelen med stabilt blodsocker kan appliceras på flera olika livsstilar;
Läs igenom denna lista och få reda på hur Extend Näringsprodukter kan hjälpa
dig.

Diabetiker

Enligt Svenska Diabetesförbundet, har ca 400 000 svenskar diabetes. Extend Näringsprodukters långsamma
kolhydrater kan hjälpa dig att hålla din diabetes under kontroll. Extend näringsprodukter är utvecklade för
personer med diabetes Typ 1, Typ 2 och Graviditetsdiabetes, men även de som lider av glukosdippar
(hypoglykemi).

Minska blodsockersvängningarna
Våra Bars, Shakes, Crisps och Drizzles metaboliseras långsamt och omvandlas till glukos i upp till 9 timmar, vilket
hjälper dig att hålla en jämn glukosnivå, utan toppar och dalar.

Reducerar risken för Blodsockerfall (Hypoglykemi) på natten med upp till 75 %
För att undvika att vakna upp i en hypoglykemisk dimma på natten eller uppleva en dåsig känsla efter träning,
frisätts långsamma kolhydrater i upp till 9 timmar och minskar därmed risken för blodsockerfall (hypoglykemi) med
upp till 75 %.

Reducerar risken för högt blodsocker (Hyperglykemi) på morgonen med upp till 28 %
Den långsamma frisättningen av kolhydrater i Extend Näringsprodukter ger stabil energi som minskar risken för
högt blodsocker (hyperglykemi) på morgonen med i genomsnitt 28 %. Vakna pigg och redo för den nya dagen.

En säker brygga mellan måltiderna
Långt mellan måltiderna kan vara farligt för diabetiker. Det långsamma frisläppandet av kolhydrater i våra
produkter hjälper dig att hålla din energi- och sockernivå till nästa måltid.

Undvik “Topp – Trött - Sug -cykeln” Extend Näringsprodukter med lågt glykemisktindex kommer
INTE att orsaka en plötslig stegring i blodsocker eller ett efterföljande insulinsvar, vilket gör att du kan äta
snacks utan att känna dig trött eller hungrig senare.

Viktmedvetna

Enligt Folkhälsomyndigheten har idag nära hälften av alla svenskar fetma eller övervikt. Extend Näringsprodukter
är enkla näringslösningar som kan hjälpa dig att uppfylla dina kostbehov samtidigt som du slipper att gå hungrig.

Reducera ditt kaloriintag vid nästa måltid med upp till 21 %
Det är kliniskt bevisat att den långsamma frisättningen av kolhydrater i våra produkter hjälper dig att minska
kaloriintaget vid nästa måltid med i genomsnitt 21 % om du avnjuter Extend som mellanmål.

Reducera Insulinframkallad fettlagring
Eftersom våra produkter inte ger en blodsockertopp, behöver inte kroppen insulin för att lagra blodsocker som
fett, vilket innebär att när du äter Extend Näringsprodukter undviker du fettlagring.

Komplettera din kost
Extend Näringsprodukter med lågt glykemisktindex, långsamma kolhydrater och som dessutom är glutenfria
passar perfekt in i en mängd olika dieter. Oavsett vilken diet du går på, kan du utan skuldkänslor njuta av en
produkt som faktiskt kommer att hjälpa dig att nå dina viktminskningsmål.

Kontrollera din hunger
När det går för lång tid mellan måltiderna, eller när ditt blodsocker blir för lågt, kan hungerkänslan snabbt leda till
ohälsosamma mellanmålsval. Våra produkter bidrar till att undvika begäret genom att du kan undvika blodsocker
dalar.

Kontrollera portionsstorleken
Våra produkter kommer färdigförpackade i exakta portioner som hjälper dig att tillfredsställa din hunger samtidigt
som du håller nere ditt kaloriintag.

För dig som tränar

Det patentskyddade Extend Näringsproduktreceptet använder lågglykemiska kolhydrater för att hjälpa kroppen
återhämta sig effektivt efter ansträngande träning. Våra proteinproppade snacks metaboliseras långsamt och ger
stabil energi i upp till 6 timmar under dagen. Gör ett vinnande mellanmålsval, nå dina träningsmål och lämna dina
konkurrenter bakom dig med Extend Näringsprodukter.

Undvik träningsrelaterad låg blodsockernivå (Hypoglykemi)
Din kropp kräver mycket energi under träning, vilket ofta påverkar ditt blodsocker. Våra produkter ger långvarigt
skydd mot låg blodsockernivå, (hypoglykemi) vilket lätt kan uppstå hos uthållighetsidrottare och personer med
diabetes.

Tanka din kropp med proteiner och lågglykemiska kolhydrater
Socker och höga nettokolhydrater i andra Fitness snacks kan påverka dig negativt. Våra lågglykemiska
kolhydrater och höga proteininnehåll hjälper dig att maximera din kost och göra din träning effektivare.

Behåll energin under långa träningspass
Vår patenterade kombination av komplexa kolhydrater, protein och fett bryts ned successivt över tid, vilket hjälper
dig att hålla dig i toppform under långa uthållighetspass.

Förbättra återhämtningen efter tuffa träningspass
Det är bevisat att våra långsamma kolhydrater hjälper dig att återhämta dig mer effektivt från träning genom att få
ut maximalt av de kalorier du förbrukar.

Ha alltid hälsosamma mellanmål i din gymväska
Våra Bars, Shakes, Crisp och Drizzles är lätta att ha med sig i gymväskan för att enkelt kunna avnjuta som
mellanmål före, eller efter träningen. Till skillnad från andra bars, smälter inte heller Extend i väskan.

Stressiga dagar

När livet är fullt med stressiga måsten är en av de första sakerna som försvinner, en hälsosam kostrutin. Att
rutinmässigt hoppa över måltider påverkar din koncentration och får hälsokonsekvenser på lång sikt. Extend
Näringssnacks kan hjälpa dig att äta smartare när du har mycket omkring dig.

Undvik lågt blodsocker mellan måltiderna
Lång tid mellan måltiderna kan få konsekvenser, särskilt för personer med diabetes. Våra Bars, Crisps, Shakes
och Drizzles är en perfekt lösning för att hålla dig på en stabil blodsockernivå när du inte har tid att äta.

Njut av en tillfredsställande och hälsosam måltidsersättning
När det inte finns tillräckligt med tid för en lugn och stillasittande måltid kan Extend Näringsshakes, med
mycket protein och berikade med 24 viktiga vitaminer och mineraler, vara ett hälsosamt sätt att tillfredsställa
din hunger på bara några minuter.

Bibehåll energin genom hektiska dagar
Eftersom den patenterade, komplexa kolhydratformeln metaboliseras i upp till 6 timmar under dagen, ger
våra produkter stabil, långvarig energi för att hjälpa dig hålla tempot genom din hektiska dag.

Förbättra din förmåga till fokus och koncentration
Blodsockertoppar och dalar har en djupgående inverkan på vår koncentration. Genom att äta ett mellanmål
som hjälper till att kontrollera blodsockret längre än något annat på marknaden, kan du koncentrera dig på
dina uppgifter utan att distraheras av trötthet eller hunger.

Packa ner ett lättillgängligt mellanmål
Att använda Extend Näringsbars, Shakes, Crisps och Drizzles är snabbt och bekvämt. De är perfekta för att
ha med sig i handskfacket, handväskan, portföljen, matlådan, gymväskan med mera.

Hälsomedvetna

Som ordspråket säger - Du blir vad du äter. Att äta hälsosamt leder till god självkänsla och daglig
tillfredställelse. Våra produkter är ett fantastiskt alternativ till onyttiga mellanmål och ger långtidsverkande
fördelar såsom; hungerkontroll och en jämn blodsockernivå.

Minska risken för diabetes
Våra lågglykemiska kolhydrater hjälper kroppen att reglera blodsockret, utan att utlösa kroppens
naturliga insulinsvar, och hjälper dig att minska risken för diabetes.

Ditt hjärta kommer tacka dig
Ditt hjärta kommer älska våra produkter. Alla produkter är kolesterolfria, har låg fetthalt, högt
fiberinnehåll och är diabetesvänliga.

Lev Glutenfritt
Alla våra produkter är tillverkade med glutenfria ingredienser, är kolesterolfritt och lågt i
nettokolhydrater. De passar in i en mängd olika kostplaner.

Njut av balansen mellan proteiner och fibrer
Den höga fiber- och proteinhalten i våra produkter kan hjälpa dig att känna dig mätt och belåten när du
njuter av ett mellanmål.

Prova våra helt naturliga alternativ
Extends näringsprodukter är bra alternativ till vanliga, kraftigt bearbetade snacks. De är gjorda med
helt naturliga ingredienser.

Barn och ungdomar

Alltför många barn och ungdomar räknas idag som överviktiga. Extend Näringssnacks kan fungera
som ett ultrasnabbt frukostalternativ för barn som har svårt att äta någon, eller en bra frukost. Eller
som mellanmål i skolan för att behålla fokus och koncentration.

Förhindra hypoglykemi (lågt blodsocker) under natten
För föräldrar till barn med diabetes, är sena ”dippar” ett ständigt hot mot barnets hälsa och
välbefinnande. Det är kliniskt bevisat att Extend Näringsprodukter minskar natt hypoglykemi med upp
till 75 %. Låt barnen njuta av Extend innan sängdags och få en bättre nattsömn.

Utveckla hälsosamma matvanor
Att utveckla sunda matvanor i tidig ålder är viktigt för att förebygga hjärtproblem, diabetes och fetma.
Våra näringsrika mellanmål gör det roligt att äta smart och enkelt.

Behåll fokus och koncentration
Skolkafeterians utbud är ofta onyttig. Skicka med Extends produkter som ett bättre alternativ för
långvarig energi och fokus.

Ät ett snabbt, hälsosamt mellanmål mellan aktiviteter
Spenderar man mycket tid utanför hemmet blir det svårt med balanserad kost. Men
Extendprodukternas rika innehåll av protein och fibrer och dess lättillgänglighet gör dem till bra
alternativ till onödig snabbmat.

Njut av vårt stora smakutbud
Våra Bars, Shakes, Crisps och Drizzles finns i en mängd spännande smaker och som en del av några

av våra unika recept.

Sjukvårdspersonal

Enligt Svenska Diabetesförbundet, har ca 400 000 svenskar diabetes och nästan hälften av alla vuxna svenskar
är överviktiga (BMI 25 - >30). Många av dessa människor kräver medicinsk behandling och är i behov av

rådgivning från sjukvårdspersonal för hantering av deras diabetes eller vikt. De unika, kliniskt bevisade
fördelarna med Extend, gör produkterna perfekta för sjukvårdspersonal som är på jakt efter banbrytande
näringsprodukter att rekommendera till patienter.

Hjälp dina patienter att hantera sin diabetes
Det är kliniskt bevisat att våra produkter minskar risken för hypoglykemi under natten med upp till 75 % och
risken för morgonhyperglykemi med, i genomsnitt, 28 %. Du är välkommen att bli en av de hundratals
specialister som rekommenderar våra produkter för att hjälpa patienter hantera diabetes.

Vägled patienter med viktminskningsmål
Våra produkter bidrar till att minska intaget av kalorier vid nästa måltid med 21 %. De är idealiska lösningar
för att kontrollera aptiten och hantera kosten.

Lita på våra produkter med kliniskt bevisat resultat, framtagna av läkare
Vår produktformel uppfanns av Dr Francine Kaufman, tidigare ordförande i amerikanska diabetes förbundet.
Fördelarna med hennes recept har sedan dess verifierats av sex granskade kliniska studier och är skyddad
av 17 internationella patent.

Njut av enastående professionell support
Vi värdesätter de relationer vi har med sjukvårdspersonal runt om i landet. Genom att tillhandahålla prover
och information erbjuder vi alla de resurser som du behöver för att tryggt kunna rekommendera Extend
Näringsprodukter till dina patienter.

