Fruit Power - Rullar
Fruit Power rullar ger dig snabb energi när du
behöver det som mest. Finns i flera olika smaker
och är smidiga att ha med sig i farten. De runda
tabletterna smälter snabbt i munnen och höjer
snabbt ditt blodsocker vid behov. Fruit Power rullar
finns att köpa i hälsokostbutiker eller i webshoppar.
Alltid bra att ha nära till hands som diabetiker.
diabeticdesigned.se

Passionsfrukt

Naturell

everydiabetic.com
testandtreat.nu
Life Hälsokostbutiker

Mango

Hälsokraft Hälsokostbutiker

Citron
Fruit Power - Påsar
Fruit Power påsar är enskild förpackade druvsockertabletter i olika goda smaker. Du slipper att de
smular sönder i fickan eller förstörs när vattenflaskan läcker i väskan. Otroligt smidigt att alltid ha
med sig och en riktig livräddare när det behövs.
Fruit Power påsar kommer i två olika varianter,
tropisk- och fruktmix. Påsarna finns att köpa i ovan
nämnda webbutiker eller på dessa apotek.
Apoteket AB

Apelsin

Jordgubb

Mild Blåbär

Apoteket Hjärtat
Apoteksgruppen
Loyds Apotek

Hallon

Fruit Power & Diabetesläger
En höjdpunkt varje sommar för många barn är
speciella läger för barn och ungdomar med
diabetes. Sedan flera år tillbaka är vi med och
stöttar läger över hela Sverige, från norr till söder.
Rörelse och livsglädje är viktigt för alla barn men
kanske extra viktigt för barn med diabetes. Varje
sommar gör många frivilliga volontärer det
möjligt för massor av barn att åka på läger vilket
vi tycker är helt enastående.

Annordnar ni ett diabetesläger?
Kontakta oss så hjälper vi er med sponsring.
info@lindrooshalsa.se 019-331510

Idrott med diabetes
2018 startade Lindroos ett samarbete med flertalet svenska ungdomar som har diabetes och
samtidigt utöver en idrott. Som diabetiker går
man varje dag en fight mot sin sjukdom vilket vi
vill vara med och underlätta så mycket vi kan.

Smidigare druvsocker för diabetiker

I vår sattsning letade vi efter idrottare som
sattsar på sin idrott helhjärtat och som är goda
föredömen för andra barn med diabetes som
älskar att idrotta. Det är viktigt att barn med
diabetes förstår att de också kan lyckas inom
idrottens värld, precis som alla andra.
Mer info om vilka idrottare vi stöttar hittar du på
www.lindrooshalsa.se
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