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ABBLO PHARMA - MINI TABLETTER
Kalk + D3 Vitamin · Folsyre · Aminocheleret Jern

Primære målgruppe er dem som har svært ved at synke tabletter, eller synes 
almindelige tabletter er for store.

- Små tabletter som er meget nemme at synke

- Pakket i blisterpakninger og fylder derfor ikke ret meget 

- Nemme at have med i tasken

- Nemme at trykke ud

- Ingen farvestoffer, eller unødvendige fyldemidler

ABBLO Pharma ApS    info@abblo.eu    www.abblo.eu    Tlf.: 5353 8517 

ABBLO PHARMA - IN-VITRO HJEMMETESTS
Klamydia · Urinvejsinfektion · Tidlig graviditet · Graviditet · Ægløsning

Målgruppen er dem som ønsker at teste i egne trygge rammer med hurtigt og sikkert svar. 

- 100% hjemmetest - skal ikke sendes til laboratorie

- Høj sikkerhed på alle test

- Underlagt EU’s krav og bekendtgørelser for medicinsk udstyr af IVD

ABBLO Pharma ApS    info@abblo.eu    www.abblo.eu    Tlf.: 5353 8517 
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SUNDHEDSSTYRELSEN ANBEFALER
kvinder der planlægger graviditet til 3. måned af 
graviditeten dagligt at indtage 400 mikrogram folsyre, 
svarende til 1 MINI tablet. 

MINI FOLSYRE
Fakta & Målgruppe

PRIMÆR MÅLGRUPPE:
Dem der ønsker at blive gravide, og 
dem der er gravide.

Ældre personer

- Forebygger misdannelse af hjerne og rygmarv

- Mindsker træthed og udmattelse

- Bidrager til normal psykologisk funktion

- Bidrager til immunsystemets normale funktion

- Fylder ikke ret meget 

- Nem at have med i tasken

- Pakket i blisterpakning

MINI FOLSYRE
Produktinfo & Statistik 

FAKTA
Folsyre er vigtig for den gravide, for at nedsætte 
risikoen og til at forebygge at føde børn med visse 
typer af misdannelser af hjerne og rygmarv (neu-
ralrørsdefekter). Folsyre bør indtages allerede fra 
graviditeten planlægges.

 

 
Ældre personer anbefales dagligt indtag af 
folsyre, idet folsyre bidrager til immunsystemets 
normale funktion, den psykologiske normale 
funktion, samt mindsker træthed og udmattelse. 

VARENR.: 218440

VAREBESKRIVELSE: 
ABBLO MINI Folsyre 

NÆRINGSINDHOLD:
1 tablet = 400 µg = 100% ADT 

BLISTERPAKNING 
Antal: 90 stk.
Vitamin: Folat 400 mg. 
(Pteroylmonoglutaminsyre)

Produktet er vegetarisk og laktosefrit. 
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SUNDHEDSSTYRELSEN ANBEFALER
gravide et dagligt indtag af 25 mg. aminocheleret jern 
fra 10. graviditetsuge.

En femtedel af gravide udvikler jernmangelanæmi sidst 
i graviditeten, hvis de ikke tager jerntilskud. Det betyder, 
at der kan ske et fald af mængden af røde blodlegemer 
(blodprocenten). De røde blodlegemer transporterer ilt 
rundt i kroppen, og hvis blodprocenten er lav, bliver du 
blandt andet træt, får hovedpine og bliver svimmel.

MINI AMINOCHELERET JERN
Fakta & Målgruppe

PRIMÆR MÅLGRUPPE:
Kvinder under graviditeten

Teenagere i voksealderen
- teenagere har ofte jernmangel, da 
de vokser hurtigt og teenage-piger 
begynder at menstruere.

- Danmarks mindste jerntablet

- Ingen tilsatte farvestoffer

- Ingen unødvendige fyldemidler

- Optages 4 gange bedre end normalt jern

- Meget nem at synke

- Nem at trykke ud

- Fylder ikke meget

- Nem at have med i tasken

- Pakket i blisterpakning

MINI AMINOCHELERET JERN
Produktinfo & Statistik 

FAKTA
· Jern er afgørende for ilttransport i kroppen. 

· Forbedrer modstandskraft mod infektioner. 

· Sikrer vitale livsfunktioner, indlæring og vækst.

KONSEKVENS
Ved jernmangel vil den fysiske ydeevne være 
nedsat og træthed samt svimmelhed vil være de 
første tegn herpå. 

Lavt jernindhold i kroppen kan på sigt føre til, at 
man udvikler lav blodprocent, anæmi.

VARENR.: 218439 (30 Stk.)
VARENR.: 218437 (90 Stk.)

VAREBESKRIVELSE: 
ABBLO MINI Amino Jern 

NÆRINGSINDHOLD:
1 tablet = 25 mg = 179% ADT 
Gravid  = 25 mg = 100% ADT

Coated tablet uden smag af jern. 

BLISTERPAKNING 
Antal: 30 stk.
Antal: 90 stk.
Mineral: Aminocheleret jern 25 mg. 
(Ferrobisglycinat)

Produktet er vegetarisk og laktosefrit. 
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SUNDHEDSSTYRELSEN ANBEFALER
et dagligt indtag af 800 mg kalk og 10 μg D-vitamin til 
kvinder der påtænker at blive gravide eller er gravide.

Ældre personer over 70 år anbefales et dagligt indtag af 
800 mg kalk og 20 μg D-vitamin.

Personer med mørk hud eller tildækket hud anbefales et 
dagligt indtag af 10 μg D-vitamin. 

Vores erfaring viser at personer med mørk eller tildækket 
hud, der lever i den nordlige del af Europa anbefales et 
dagligt indtag af 25 μg D3 vitamin. 

Vi anbefaler at D vitamin niveauet måles hos en læge, da 
behovet for D3 vitamin kan variere fra person til person.  

MINI KALK + D3-VITAMIN
Fakta & Målgruppe

PRIMÆRE MÅLGRUPPER:
Kvinder der ønsker at blive gravide, 
eller er gravide.

Ældre fra 70 år og opefter

Personer med mørk og eller 
tildækket hud.

- Danmarks mindste kalktablet

- Meget nem at synke

- Nem at trykke ud

- Fylder ikke ret meget

- Nem at have med i tasken

- Overblik over antal spiste tabletter

- 100% nedbrydelig biofolie

- Pakket i blisterpakning

MINI KALK + D3-VITAMIN
Produktinfo & Statistik 

FAKTA GRAVID
Kalk er vigtig for den gravide og det ufødtes barns 
opbygningen af knogler og tænder. Endvidere er 
kalk vigtig for den normale funktion af nerve- og 
muskelceller. D-vitaminet medvirker til barnets 
vækst og udvikling af immunsystemet.

FAKTA 70 ÅR+
Kombinationen af kalk og D-vitamin nedsætter 
risiko for knogleskørhed og knoglebrud hos ældre.

FAKTA MØRKHUDET/ TILDÆKKET HUD
Personer med mørk eller tildækket hud, som er 
bosiddende i den nordlige del af Europa, har svært 
ved at danne tilstrækkeligt D-vitamin. 

GENERELT
Ved D-vitamin mangel kan man risikere at blive 
syg, få smerter, kramper og snurren i både 
hænder, arme, fødder og ben. 

D-vitamin er meget vigtigt i forbindelse med 
optagelse af det livsvigtige kalk. D-vitamin 
fremmer og regulerer kalkindholdet i kroppen. 

Et kosttilskud af D-vitamin vil ligeledes afhjælpe 
træthed og udmattelse i hverdagen.

(D-vitamin er fedtopløseligt og kan derfor ikke 
udskilles med urinen, og kan derfor være skadeligt 
at tage i for store doser.)

VARENR.: 218436 (kalk 200 mg/ D3 vitamin 2,5 μg)
VARENR.: 218938 (kalk 200 mg/ D3 vitamin 10 μg)
VARENR.: 218939 (kalk 200 mg/ D3 vitamin 25 μg)

VAREBESKRIVELSE: 
ABBLO MINI Kalk + D3-vitamin 

BLISTERPAKNING 
Antal: 180 stk.
Mineral: Calciumcarbonat 200 mg.

- Vitamin: D3 - 2,5 µg Cholecalciferol
- Vitamin: D3 - 10 µg Cholecalciferol
- Vitamin: D3 - 25 µg Cholecalciferol

Produktet er vegetabilsk og laktosefrit, med undtagelse 
af D3 vitaminet der er udvundet af fåreuld.
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KLAMYDIA TEST
Fakta & Statistik 

ABBLO Pharma’ Klamydia Test til kvinder 
er en hjemmetest, der IKKE skal sendes til 
et laboratorie. 

Kvinden kan derfor udføre testen i sine egne 
trygge og rolige omgivelser, og få resultatet 
efter kun 20 minutter. 

Testen har en høj sikkerhed på 98%. Den 
produceres i Østrig, og er derfor testet og 
underlagt EU’s krav og bekendtgørelser for 
medicinsk udstyr af IVD.

Testen kan anvendes 2 uger efter ubeskyttet 
samleje; klamydia smitter efter kontakt 
mellem kønsorganer, samt oral- og analsex.

ABBLO Klamydia Test er et supplement til 
lægebesøg, og skal ikke ses som en erstatning 
for at gå til lægen.

Kildehenvisning: sundhed.dk, Ritzau, 
apoteket.dk, sexlinjen.dk 

MÅLGRUPPE 
Kvinder i alderen 15 – 29 år

FAKTA
· 5% af alle kvinder i alderen 18-22 år har 
klamydia.
· 4% af alle gravide er smittede med klamydia.
· 75% af alle kvinder har INGEN symptomer.
· Over 60.000 personer er smittet med 
klamydia.
· Årligt registreres ca. 30.000 nye klamydia 
sygdomstilfælde.

KONSEKVENS
· 500 kvinder bliver årligt infertile pga. 
klamydia.
· Klamydia kan forårsage trachom, der 
forårsager et kronisk svagt syn eller blindhed.

KLAMYDIA TEST
Produktinfo 

- 100% hjemmetest

- Svar på 20 minutter

- 98% sikker 

VARENR.: 216867

VAREBESKRIVELSE: 
ABBLO Klamydia Test 

OTC/1U (DK-NO-SE)

Antal: 1 stk. 
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URINVEJSINFEKTION TEST
Fakta & Statistik 

ABBLO Pharma’ Urinvejsinfektion Test er en 
hjemmetest til børn, kvinder og mænd, der 
tester for Nitrit, Leukocytter og Protein. 

Gravide kan have fordel af at anvende 
testen da indholdet af Protein kan være 
en indikation på svangerskabsforgiftning. 
Ligeledes er testen af Leukocytter hyppigt 
forekommende hos gravide, og indikerer 
blærebetændelse.

I Danmark skyldes 80 % af alle 
urinvejsinfektioner E. coli bakterier.

Leukocytter der er betegnelsen for de hvide 
blodlegemer, er en vigtig indikation for 
betændelsestilstanden i nyre og urinveje.

Protein er et velkendt symptom i tilfælde 
af nyreinfektion, Protein kan forekomme, 
hvis der er en betændelsestilstand i blæren, 
prostata eller blødning i urinvejene.

Nitrit kan kun opstår ved at bakterier 
i urinvejene omdanner nitrat til nitrit. 

Normalt indeholder urinen hverken bakterier 
eller andre mikroorganismer, Leukocytter, 
Protein og Nitrit er derfor de vigtigste 
indikatorer på urinvejsinfektion.

MÅLGRUPPE 
Børn, kvinder, (specielt gravide) og mænd 
med forstørret prostata. 

FAKTA
· 50% af alle kvinder får urinvejsinfektion i 
løbet af livet.
· 11% af danske kvinder får årligt urinvejs-
infektion.
· 15% af alle gravide får urinvejsinfektion.
· 8% af alle piger i 7-årsalderen har haft 
mindst 1 tilfælde af urinvejsinfektion.
 
SYMPTOMER
· Hyppig og sviende vandladning og pludselig 
vandladningstrang.
· Urinen kan se uklar og plumret ud og lugte 
grimt.
· Smerter nedadtil i maven, og evt. feber.

KONSEKVENS
· Blærebetændelse og nyrebækken-
betændelse.

Kildehenvisning: sundhed.dk, apoteket.dk, ssi.
dk

URINVEJSINFEKTION TEST
Produktinfo

- Test for svangerskabsforgiftning

- Velegnet til børn

VARENR.: 217124

VAREBESKRIVELSE: 
ABBLO Urinvejsinfektion Test 

(UTI) OTC/3U (DK-NO-SE)

Antal: 3 stk.
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TIDLIG GRAVIDITETSTEST
Fakta & Statistik 

ABBLO Pharma’ Tidlig Graviditestest er helt ny 
på det Skandinaviske marked. 

Det er et patenteret produkt, og måler hCG 
ved 5 mlU/ml, hvilket er 5 gange så lavt som 
ved brug af almindelige graviditetstests. 

Testen er produceret i Østrig og er derfor 
underlagt EU’s krav og bekendtgørelser for 
IVD for selftesting.

Testen har en høj sikkerhed der er større end 
>99%.

Testen adskiller sig fra de øvrige tests ved at 
kunne teste på 8. dagen efter befrugtigelse, 
hvilket svarer til ca. 5 dage før udeblevne 
menstruation, men kan samtidig også 
anvendes på alle efterfølgende dage, og 
kan derfor både anvendes som en tidlig og 
almindelig graviditetstest.

Kildehenvisning: kvindeliv.dk

FAKTA
· Kroppens eget naturlige hCG niveau 
overstiger ikke 4 mlU/mL, hvorfor et falsk-
positivt resultat er usandsynligt.

· Risikoen for biokemiske graviditeter inden 
for de første 21 dage er 10-20%.
 
KONSEKVENS
10–20% af alle gravide, der lader sig teste 
inden lægens anbefalede 3 ugers grænse, 
oplever at miste graviditeten. Dette er 
i sig selv en ulykkelig situation for den 
pågældende, men for en større andel af de 
gravide, er dette ikke kun negativt.

Flere kvinder end tidligere, oplever at de har 
svært ved at blive gravide, og for disse kan en 
positiv graviditetstest være en stor lettelse, til 
trods for at de kan miste graviditeten. Nu ved 
de, at det er muligt, og at det ikke skyldes, at 
de ikke er i stand til at blive gravide. 

TIDLIG GRAVIDITETSTEST
Produktinfo

- Test 8 dage efter befrugtigelse

- >99% Sikker

VARENR.: 216877

VAREBESKRIVELSE: 
ABBLO Tidlig Graviditetstest 

OTC/2U (DK-NO-SE)

Antal: 2 stk.
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GRAVIDITETSTEST
Fakta & Statistik

ABBLO Pharma’ Graviditetstest måler hCG 
ved 25 mlU/ml, hvilket er standard ved brug af 
almindelige graviditetstests.

Testen har en høj sikkerhed der er større end 
>99%.

Testen kan anvendes på 13. dagen efter 
befrugtigelse, hvilket svarer til første dag efter 
udebleven menstruation, men kan samtidig 
også anvendes på alle efterfølgende dage.

FAKTA
· Kroppens eget naturlige hCG niveau 
overstiger ikke 4 mlU/ml, hvorfor et falsk-
positivt resultat er usandsynligt.
· Risikoen for biokemiske graviditeter inden 
for de første 21 dage er 10-20%

KONSEKVENS
10–20% af alle gravide, der lader sig teste 
inden lægens anbefalede 3 ugers grænse, 
oplever at miste graviditeten. Dette er i sig 
selv en ulykkelig situation for den pågæl-
dende, men for en større andel af de gravide, 
er dette ikke kun negativt.

Flere kvinder end tidligere oplever at de har 
svært ved at blive gravide, og for disse kan en 
positiv graviditetstest være en stor lettelse, til 
trods for at de kan miste graviditeten. Nu ved 
de, at det er muligt at blive gravid.

Kildehenvisning: kvindeliv.dk.

GRAVIDITETSTEST
Produktinfo 

- Test ved første udeblivende periode

- >99% Sikker

VARENR.: 217122

VAREBESKRIVELSE: 
ABBLO Graviditetstest 

OTC/2U (DK-NO-SE)

Antal: 2 stk.
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ÆGLØSNINGSTEST
Fakta & Statistik 

ABBLO Pharma’ Ægløsningstest måler LH (Lu-
teiniseringshomon) ved 40 mlU/ml, 
kvinders normale LH niveau i den follikulære 
fase ligger typisk mellem 2,4 – 12,6 mlU/ml.

ABBLO Pharma’ Ægløsningstest er et komplet 
system, der kan hjælpe med at forudsige 
ægløsningstidspunktet, og dermed den 
optimale befrugtningsperiode.

Ægløsningstesten sandsynliggør, at æg-
løsningen indtræffer inden for de næste 
24 – 36 timer.

Testen har en høj sikkerhed, der er større end 
>99%.

FAKTA
· Under ægløsningsfasen vil kvindens typiske 
LH niveau ligge mellem 14,0 – 96 mlU/ml. 
· Efter ægløsningsfasen (Lutealfase) ligger 
kvindens LH niveau typisk mellem 1,0 – 11,4 
mlU/ml.

OBS:
Når man skal tage en ægløsningstest skal 
man være opmærksom på nogle faktorer, der 
kan sløre om der er LH hormon i kroppen. Man 
skal op til en ægløsningstest passe på med at 
drikke for meget vand, da dette kan fortynde 
koncentrationen af hormonet. 

Anvend ikke den første morgenurin, og 
test på ca. samme tidspunkt hver dag i 
ægløsningsforløbet.

Ud over dette, skal man tjekke, at man ikke 
tager medicin der indeholder LH hormonet.

ÆGLØSNINGSTEST
Produktinfo

- Ægløsning inden for de første 24-36 timer

>99% Sikker

VARENR.: 217123

VAREBESKRIVELSE: 
ABBLO Ægløsningstest 

OTC/5U (DK-NO-SE)

Antal: 5 stk.
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