
CASE:

Virkelig god klikrate og
høj konvertering til køb

Kunderne skal opleve, at vi er en seriøs virksomhed, og det gør de ved at 
se os i Berlingske og BT gang på gang. Det giver tryghed hos kunderne. 
På bt.dk har vi en virkelig god klikrate, og rigtig mange klik bliver konver-
teret til et køb.

CLAUS GLERUP 
Indehaver af Wellvita

Wellvita tilbyder privat kunder kost tilskud. 
Virksomheden arbejder for at give kunderne 
bedre livs  kvalitet, og det skal blandt andet 
høj produktkvalitet, fornuftige priser, hurtig 
ekspedition og en udpræget personlig ser-
vice hjælpe med til.

OPGAVE
Øget salg af Wellvita produkter ved tilstedevæ-
relse på de rigtige platforme.

Tilføre troværdighed til Wellvita kosttilskud vha. 
synlighed på troværdige platforme.

Tilstedeværelse af Wellvita annoncering i den 
rette kontekst, overfor den rette målgruppe.

LØSNING
Kampagne implementeret primært på/I BT pga. 
mediets sundhedsprofil samt adgang til en mål-
gruppe, der er meget handlingsorienteret.

Tilstedeværelse i de mange BT Plus sund-
heds-guides på bt.dk, hvor Wellvita leverer rele-
vant indhold til en aktivt opsøgende målgruppe.

Mailudsendelse til en omfattende permissi-
on-database, der har interesse i hhv. sundhed 
og kosttilskud.

Udvikling af advertorials til indrykning i koncer-
nens medier.

RESULTAT
Indrykning af Advertorials i BT gav en respons 
på 50% mere end normal annoncering.

Gode klikrater på bt.dk, og mange klik der bliver 
konverteret til køb.

En tilfreds annoncør, der har oplevet markant 
stigning i salg af produkter og som opfatter Ber-
lingske Media som en koncern, der er indstillet på 
at afprøve nye, kreative løsninger til fælles bedste.
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KAMPAGNEMATERIALER

PLATFORME

Lavet i samarbejde med annonce

sÅdan bestiLLer  
dU choLemin 
Hvis du vil prøve Cholemin, kan 
du bestille naturmidlet på  
www.wellvita.dk.

Har du spørgsmål til produktet, 
eller vil du bestille det per 
telefon, kan du ringe til Wellvitas 
helsevejledere på telefon:

82 30 30 40  
– telefonerne er åbne alle 
hverdage fra kl 8-16. 

Bemærk! Du kan også ringe hver 
søndag fra 9-16

Wellvita sælger 40 forskellige 
natur midler til 70.000 kunder i 
hele landet.

Rød gær-ris indeholder Monacolin K, som er det 
aktive stof i naturmidlet Cholemin. 

Krydderi holder styr 
på kolesteroltallet

I Kina bruges rød gær-ris som 
krydderi og farvestof, og det er 
f.eks. denne ingrediens, der giver 
peking-and sin røde farve. Men 
rød gær-ris har også vist sig at 
have nogle sundhedsmæssige 
kvaliteter, der ikke er til at 
overse. 

Et kolesteroltal, der sniger sig 
i vejret, er som en tikkende 
bombe under sundheden. Man 
risikerer, blodårerne forkalker/

forfedter, og at hjerte-helbredet begyn-
der at skrante. 

- Før i tiden fandtes der ikke noget 
naturmiddel, der kunne vedligeholde ko-
lesteroltallet. Den slagne vej var og blev 
sund kost og motion. En sund livsstil er 
naturligvis stadigvæk rigtig vigtig, men 
forandringer i livsstilen kan suppleres 
med naturmidlet Cholemin, der hjælper 
med at vedligeholde et normalt koleste-
roltal, siger administrerende direktør i 
Wellvita, Claus Gleerup.

Virkningsstoffet i Cholemin er Mo-
nacolin K som opstår, når man poder 
helt almindelige hvide ris med svampen 
Monascus purpureus. Svampen æder sig 
gennem risen og tilbage bliver et rødt 
pulver, rød gær-ris, hvori Monacolin K 
er et aktivt stof.  

Monacolin K er godkendt af EU
At Monacolin K har en positiv effekt på 
kolesteroltallet er veldokumenteret, og 
EU’s myndighed for fødevaresikkerhed 
blåstemplede midlets virkning i 2011. 

- EFSA har slået fast, at Monacolin K 
har en effekt, når man indtager 10 mg 
om dagen, hvilket nøjagtigt svarer til 

den mængde, som er i Cholemin, siger 
Claus Gleerup. 

Mere end halvdelen af befolkningen 
mellem 25 og 65  år har et forhøjet ko-

lesteroltal, mens det gælder 77 % af de 
55-64-årige – altså mere end 3 ud af 4. 

- Mange mennesker har et lettere 
forhøjet kolesteroltal, og her kan man 
bruge Cholemin, der er et naturmiddel, 
før man griber til mere skrappe metoder 
og måske kommer til at skyde gråspurve 
med kanoner. Nogle gange handler det 
om, at kolesteroltallet er forhøjet i en 
kortere periode og ikke over flere år, 
siger Claus Gleerup.

Flere slags kolesterol
Kolesterol inddeles i forskellige klas-
ser, men to klasser er særligt vigtige: 
LDL-kolesterol (low density lipoprotein) 
og HDL-kolesterol (high density lipopro-
tein). LDL er den lede form for koleste-
rol, som regnes for at være den direkte 
årsag til åreforkalkning. HDL-kolesterol 
er det herlige kolesterol, som forebygger 
åreforkalkning.

rød gær-ris er i årtusinder blevet brugt i det kinesiske køkken, og 
det er også en joker, hvis man vil bevare et normalt kolesteroltal. 

3 ting dU kan  
gøre for  
at sænke 
koLesteroLtaLLet

 Skær ned på det mættede 
fedt i kosten, f.eks. kød med 
et højt fedtindhold, smør, fed 
mælk og ost, kager og flødeis. 
Brug umættet fedt i form af 
planteolier til madlavningen. Spis 
mange grøntsager og magert 
kød. Spis gerne fisk.  

 Fysisk aktivitet forbedrer dit 
kolesteroltal. 

 Undgå at ryge. 

Et vist niveau af kolesterol i 
blodet er en almindelig del af 
kroppens biologi, men mange 
har et forhøjet kolesteroltal. Et 
kolesteroltal på 5 betragtes som 
normalt eller ”sundt”, mens et 
kolesteroltal på 7 betragtes som 
for højt eller usundt. 

Det er ikke altid livsstilen, der 
fører til et højt kolesteroltal – for 
nogle er det arveligt.

Forhøjet kolesterol kan give 
fedtaflejringer i blodårerne. 

Ingrediens fra det kinesiske køkken har vist sig at være vigtig for at holde kolesteroltallet i skak.

Prøv Ginkgo Biloba i 2 måneder til halv pris - kun  
kr. 79,-. Herefter sørger vores leveringsservice 
for, at du får tilsendt Ginkgo Biloba  hver må-
ned for kun kr. 159,-. Med vores fordelagtige 
leveringsservice sikre, vi dig den optimale effekt 

og bedste pris. Husk du kan holde pause eller 
stoppe leveringerne, når du ønsker det. 

Bestil på telefon 82 30 30 40 alle hverdage fra 
kl. 8.00 - 16.00 eller på www.wellvita.dk. 

Prøv Ginkgo Biloba  – 2 måneders forbrug kun kr. 79,- Direkte til din postkasse

Bestil nu! 82 30 30 40 eller www.wellvita.dk

Ginkgo Biloba  leveres direkte i din postkasse, 
så du undgår turen til posthuset. I pakken er 
der vedlagt et girokort, som du betaler senest  
14 dage efter modtagelsen.
Der tillægges kr. 39,- i porto pr. forsendelse.

ET GODT TILBUD

7900 
Halv pris

Perfekt 9.0 af 10TRUSTPILOT

Har du problemer med hukommel-
sen, døjer du med kolde hænder og 
fødder eller måske træthed, så er 
løsningen her.

Når man begynder at komme op i årene, op-
lever mange, at blodomløbet ikke længere 
er i topform. Hænder og fødder er kolde, og 
hukommelsen ikke, hvad den har været. Men 
det er kun de færreste der ved, at disse pro-
blemer ofte skyldes nedsat blodomløb.

Få gang i blodomløbet
De problemer som nedsat blodomløb giver, 
kan ikke bare løses ved at sove med uldsok-
ker, eller blive bedre til at skrive alt ned, for 
at huske det. Den rigtige løsning er, at gøre 
noget ved det underliggende problem og få 
genskabt et godt blodomløb.

Fjerner også træthed
I naturen er der heldigvis hjælp at hente med 
naturmidlet Wellvita Ginkgo biloba. 
Produktet indeholder C-vitamin der virker 
mod træthed, samt blade fra ginkgotræet, 
der er veldokumenteret for sin gode effekt 
på blodomløbet. I dag regnes det som et af 
de største og mest veldokumenterede natur-
midler i verden.

Mærk forskellen
Når du starter på at tage et dagligt tilskud af 
ginkgo biloba, vil du gradvist kunne mærke, 
hvordan problemerne, som du fik af dårligt 
blodomløb, forsvinder. 

Så får du igen en hverdag uden kolde hæn-
der og fødder, dårlig hukommelse eller træt-
hed.

Har du dårligt  
blodomløb?

Dårligt blodomløb
Kan mærkes som:

Kolde hænder  
og fødder

Dårlig hukommelse

Virker 

også mod 

træthed

Dårligt blodomløb er 
noget, man ofte op-
lever med alderen. 

Derfor vil mange også kunne 
nikke genkendende til et eller 
fl ere af de problemer, som 
det medfører. 
Ginkgo biloba, bedre kendt 
som tempeltræet, er gennem 
mange år blevet afprøvet og 
dokumenteret i store forsk-
ningsprogrammer, der har 
bevist, at bladene fra træet 
kan sætte gang i blodomløbet, 
så man slipper for gener som 
kolde hænder og fødder, dårlig 

hukommelse og svimmelhed. 
»Ginkgo biloba er et af ver-
dens mest anvendte natur-
midler. Det skyldes bl.a. at 
dårligt blodomløb er et ud-
bredt problem og den vok-
sende ældre befolkning har 
betydet et boom i efter-
spørgslen. Ginkgo biloba er 
i dag blevet så efterspurgt at 
det efterhånden er blevet svært 

Er du en af de mange danskere, som døjer med kolde hænder og fødder, dårlig hukommelse 
eller svimmelhed, kan løsningen ofte være at sætte gang i blodomløbet, og her fi ndes nu en naturlig løsning.

»Mange 
døjer med 

kolde hænder 
og fødder, dårlig 
hukommelse og 
svimmelhed som 
følge af nedsat 
blodomløb.

Har du dårligt 
blodomløb?

»Ginkgo 
biloba er 

blandt verdens 
mest veldokumen-
terede planter.

Sådan 
mærkes 
dårligt 
blodomløb
Kolde hænder 
og fødder
Er hænder og fødder 
kolde, uden at det skyl-
des kulde, skal forkla-
ringen ofte fi ndes i, at 
blodomløbet er nedsat. 
Det gør det sværere 
for blodet at nå ud i de 
yderste dele af kroppen, 
og dermed bliver hæn-
der og fødder kolde.

Dårlig 

hukommelse
Har du svært ved at 
huske, kan det skyl-
des dårligt blodomløb. 
Mange oplever også, at 
det bliver sværere at 
koncentrere sig.

Svimmelhed
Er du ofte svimmel, kan 
det skyldes, at dit blod-
omløb er nedsat. Det er 
desværre noget, mange 
oplever, når de kommer 
op i årene.

Ginkgo Biloba træets blade 
er en naturlig løsning der 
sætter gang i blodomløbet

Annonce

at skaff e råvarer nok til at 
dække behovet. De fl este, som 
starter med at tage tabletter 
med Ginkgo biloba, oplever 
en god eff ekt. Det er selvføl-
gelig utrolig positivt, men det 
kræver også, at der årligt skal 
produceres enorme mængder 
for at dække behovet,« siger 
Wellvitas administrerende 
direktør, Claus Toft Gleerup.

Kan man selv gøre noget 
for at undgå generne fra 
dårligt blodomløb?

”Nogle tænker, at de bare kan 
tage et par varme uldsokker 
på, hvis man har kolde hænder 
og fødder, blive bedre til at 
skrive tingene ned, hvis hu-
kommelsen svigter, eller sætte 
sig, hvis man er svimmel. Men 
det hjælper desværre ikke, 
når det skyldes dårligt blod-
omløb.«

Hvordan kan en plante 
sætte gang i blodomløbet?

»Man ved ikke, hvorfor blade 
fra tempeltræet sætter gang 
i blodomløbet. Men man ved 
fra mange store studier, at 
det virker på den måde, så 
det er man i dag helt sikre 
på. Wellvita Ginkgo biloba 
indeholder to aktive stoff er 
fra tempeltræets karakteri-
stiske blade. Det er disse to 
stoff er, der har en virkning 

på blodomløbet, når de er 
sammensat i præcis de rette 
mængder, hvilket er gennem-
testet og dokumenteret i en 
lang række studier,« siger 
Claus Gleerup.

Hvor lang tid går der, 
inden man mærker virk-
ningen?

”Normalt går der 6-8 uger 
inden man kan føle den fulde 
eff ekt. Det tager lidt tid, inden 
et naturmiddel virker, men til 

gengæld er det skånsomt at 
anvende. Så er Wellvita Ginkgo 
biloba tilmed enkel at anvende 
og let at huske, da man kun 
skal tage én tablet om dagen,” 
siger Claus Toft Gleerup.

Bladene der sætter 
gang i blodomløbet
Ginkgo biloba eller tempel-
træet som det kaldes, vokser 
primært i Japan og er en meget 
stærk træsort, der har over-
levet i mere end 240 millioner 
år. Virkningen af tempeltræets 
blade blev allerede opdaget 
af munkene for mere end tu-
sinde år siden. Det er deres 
erfaringer, der for mange år 
siden vakte forskernes inte-
resse i Europa. De bragte træet 
med tilbage her til og gjorde 

efterfølgende de overraskende 
opdagelser, der i dag betyder, 
at deres forskning og mun-
kenes erfaringer kan hjælpe 
de mange, der gerne vil have 
gang i blodomløbet og slippe 
for gener som kolde hænder 
og fødder, dårlig hukommelse 
og svimmelhed.

•  Virker ved at sætte gang i kroppens blodomløb

•  Ginkgo Biloba er et af verdens bedst dokumenterede naturmidler

•  Er 100 procent naturligt

•  Ginkgo Biloba koster kr. 79,- for 2 måneders forbrug

•  Wellvita har over 70.000 kunder og forhandler mere end 30 forskellige
   naturmidler, der udelukkende kan købes direkte eller på internettet

•  Spørgsmål om produkter og vejledning i brug af dem kan rettes 
til Wellvitas helsevejledere i kundeservice på telefon: 82 30 30 40

• Åbent mandag-fredag kl. 8.00 – 16.00, søndag kl. 9.00 – 16.00

•  Læs mere om Wellvita Ginkgo Biloba eller 
   bestil produktet på www.wellvita.dk

 

WELLVITA GINKGO BILOBA 
NATURMIDLET DER SÆTTER GANG I BLODOMLØBET


