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Vilka är vi på Sigrid?
•
•

•

•

Sigrid Therapeutics AB är ett forskningsbolag som grundades år 2014 av ekonomen Sana
Alajmovic och professor Tore Bengtsson.
Sigrids vision är att förändra sättet vi förebygger och behandlar våra moderna kroniska
livsstilssjukdomar. Vi brinner för en värld där ingen ska behöva insjukna i typ 2 diabetes
eller fetma – Vi säger JA till livet & NEJ till diabetes!
Idag har vi 12 heltidsanställda på Sigrid. Under de här 8 åren så har vi forskat, publicerat
artiklar och genomfört kliniska studier tillsammans med våra samarbetspartners (d.v.s.
Karolinska Institutet, Stockholms universitet och MONASH Universitetet).
Igenom åren så har Sigrid mottagit en rad utmärkelser och priser, både för vår
vetenskap, men också vår kultur och vision för nolltolerans mot metabola sjukdomar.
Exempelvis så blev Sigrid korad som ett firece15 bolag (ett av världens mest lovande
privata medtech bolag) år 2019.
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Om Produkten
•
•

•

•
•

Sigrids första produkt är ett kosttillskott i form av en gel med en mild smak av persika.
Vårt kosttillskott är ett säkert och naturligt val för att sänka ditt blodsocker och dina
blodfetter.
När vi har utvecklat SiPore® så har vi haft säkerhet och hållbarhet i fokus. Den aktiva
ingrediensen i vår produkt består av kisel – vilket är ett 100% naturligt mineralämne
som är både säkert för människa och för naturen.
Varför ska jag ta produkten? Produkten är kliniskt bevisad att:
- Minska blodsockerhöjning efter måltider
- Främja hälsosamma blodsocker- och lipidnivåer
- Sänka kolesterolnivåer
- Främja hälsosam viktminskning
Hur ska jag ta den?
- Produkten tas tillsammans med dina två största måltider. Vi rekommenderar även
att du dricker ett extra glas med vatten.
Vem ska INTE ta produkten? Vårt kosttillskott är effektiv, naturlig och säker. Vi
rekommenderar dock att personer som har något av följande rådfrågar sina läkare först:
- Typ-1 diabetes

•

Malabsorptionssyndrom
Gastric bypass
Allergi mot kisel eller andra komponenter i gelen
Graviditet

Om du är intresserad av att läsa våra publikationer och studier så kan du hitta de på
vår websida: https://www.sigridthx.com/research/posters-publications/

Om Programmet
•
•
•

Schemat till programmet kan ni hitta på vår hemsida: https://www.sigridthx.com/cplvalkommen/ . Där kan ni även ladda ner den i PDF-format.
Produkten har skickats ut till er med Bring och alla borde få hem paketet senast den 31
augusti. Bring kommer att skicka ut aviseringar till er och ni kommer kunna välja
hemleverans eller leverans till ett utlämningsställe.
Vecka 35 så kommer vi att skicka ut en första enkät till er via mejl från företaget
Novacommerce. Vänligen fyll in den inom en vecka. Det är essentiellt att fylla i
enkäterna för att hjälpa oss förstå din hälsoutveckling

Sigrid Webinar Notes - 2022

•

•
•
•

Från 1 september så börjar 6-veckorsprogrammet. Ifall du inte hunnit få ditt paket än,
så går det jättebra att börja räkna dina 6-veckor från att du har tagit emot leveransen. I
paketet så kommer det finnas en broschyr med instruktioner och tips på hur du ska
använda produkten. Mer information finns även på vår websida. Om något är oklart så
får du gärna höra av dig till oss på: info@sigridthx.com
14 oktober så kommer vi skicka ut en andra enkät till er via mejl från företaget
Novacommerce. Vänligen fyll in den inom en vecka. Enkäten är viktig för oss då den
hjälper oss att förstå din hälsoutveckling.
21 oktober kommer vi att hålla i ett avslutnings webbinar där vi kommer att tacka er för
ert deltagande. Det kommer att finnas tid för återkoppling och Q&As. Vi kommer även
bjuda in de som är intresserade till fokusgrupper och prata om Sigrids framtidsvision.
För att du ska få ut det mesta av programmet rekommenderar vi dig att följa dessa tre
tips:
- Drick ett glas vatten innan eller med maten
- Ät dina grönsaker först på tallriken, sedan proteinkällan, sist men inte minst dina
kolhydrater. Denna metod är vetenskapligt bevisad att hjälpa till med att kontrollera
blodsockerhöjningen vid måltider.
- Gå 10 000 steg per dag. Den här produkten är inte ett substitut för en hälsosam kost
och livsstil, utan snarare ett komplement som stärker effekten av sunda vanor.
Spännande Nyheter!

Vi har jobbat hårt under sommaren med produktutveckling och är glada att få berätta att
utöver gelen så kan man ta SiPore® som kapsel. Vi uppmanar alla att börja med gelen, det är
den vi har skickat ut till er, men ifall det inte skulle funka att ta gelen av olika anledningar. (ex.
smak etc.) så hör gärna av er till oss på info@sigridthx.com så skickar vi ut kapslarna till dig
istället.

