
Om Oralmat 

Oralmat er fremstilt av rugspirer som dyrkes biodynamisk og høstes når de er på sitt 
mest næringsrike, en metode oppfunnet av den Østeriske vitenskapsmannen og 
filosofen Dr. Rudolf Steiner allerede i 1924. Den patenterte uttrekksmetoden 
muliggjør et aktivert uttrekk av rugspirenes virkestoffer på en skånsom måte som 
bevarer biologisk renhet og struktur, og ivaretar synergieffekten fra virkestoffene 
samlet, noe som gir en langt kraftigere virkning enn virkningen fra hver enkelt 
forbindelse. Korttids- og langtidsvirkningene av virkestoffene er forankret i deres evne 
til å stimulere kroppen til å helbrede seg selv via en normalisering av egne ressurser 
som blod, celler, kar og organer. 

Kort og godt om virkestoffene 

Oralmat er et aktivert uttrekk av rugspirer, sammensatt av rugplantens naturlige 
oppbygging. Fotosyntese omdanner råmaterialene rugplanten trekker opp av jorden til 
komplekse former for adaptogene fytoøstrogener, betaglukaner, enzymer, essensielle 
fettsyrer, koenzym Q10, daidzein, fytosteroler, genistein, lignaner, karbohydrater og 
proteiner, vitaminer og mineraler. Proteinene arginin, lysin og glutamin danner 
veksthormoner som stimulerer immunsystemet til å produsere T-celler. Fettsyrene 
forsterker T-celle-funksjonene og styrker immunforsvaret. 
 
De aktive virkestoffene i rugspirer er formulert som dråper og spray . De omsettes under 
varemerket Oralmat Blå Max m/selen (dråper) og som Oralmat Rugspray. 
 
Oralmat Blå Max m/selen er ikke et legemiddel, men et kosttilskudd mye brukt i 
konseptet ”mat som medisin” – hvor betennelse fra allergier, astma, bihuler, bronkitt, 
forkjølelse, influensa, kols, kronisk hoste, samt sopp, øre(betennelse) og 
tannkjøttsykdommer synes å dominere, samt anstrengelsesastma hos veddeløpshester. 
 
Oralmat rugspray / sårhelingsspray ble utviklet for forbrenninger som ikke bør 
berøres, og eksponeres i kortetest mulig tid av hensyn til infeksjonsfaren. Sprayen 
dreper bakteriene og legger en bakteriesikker hinne over såret som får det til å gro uten 
arr og komplikasjoner. Sprayen brukes også mye i forbindelse med eksem, elveblest, 
flåttbitt, fotsopp, helvetesild, hudinfeksjoner, kuttskader, piercing- og tatoveringssår, 
psoriasis og vannkopper, samt mot infeksjoner, klore- og bittskader hos dyr. 
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