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Når jeg nu har besluttet, at jeg vil være 
rigtig gammel (og det har jeg!), så ved jeg 
også, at der skal fyldes godt på med de 
rette næringssto!er, de glade oplevelser og 
et ægte godt humør. Jeg ved også, at i takt 
med livets genvordigheder, så bliver der 
brug for flere og flere næringssto!er, for 
kroppen får det altså sværere og sværere 
med at optage vitaminerne, mineralerne, 
proteinerne, de aktive sto!er fra mad, ur-
ter og de sunde fedtsto!er. 

Jeg har altid været udstyret med et par 
kanin-spring-ud-fremmmende batterier, 
og de er igen fuldt opladet. Folk spørger 
mig hver eneste dag om, hvordan jeg kan 
have fuld fart fremad efter så alvorlig en 
ulykke?

Svaret er simpelt: Jeg kan ikke lade 
være! Men det var heller aldrig lykkedes 
uden brug af hele paletten - venner, fa-

milie, terapi til ånd og sind, vitaminer, 
mineraler og urter og en god portion tål-
modighed – som jeg dog ikke altid (med 
rette!) har fremvist over for diverse ikke-
kompetente behandlere og myndigheder. 

Dette drive, hvor kommer det fra? Det 
kommer bl.a. fra al den viden, jeg suger til 
mig fra forskningen og fra de gode histo-
rier blandt behandlere. Alle disse erfarin-
ger og al den forskning, den kommer frem 
her på siderne, og lige nu skal du nyde 16 
siders gedigen forskning om selen. 16 si-
der, der ikke kun skal læses af 50+, for du 
skal i gang med det livsvigtige mineral 
meget tidligere i livet. 

Vi ved, at det kan forebygge alvorlige 
sygdomme. Og vi ved, at sammen med de 
andre næringssto!er kan du både hjælpe 
med at forebygge og så sandelig også kom-
me hurtigere gennem et sygdomsforløb.

Det er jeg et omvandrende på stålben 
levende bevis på. Og vel at mærke med en 
beslutning helt ned i den tilbageværende 
storetå om, at jeg skal leve i mange, man-
ge år endnu.
Hvad har du besluttet?

Leder

Se den NYE HJEMMESIDE,  
og vind masser af PRÆMIER!
  Vind bl.a. en helt ny bog ”Mad uden 

Mælk” af Signe Lykke Skonnord, med 
skønne og meget nemme retter

  Eller en rigtig klassiker: ”Den lille 
Doktor” af Alfred Vogel

  Der er masser af andre store præmier! 

  Se redaktørens sure opstød - når skjul-
te dagsordener sætter ældre kvinder 
skakmat

  Få endnu flere nyheder om sundhed 

  Mød os til en chat – du kan blogge 
med skribenterne og med redaktøren

  Få endnu flere opskrifter på sund-
forskning.dk

  Læs de tidligere numre af magasinet 
på sund-forskning.dk 

  Er du behandler, og har du en artikel i 
sku!en – send den! 

  Tjek det store leksikon ud – nu med 
dugfriske artikler og skønne fotos

Vind masser af præmier  
klik ind på www.sund-forskning.dk  
og tilmeld dig vores nyhedsbrev

Har du også besluttet  
at blive rigtig gammel?
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Fakta
Institut for orthomolekylær medicin er 
en klinik, hvor enhver kan henvende sig 
og få en konsultation hos en af de tre læ-
ger til rådgivning om sundhed og fore-
byggelse, undersøgelse eller behandling 
af sygdom. 
Instituttets læger har siden 1988 specia-
liseret sig i biologisk behandling af kro-
niske sygdomme som fx åreforkalkning 
og kræft.
For detaljerede informationer, videoer 
eller praktiske oplysninger kan man se 
mere på: www.iom.dk 
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Det kan afhænge af tiden, fra du er blevet smittet, 
til du tager Echinacea.

AF CLAUS HANCKE,  
SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN

Echinacea purpurea bærer den smukke 
blomst, vi i daglig tale kalder Rød Solhat.

Den smukke plante er i flere hundrede 
år brugt som naturmedicin hos de nord-
amerikanske indianerstammer, blev i 50 
år glemt, men er nu kommet stærkt til-
bage.

Echinacea anvendes i dag til lettere in-
fektionssygdomme i luftvejene eller som 
en støtte til antibiotisk behandling.

Vælg tinkturer af friske blomster
Ved naturlægemidler er der mange sto!er 
involveret, men ledende forskere mener, 
at det er de såkaldte alkylamider, der har 
den dominerende e!ekt. Det bekræftes 
ved, at det er produkter udvundet af friske 
overjordiske plantedele, der har den bedst 
dokumenterede e!ekt i modsætning til 
de produkter, der er fremstillet af tørrede 
plantedele, for det er ved anvendelsen af 
friske planter, man finder det største ind-
hold af alkylamider.  

Brug den intensivt fra det første 
symptom
Echinacea arterne og især Echinacea pur-
purea – Rød Solhat - stimulerer immun-
systemet ved at øge aktiviteten af de hvide 
blodlegemer, vi kalder T-celler, og som 
vi bruger til at bekæmpe mikroorganis-
mer og virus. Denne immunstimulerende 
virkning holder nogle uger, hvorefter den 
klinger af, når det gælder evnen til at sti-
mulere den del af immunsystemet, som 
har med akutte infektioner at gøre. Du 

får den allerbedste e!ekt ved at bruge 
behandlingen hurtigt og intensivt en uge 
eller to, og så stoppe med behandlingen, 
når den akutte infektion er vel overstået, 
typisk efter et par uger, så du bliver helt 
færdig med infektionen.

Forkølelser og andre infektioner i 
svælg, hals og lunger
De fleste videnskabelige studier drejer 
sig om brugen af Echinacea i forbindelse 
med infektion i de øvre luftveje. Og det er 
specielt forkølelser, men også infektioner i 
svælg, hals og lunger.

Echinacea skal tages inden for få timer 
efter, at man er blevet smittet eller mærker 
de første tegn på en forkølelse under opsej-
ling. Det bør derfor være en fast bestand-
del i ethvert husapotek, så flasken med de 
immunregulerende dråber er parat, også 
uden for butikkernes åbningstider.

Det kan også tages forbyggende, hvis  
fx en forkølelse hærger i nabolaget eller i 
børneflokken. Husk dog at kontakte læ-
gen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt infek-
tionen bør behandles med antibiotika. En 
ukorrekt behandlet bakteriel lungebetæn-
delse kan få alvorlige konsekvenser.

Et sikkert valg
Echinacea er et uhyre sikkert middel at 
indtage, men skal naturligvis ikke anven-
des, hvis man er i immundæmpende be-
handling ved fx leukæmi, AIDS, dissemi-
neret sklerose eller efter en transplantation.

Find det rette produkt
For det første skal man sikre sig, at det 
er et produkt, der er fremstillet af friske 
planter og ikke den tørrede eller frysetør-
rede form. For det andet skal man sikre 
sig, at producenten har haft styr på pro-
duktionen, fra frøet lægges i jorden, til 
planten høstes, og det færdige produkt 
står i butikken. 

Der er en stigende mængde videnska-
belig forskning om Echinacea purpurea, 
og snart vil den igen blive ordineret af den 
praktiserende læge, men allerede nu kan 
den lille flaske stå klar som infektions-
beredskab i ethvert hjem.

FORKØLET 
ELLER EJ
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Rundt om Bordet

af
Lisbeth 
Tordendahl
Biopat, phytoterapeut 
og kostkonsulent

Skriv til lisbeth.tordendahl@sund-forskning.dk 

Sådan kan du undgå 
”BØNNE-LUFT”

Bælgfrugter er noget af det sundeste, vi 
kan spise, men det er ingen hemmelighed, 
at mange mennesker får luft i maven af 
dem. Her får du mine bedste råd.

Vigtigst er omhyggelig tilberedning, 
men luftdannelse kan skyldes en dårlig 
tarmflora og svag fordøjelse (som der jo 
findes råd for), og det kan også være et 
spørgsmål om tilvænning.

Fordøjelsessystemet skal gradvist til-
vænnes til bælgfrugternes mange fibre. Så 
spis ikke for store portioner, og tyg grun-
digt. Tendensen til luftdannelse forsvin-
der som regel efter en indkøringsfase.

Følg disse grundregler: 
Vask bønnerne godt, væk med sten, jord-
klumper og bønner, der ser mærkelige ud.  

Iblødsætning reducerer de gas-produ-
cerende sto!er, letter fordøjelsen og mind-
sker kogetiden. Det neutraliserer også de 
problematiske sto!er lektiner. At skifte 

vandet et par gange undervejs vil mulig-
vis give mindre tarmluft. Linser behøver 
ikke iblødsætning, men andre bønner skal 
stå mindst 12 timer. Jo længere i blød, des 
kortere kogetid. Kasser altid vandet, skyl 
bønnerne, og kog i nyt vand.

Grundig kogning er nødvendigt for 
at gøre bønnerne fuldt fordøjelige. Koge-
tiden angivet på posen er oftest for kort 
– smag dig frem, de skal være møre. Ko-
getiden svinger helt fra 20 min. for split-
linser til op mod 3 timer for kikærter. 
Indimellem er der bønner med forskellig 
høsttidspunkt i en pose, så nogle er kogt 
møre før andre.

Kog bønnerne i vand, der dækker. 
Skum af med en hulske. Tilføj gerne et 
stykke kombu tang (10-15 cm til 3 dl tør-
re bønner), det forkorter kogetiden, øger 
næringsværdien (værdifulde mineraler) og 
højner smagen. Småkog bønnerne under 
låg, tilføj koldt vand undervejs, så de hele 
tiden er dækket. 

Kog evt. med nogle af de krydderier, 
der modvirker tarmluft (fx. koriander, 
fennikel, anis eller kommen); det kan give 
virkelig god smag.

Vent med salt, til bønnerne er næsten 
møre. Salt fra starten gør skindet hårdt, 
og bønnerne bliver ujævnt kogt. 

Læs mere i min bog ”Grønne protei-
ner”, der giver dig over 100 lækre og nem-
me opskrifter.
www.groenneproteiner.dk

KRYDRET TOMAT-KIKÆRTESUPPE   
En velkrydret varmende suppe, der får 
blodet til at rulle.

3 store fed hvidløg
2 mellemstore løg 
2 spsk. ekstra jomfru olivenolie  
eller kokosolie   
7 dl vand (kogevand fra kikærter kan 
fint bruges)
1 dåse (400g) hakkede tomater
5 spsk. tomatkoncentrat
2 tsk. garam masala
1 spsk. frisk ingefær fintrevet
Godt salt
5 dl kogte kikærter

Hak hvidløg fint. Skær løg i tern. Varm 
olien, og sauter hvidløg 20 sekunder. 
Tilføj løg, og sauter yderligere 2 mi-
nutter. Kom vand, tomat, krydderier 
og lidt salt ved, bring i kog og småkog 
under låg 10 min. Kom kikærter ved, 
og kog yderligere 10 min. Justér smagen 
efter behov med salt og evt. lidt ekstra 
tomatkoncentrat og ingefær.
4-5 portioner
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Rundt om Bordet

Nyd Dig Sund 
– smagsprøve fra det søde liv.
Jeg vil gerne give dig en lille smagsprøve fra min nye bog, Nyd 
Dig Sund, som udkom den 27. december 2011. Bogen handler om, 
hvordan du nyder dig sund og let bryder med gamle uvaner.

Mange er afhængige af slik, snacks og 
søde sager. Det er blevet til dårlige vaner, 
der er nærmest umulige at komme af med. 
I min nye bog har jeg samlet 50 af mine 
bedste opskrifter på sunde snacks og des-
serter, som kan inspirere dig næste gang, 
trangen til chokolade, slik, vingummi og 
andre søde sager kommer over dig. Jeg 
hjælper dig med at kvitte trøstespisningen 
og de dårlige og usunde vaner en gang for 
alle.  Du får indsigt i, hvad billigt slik og 
syntetisk ikke-mad egentlig består af, og 
hvad det gør ved din krop. Du får kon-
krete værktøjer til, hvordan du bekæmper 
trangen til de søde sager, og til hvordan 
du nemt og overskueligt kan udskifte de 
usunde, søde og fede sager med sunde, 
lækre og ikke mindst nærende alternati-
ver.

Lad sundhed, balance og lykke være 
din nye afhængighed – for man kan vir-
kelig blive afhængig af at have det godt!

af
Caroline 
Fibæk
Naturopath ibm  
og madskribent

Skriv til caroline.fiebaek@sund-forskning.dk

N’ICE Cream – jordbær
Til 3 personer
4 dl jordbær, frosne
2 bananer
2 tsk. solsikkelecithin

Blend jordbær, bananer og solsikkeleci-
thin til en cremet sorbet-is, og opbevar 
den i fryseren.
Server med frugt, friske bær, krymmel 
eller rå kakaonibs.

Lakridskugler - Ca. 20 stk.
15 Medjool dadler
3 spsk. lakridsrodsekstrakt
1 tsk. kuro-pulver 
3 spsk. agavesirup
1 dråbe anisolie 
1 spsk. kokosolie
3 spsk. lakridsrodspulver
Ælt dadlerne grundigt til en ensar-
tet masse. Tilsæt lakridsrodsekstrakt, 
kuro-pulver, agavesirup, anisolie og 
kokosolie. Gider du ikke ælte så meget, 
kan du naturligvis også bare køre alle 
ingredienser igennem en foodprocessor. 
Tril til kugler, og rul i lakridsrodspul-
ver.
Kuro-pulver fra Sort of Coal er et spi-
seligt kulpulver, fremstillet af grannåle 
fra koreansk rødgran. Kulpulveret er 
naturligt farvestof uden smag, som eg-
ner sig godt til madlavning og giver ma-
den en dramatisk sort farve. Kulpulver 
er fra gammel tid blevet brugt mod for-
døjelsesproblemer, og aktivt kul bruges 
i dag af hospitalerne mod forgiftning.
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Nannas ØKOLOGISK

Fakta om quinoa

indgå i en glutenfri diæt 
-

holder alle 9 essentielle aminosyrer i 
en enestående balance 

-
tielle omega-3-fedtsyrer 

mineraler, blandt andet jern, kalk, 
kalium, zink, magnesium, mangan 
samt E- og B-vitaminer i fine doser

Sådan tilbereder du quinoa

under rindende vand, til vandet er 
næsten klart. 

dens let sprøde karakter. 

inden den serveres.

Bonusinfo om quinoa:

hvor det har været dyrket i over 5000 
år 

-
kornet” og betragtede det som helligt 

korn, men tilhører gåseurtsfamilien 
sammen med fx spinat, sølvbede og 
rødbede. 

-
ter, der skulle marchere i flere dage. 

der kaldtes ’krigsboller’.

Kulørt quinoasalat

ris eller hirse og serveres som tilbehør til 
gryderetter, koges til grød eller – som her 
– kommes i salater. Denne udgave er med 
broccoli, gulerødder og rød peberfrugt, 
men i princippet kan alle slags grøntsager 
bruges. 

Det skal du bruge: 

6 dl vand 
2 tsk. salt 
3 store gulerødder eller 4 små
! broccolihoved 
1 rød peberfrugt 
En god håndfuld frisk mynte 
En god håndfuld frisk koriander 

Dressing : 
Saft af 1 citron
7 spsk. olivenolie
2 tsk. dijonsennep
1 tsk. honning 
1 fed hvidløg, presset eller revet 
Salt & peber

Sådan gør du: 

Rengør og skær alle grøntsagerne i helt 
små stykker eller tern.  Bland dressingen 
– og smag den til med salt og peber. 

Hæld dressingen ud over – og server. 

Er du klar til at kridte de økologiske kokkesko? Savner du inspiration til hverdagens 
nemme og sunde løsninger? Og har du lyst til at blive (lidt) klogere på nogle af alle 
de fødevarer, der står på helsekostens hylder? Så velkommen til Nannas økologiske 
hverdagskøkken!
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SKE hverdagskøkken

”Snyd ungerne” 
kyllingefrikadeller 

Hvis du er fan af at slå to fluer med et 
smæk, er disse kyllingefrikadeller sagen. 
Her får du både hvirvlet en bunke grønt-
sager ind i en børne- (og voksen) venlig 
indpakning og får på vaskeægte mormor-
efter-krigs-tids-manér det hundedyre hal-
ve kilo økologiske kyllingekød til at række 
dobbelt så langt. 

Dellerne er sådan cirka half & half kød 
og grønt. Hvis du synes, kan du sagtens 
komme endnu flere grøntsager i. 

Det skal du bruge: 
500 gram grøntsager - fx gulerødder, por-
re, pastinak og løg 
500 gram hakket kyllingekød

2 æg 
3 tsk. salt
1-2 tsk. god karry
1 tsk. koriander
2 tsk. spidskommen
Peber

Sådan gør du: 
Skræl og rengør alle grøntsager. Riv dem 
på foodprocessoren. 
Kom så den store kniv på foodprocesso-
ren, og hak dem endnu finere. 
Tilsæt kyllingekød, æg og krydderier. Kør 
igen. 
Form små frikadeller ud af farsen. Kom 
dem på en bagplade. Pensl evt. med lidt 
olivenolie. 
Bag dem i ovnen i 25 min. ved ca. 180 
grader. Gerne varmluft. 
De kan også steges på panden i lidt ko-
kosolie. 
Server! 

TIP: Der bliver ca. 30 deller ud af denne 
portion. Så med mindre I er en stor OG 
storspisende familie, skulle der gerne være 
et par stykker til fryseren eller til madpak-
kerne næste dag.

NYT!  

Vegetar frostvarer  
- selvfølgelig økologiske

Biogan, som mest er kendt for sine tørva-
rer, pesto og krydderier af den økologiske 
slags lancerer nu en hel ny Bioline serie 
med økologiske frosne vegetarretter. 
I serien finder du bl.a. to slags burgere, 
en flok frikadeller og en pakke med seks 
pølser, hvor du kan smage, hvordan de 
tilsatte krydderier bringer dig lige fra 
frankfurteren i Tyskland til de spanske 
mergoez pølser.  Burgersmagen er også 
hentet fra det traditionelle køkken, hvor 
kødet i den ene type er erstattet af soja 
og spinat, mens cheeseburgeren rent 
faktisk er en osteburger, som de fleste 
kødspisere kender dem. Men altså nu 
med letfordøjelige og rene vegetabilske 
råvarer.
Fælles for alle frostvarerne er deres høje 
økologiske standard, hvor intet kød er 
anvendt, og hvor bl.a. soja sammen med 
grønsager skaber den rette konsistens og 
den rette smag.
Du kan blive henvist til den nærmeste 
forhandler af Biogans vegetariske frost-
varer på 86 74 07 71.
(af Marianne Palm)

Nanna er 34 år, mor til to piger og el-
sker at lave sund hverdagsmad. Nanna 
er uddannet ernæringsterapeut (DET) 
med speciale i kvindesygdomme, fer-
tilitet, graviditet og børn og vil krydre 
sund-forskning.dk med en helt anderle-
des kokkeskole. Følg også med på Nan-
nas blog www.nannastigel.dk eller på 
www.sund-forskning.dk

”Økologiske varer skal være til at betale”
fortæller Anders Kok, direktør og grundlægger af Biogan, 
som siden 1996 udelukkende har arbejdet med fødevarer, 
der er i overensstemmelse med de tre grundlæggende 
værdier inden for økologi; større personlig sundhed gennem 
rene fødevarer, hensyn til miljøet og større dyrevelfærd.
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Samspil
Magnesium, calcium og C-vitamin hæn-
ger uløseligt sammen i mange af kroppens 
funktioner. Er der underskud af det ene, 
vil det påvirke virkningen og udnyttelsen 
af de andre, selvom der måske er rigeligt 
til stede af disse. Af denne grund er det 
vigtigt at sikre, at der altid er en god ba-
lance af sto!erne til stede i kroppen. Om-
niC fra Biosym tilgodeser dette behov og 
kan hjælpe i forebyggelsen af de sympto-
mer og mangelsygdomme, ubalancer kan 
give.

Vidunderlige C-vitamin
Kendt er det nok for de fleste, at C-vita-
min forebygger skørbug, og at det blev 
opdaget af en englesk læge i 1700-tallet, 
at citrusfrugter kunne forebygge sygdom-

men hos de engelske sømænd.
C-vitamin har dog en hel vifte af virk-

ninger i kroppen og er nok et af de mest 
alsidige sto!er for kroppens sundhed 
overhovedet. 

Vitaminet er en kraftig antioxidant, 
det er en vigtig del af immunprocesserne 
og er kendt for at bekæmpe infektioner og 
betændelsestilstande. C-vitamin beskyt-
ter desuden mod kræft, indgår i dannel-
sen af kollagen og dermed til en normal 
funktion af knogler, tænder, brusk, hud 
og blodårer. C-vitamin er også et vigtigt 
co-enzym i nervesystemets processer og 
hjælper dermed til opretholdelsen af både 
fysisk og psykologisk sundhed.

Fundamentale calcium
Et voksent menneske indeholder ca. 1,2 
kg calcium, hvoraf hele 99 % af dette er 
bundet i knogler og tænder. De sidste 1 
% er dog uhyre vigtige, da calcium er 
med til at regulere muskel- og nervefunk-
tionen, væskebalancen, hjertefunktionen, 
blodtrykket, blodstørkningen og hormon-
produktionen. D-vitamin er en nødven-
dighed for optagelsen af calcium og bør 
derfor tages sammen med et produkt som 
OmniC.

Regulatoren magnesium
99 % af kroppens magnesium findes inde 

i cellerne, hvor det regulerer funktionen af 
ca. 300 enzymer. Den sidste procent fin-
des i væsken mellem cellerne.

Der er kun mellem 22 og 28 gram 
magnesium i et voksent menneskes krop, 
og det er blandt andet afgørende for cel-
ledelingen, muskelarbejdet, modstands-
kraften, proteinsyntesen, hjerte-kredslø-
bet og syre-basebalancen.

Hjertet har brug for magnesium, og 
mangel herpå kan give muskelsvækkelse, 
hjerterytmeforstyrrelser og i grelle tilfælde 
hjertestop.

Muskelstyrkelse
Fødevarer med et højt indhold af C-vi-
tamin, magnesium og kalk vil naturligt 
styrke muskler og nervesystem, men da 
nutidens fødevarer ofte er i underskud af 
de naturlige sto!er, de fra naturens hånd 
er tiltænkt, kan det være en god idé at sup-
plere med et kombinationsprodukt som 
OmniC samt D-vitamin. 

C-vitamin styrker musklerne, men 
konkurrerer med sukkersto!er i form af 
kulhydrater, om hvem af dem der skal 
koble sig på cellerne. Et stort indtag af 
sukker kan derfor hindre optagelsen af 
C-vitamin og dermed svække musklerne. 

Sportsudøvere og andre, der bruger 
musklerne meget, kan opleve muskel-
kramper, muskelsvaghed og muskelsitren 

Guf for  
MUSKLER OG NERVESYSTEM
For lidt og for meget kan være udfordrende for kroppens biokemiske balance, når 
der er tale om vitaminer og mineraler. Med fokus på muskler og nervesystem er 
C-vitamin, magnesium og calcium særligt vigtige.

af
Rikke
Agersted
Shamanistisk 
healer, biopat 
og phytoterapeut

Skriv til rikke.agersted@sund-forskning.dk
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efter præstationer. Disse symptomer er 
alle indikationer på underskud af mag-
nesium, som helt grundlæggende sørger 
for at lukke calcium ind og ud af cellerne. 
Mangler der magnesium, ophobes calci-
um i cellerne, hvorved kramperne opstår.

Indbyrdes afhængige
Omkring 60 % af kroppens magnesium 
findes i knoglecellerne. Magnesium er 
vigtig for transporten og fordelingen af 
calcium i kroppen. D-vitamin sikrer opta-
gelsen. Ved magnesiummangel falder blo-
dets koncentration af calcium, og det er 
udelukkende magnesiumtilskud, der kan 
bringe niveauet tilbage til normalen. Cal-
cium- og D-vitamintilskud vil ingen ef-
fekt have uden magnesium. Calciumkon-
centrationen uden for cellerne er 10.000 
gange større end inde i cellerne.

Mineralet er også vigtig for aktiverin-
gen af D-vitamin og dermed udnyttelsen 
og e!ekten af det. Mangler der derfor et 
af sto!erne, vil knoglerne på sigt kunne 
svækkes med risiko for udvikling af syg-
dommen knogleskørhed.

En sund balance af de vigtige vitami-
ner og mineraler kræver lidt opmærksom-
hed i hverdagen, men kan sagtens sikres 
gennem en alsidig, næringsrig kost med et 
eventuelt supplement af de sto!er, der er 
ekstra behov for.

ESYSTEM

Fakta
Det antages, at mellem 60 og 70 % 
af danskerne har for lidt magnesium i 
blodet.

600.000 danskere anslås til at have 
knogleskørhed, som blandt andet skyl-
des underskud af eller manglende opta-
gelse af calcium.

Rygere har brug for ekstra C-vita-
min, da der forbruges meget af dette 
vitamin til at neutralisere e!ekten fra 
giftsto!erne og de frie radikaler fra to-
bakken.

Fakta
Anbefalet daglig tilførsel, ADT, er den 
o"cielle betegnelse for den mængde 
vitaminer og mineraler, kroppen har 
brug for, hvis den skal undgå mangel-
sygdomme. ADT fortæller dog intet om 
det reelle behov, den enkelte måtte have 
for særlige sto!er, og derfor kan man 
med sindsro sætte dosis op, hvis man 
ønsker at forebygge eller behandle sær-
lige tilstande.

Fakta
OmniC fra Biosym hjælper med fore-
byggelsen af de tilstande, som under-
skud af C-vitamin, magnesium og cal-
cium forårsager. Produktet er registreret 
hos #e Vegan Society, som er forbru-
gerens garanti for, at produktet er 100 
% vegansk.

Produktet indeholder desuden dolo-
mit af medicinsk kvalitet, hvilket er en 
garanti for, at der ikke er tungmetaller 
til stede.

Køb Erik 
Kirchheiners 
bøger, hvis du vil 
vide det hele
De to bind på i alt 750 sider bugner af 
viden for dig, som enten arbejder pro-
fessionelt med sundhed og sygdom eller 
blot vil tilegne dig det allerbedste fra er-
næringens verden.

Erik Kirchheiner skrev mange frem-
ragende bøger. Ny E!ektiv Naturhel-
bredelse var hans mesterværk med alle 
relevante oplysninger om vitaminer, 
mineraler, aminosyrer og fedtsyrer samt 
grundig gennemgang af de mest almin-
delige sygdomme.

Emnerne er mange, og ud over en 
særdeles grundig gennemgang af de 
mest kendte vitaminer og mineraler, kan 
du komme helt tæt på en stribe af urter 
og krydderier, brugen af aminosyrer, og 
hvordan Erik Kirchheiner med sin skar-
pe pen anskuer sygdomme og problemer 
som hyperaktivitet hos børn, hjerte- og 
karlidelser, gigt, akne fibromyalgi, al-
koholisme eller PMS. For blot at nævne 
ganske få aktuelle emner.

Ny Effektiv Naturhelbredelse, bind 1 og 2, kan 
nu købes for kr. 250,- (paperback, førpris kr. 
675,-) plus forsendelse kr. 85.-, i alt kr. 335,-

Beløbet indbetales på reg.nr.3117, kon-
to:3117403491. Husk at angive navn og adres-
se. Har du spørgsmål vedr. betalingen, kan du 
skrive til info@sund-forskning.dk

Annonce
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AF BJØRN FALCK MADSEN

Har videnskaben fundet frem til stoffet, der 
kan holde os raske? Vi zoomer ind på et af de 
mest interessante og lovende emner inden 
for sundhedsvidenskaben.

Man skal naturligvis passe på med at lade 
sig rive med af begejstringen, men i be-
tragtning af, hvor mange sundhedsfrem-
mende egenskaber videnskaben efterhån-
den har kædet sammen med D-vitamin, 
synes der efterhånden at tegne sig et klart 
billede. Her er nogle af de tankevækkende 
ting, vi foreløbig ved om ”solskins-vitami-
net”, som det også kaldes:

-
ning har svært ved at nå op på de D-vi-
taminniveauer, som ifølge forskningen 
yder den bedste beskyttelse.

-
terhalvåret, eftersom vi ikke får sol i 
den periode.

mod D-vitamin, fordi det er fedtop-
løseligt og derfor ophobes i kroppen. 
Dette har dog været ubegrundet, fordi 
det viser sig, at de gamle anbefalinger 
ligger alt for lavt.

såkaldte D-vitaminreceptorer i krop-
pen, som er en slags ”docking-statio-
ner” for vitaminet. Disse receptorer er 
fordelt i alle kroppens væv.

faktortal højere end 7-8) blokerer man 
for hudens D-vitaminsyntese. I dag rå-
der eksperter folk til at få en del ube-
skyttet sol for at tilgodese kroppens 
egen produktion af vitaminet (eller 
som alternativ at tage et tilskud).

optages bedre i kroppen, når man 
indtager det i en form for olie (og 
ikke i tabletter). Det danske præparat  
D-Pearls er baseret på denne viden.

Forebygger kræft
i bugspytkirtlen

Helt ny forskning fra University of 
Harvard peger på en mulig sammen-
hæng imellem lavt D-vitamin og øget 
risiko for kræft i bugspytkirtlen, som 
er en almindeligt forekommende og 
dødelig kræftform. Indsamlede data 
fra over 1.500 mænd og kvinder over 
en 14-årig periode har vist, at personer 
med mangel på D-vitamin havde en 30 
% højere risiko for at udvikle bugspyt-
kirtel-kræft sammenlignet med de per-
soner, som havde tilstrækkeligt høje ni-
veauer af D-vitamin i kroppen. Der er 
tale om en observationsunderesøgelse 
og ikke en interventionsundersøgelse, 
så resultaterne skal fortolkes varsomt, 
men der er flere ting, som bakker op 
om den observerede sammenhæng. 
Dels har man i andre undersøgelser ob-
serveret, at lavt D-vitamin giver en hø-
jere forekomst af forskellige kræftfor-
mer. Dels har museforsøg konkret vist, 
at D-vitamin kan hæmme væksten af 
kræftceller (bugspytkirtel-kræft).

Kilde: 
Epidemiology, Biomarkers & Prevention,  
november 2011

Er dette kroppens 
vigtigste stof?
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Er for lidt D-vitamin
skyld i sklerose?

Skotland er det land i verden, hvor flest 
personer angribes af den frygtede syg-
dom multipel sklerose (MS). Samtidig 
er det et af de steder i verden, hvor der 
er mindst solskin. Ifølge ny forskning 
er det ikke tilfældigt, at netop skot-
ter er mere udsat for sklerose. Man 
har nemlig fundet en sammenhæng 
imellem multipel sklerose og lavt D-
vitamin, og jo mindre solskin man 
udsættes for, desto mindre D-vitamin 
producerer huden.

Undersøgelse af tilskud
Forskerne har identificeret et sjældent 
gen hos forældre til en gruppe børn 
med multipel sklerose. Dette gen fører 
til lavere D-vitamin i kroppen. Alle de 
sklerose-ramte børn havde arvet genet 
fra deres forældre, og det kan forklare, 
hvorfor de havde fået sygdommen. På 
baggrund af disse observationer vil 
man nu undersøge, om tilskud af D-
vitamin kan være med til at forebygge 
multipel sklerose. 

Europæisk forskning:
De fleste unge har 
for lidt D-vitamin

Det står sløjt til med den europæiske 
ungdom, i det mindste når det gælder 
deres D-vitamin-niveau. Ifølge en in-
ternational undersøgelse af over 1.000 
unge i alderen 12-17 år har 80 % for 
lidt D-vitamin i blodet. Hos de 80 %, 
der ikke har tilstrækkeligt højt ind-
hold af D-vitamin i kroppen, fordeler 
manglen sig sådan her:

Kilde: HELENA (Health Lifestyle in Europe 
by Nutrition in Adolescence

Stor amerikansk 
befolkningsundersøgelse:
D-vitamin kan fore-
bygge tidlig død

For lidt D-vitamin kan føre til sygdom 
og – i værste fald – død, viser et helt 
nyt studie, som er udført af amerikan-
ske forskere og o!entliggjort i det vi-
denskabelige tidsskrift "e American 
Journal of Cardiology. Blandt andet så 
man hos folk med for lidt D-vitamin i 
blodet en dobbelt så høj risiko for dia-
betes, 40 % øget risiko for højt blod-
tryk og 30 % højere sandsynlighed for 
at udvikle hjerte-kar-sygdomme sam-
menlignet med dem, som ikke mang-
lede D-vitamin.

Meget overraskende viste det sig, 
at ud af de næsten 11.000 forsøgsper-
soner havde 70 % så lidt D-vitamin i 
kroppen, at det i realiteten grænsede til 
egentlig D-vitaminmangel. Til gengæld 
viste forsøget også, at D-vitamintilskud 
mindskede risikoen for at dø (som følge 
af D-vitaminmangel) med ikke mindre 
end 60 %. Forskerne understreger dog, 
at det ikke nødvendigvis var vitamintil-
skuddet alene, som skulle have æren for 
den gavnlige e!ekt.

Vidste du at …?
hos dem med mørk hud eller hos 
folk, der går i heldækkende tøj?

-
lerne er af vegetabilsk gelatine)?

-
enza-perioden?

VITAMIN 

D



TYND I TOPPEN
Det er bare ikke sjovt at tabe håret. Hverken for mænd 
eller kvinder. Men kosttilskuddet Arcon Tisane fra 
Medica Nord kan måske gøre en forskel. Se blot her.

AF LILLA LOFT

For nok de allerfleste mennesker, mænd 
som kvinder, har det hår, vi har på ho-
vedet, en helt speciel betydning. Det er 
en stor del af vores identitet, og vi bru-
ger uanede mængder af både tid og penge 
på at passe og pleje det. Hver eneste dag 

bliver det vasket og kælet for med spe-
cielle shampoos og conditioner. Det 

bliver fønnet, krøllet, sat med geleer 
og voks. Indimellem får det en 
styrkende kur, og sådan cirka en 
gang om måneden går mange til 
frisør for at få det trimmet, far-
vet og nusset af professionelle. 
Dit hår skal se sundt, levende 
og naturligt ud. Og det gør det 
også hos de fleste. 

Men der er en gruppe af 
mennesker, især mænd, men 
også kvinder, som på et eller 
andet stadie i deres liv begyn-
der at tabe håret. Man kalder 
det Androgenetisk Alopecia 

(mandligt, ikke sygdoms-
betinget hårtab. Anagent 
betyder vækstfase – altså 
taber man håret, mens 
det er i vækst).

Hos mænd er det ty-
pisk hårtab øverst på is-
sen og vigende hårgrænse. 
Det forekommer også hos 
kvinder, dog kun i sjældne 
tilfælde som totalt skaldet-
hed. Hos kvinder opleves 
det mere som kraftig fæld-
ning over hele issen, og at 
håret ”tyndes ud”). 

Tættere hår med 
kosttilskud

Kosttilskuddet Arcon Tisane 
Plus er baseret på bukkehorns-

frø, vitaminer og mineraler, som 
er kendt for deres positive virk-

ning på håret og hårvækst. Og lige præcis 
det produkt satte en tysk dermatolog, M. 
Moers-Carpi, sig for at undersøge e!ekten 
af. 

Studiet var baseret på 62 mænd i alde-
ren 21-77 år, det var randomiseret, dob-
belt blindt, monocentrisk og placebokon-
trolleret. Studiet løb over seks måneder, 
og 56 ud af de 62 deltagere fuldførte. 

Efter to, fire og seks måneder blev ef-
fekten målt med et såkaldt fototricho-
gram (der måler tætheden af hår (antal/
cm2), hårets diameter (µm) samt vokse-
hastigheden (mm/dag). Derudover ud-
fyldte deltagerne et spørgeskema (det var 
frivilligt).

 
Glade forsøgspersoner
De seks måneders studie med Arcon Ti-
sane viste en tydelig forbedring (p<0.001) 
af hårets vækstfase fra 72 % til 77,9 %. 
Bedømmelsen af den fotometriske hår-
analyse viste også en forbedring af hårtæt-
heden samt tætheden af tabte hår.

I placebogruppen var der ingen mar-
kant ændring (delta 0.6).

Analysen af spørgeskemaet viste øget 
hårvækst (p=0.029 sammenlignet med 
placebo) og en større tilfredshed blandt 
forsøgspersonerne med hårets tilstand, det 
mindskede hårtab og de mindre vigende 
hårgrænser.

Studiets konklusion var på alle måder 
positivt, når man som udgangspunkt prø-
ver at finde frem til virkningen af et kost-
tilskud, der kan afhjælpe ikke sygdomsbe-
tinget hårtab. 

Og ud fra den må man sige, at der i 
hvert fald ikke er nogen grund til IKKE at 
prøve Arcon Tisane af, hvis man pludselig 
opdager, at man er ved ”at blive lidt tynd 
i toppen”.  

Studiet blev o!entliggjort i juli i det aner-
kendte tyske tidsskrift Aktuelle Dermatologie.
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REUMAZALL - Styrke, smidighed og ! exibilitet
Hjælp til muskler/led - ryg, lænd og hofte ved ømhed og slid. 
Modvirker ømhed ved menstruation, øger fordøjelses
 - og forbrændingsevnen.

MUSKELSTIFT - Arbejde, Sport og Fritid
Hurtig hjælp - e! ekt efter kun 3-5 minutter.  Øger blodgennemstrømning
 i vævet  modvirker in" ltrationer, muskelspændinger og trætte ben.

TRIFALLA - Balance til Mave og Tarm
Modvirker mave - og fordøjelsesbesvær, luft i mave og tarm, 
oppustethed samt både løs og træg mave.

TRIFALLA  SPECIAL -Kontinuitet og Regelmæssighed
Modvirker vedvarende hård og træg mave.

Forhandles af Matas og helsekost samt netbutik www.human-balance.dk
Human Balance ApS - Tlf. 70 25 55 66        www.human-balance.dk

Naturlig hjælp 

til din sundhed

  Sundhed: Når du står og 
kigger på helsehylden og 
skal vælge hvilke vitaminer 
du mener du har behov for, 
falder dit blik og dine tanker 
helt sikkert på C-vitaminerne. 
Dem har du hørt en masse 
om. At de bl.a. er gode anti-
R[LGDQWHU��DW�GH�¿QGHV�L�IUXJW�
og at det altid er en god idé 
at have dem i medicinskabet, 
når efterår og vinter sætter 
ind.
- Men det er ikke ligegyldigt 
hvilken C-vitamin du vælger.                                                                         

Adskillige studier har vist, 
DW� GHQ� &�YLWDPLQ�� GHU� ¿QGHV�
i Ester-C tabletterne har en 
høj optagelighed, er aktiv i 
kroppen i 24 timer og er syre-
neutral. 
 - Det betyder, at kroppen 
jævnt får tilført alt det bedste 
fra vitaminkilden og opret-
holder dermed et normalt 
immunforsvar hele døgnet. 
Ester-C forhandles der, hvor 
du plejer at købe dine kosttil-
VNXG�RJ�¿QGHV�VRP�EnGH�����
RJ�����PJ�
                                                                 

Det er ikke ligegyldigt hvilken 
C-vitamin du vælger.

For næsten ingen penge…
Så længe der er finanskrise…

Bliv Biopat&Naturopath ibm
Før min.65.000 Nu 25.000

minus en krone!
Læs mere på www.biologisk-medicin.dk

eller skriv til 
marianne.palm@sund-forskning.dk
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B E
L L A

V I S T A
D I N  H J Æ L P
TIL AT BEVARE
ET NORMALT SYN
Bellavista er markedets mest komplette kom-

bination af naturlige vitalstoffer, der har be-

tydning for, at du kan bevare et normalt og 

skarpt syn langt op i årene. Oveni købet til en 

pris der er til at betale. Bellavista kan købes 

hos Matas og i helsekostforretninger.  Læs mere om Bellavista på www.mezina.dk

Yderligere info: Anjo - tlf.: 38191889 - anjo@anjo.dk

Tag Kan-Jang ved de første 
tegn på forkølelse. Lindrer 
forkølelsessymptomer og 
modvirker træthed efter 
sygdom.

Stop forkølelsen før den 
stopper dig!

Forhandles på apoteket, Matas og helsekostforretninger.

Kan Jang Sund forskning ½ tvær okt. 2011 .indd   1 26-10-2011   11:29:08
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Vi lever i en tid, hvor der bliver stillet store 
krav til os alle, både privat og på arbejds-
markedet. Hastigheden på informations-
niveauet stiger, og vi er konstant på med 
telefoner og internet. Kontaktmulighe-
derne og ”kravene” er store, så store, at det 
kan være svært at følge med. 

Stress og pres i hverdagen kan være 
med til at !erne os fra det væsentlige, hvis 
vi ikke konstant er på mærkerne og i stand 
til at observere det, som sker med os.

Overvind dig selv og kend dig selv
At overvinde sig selv er noget af det svæ-
reste, som findes, og vi agerer i reglen ud 
fra fortidens indlærte mønstre og de hold-
ninger og meninger, vi har ”taget ind” i 
barndommen og det øvrige liv indtil nu. 
Hvis vi ikke har oplevet kærligheden i 
nævneværdig grad i opvæksten og i livet 
som sådan, kan det være meget svært at 
forholde sig til, hvad kærlighed egentlig er 
for en størrelse, og hvordan vi ønsker, den 
skal udspille sig i vores liv.

Kærlighed og glæde er vores 
naturlige tilstand
Jeg tror på, at kærligheden og livsglæden 
ligger dybt i os og venter på at blive forløst 
og vise sig mere permanent, så den kan få 
lov til at udfolde sig i vores liv, mærkbar 
som en konstant energi i kroppen og med 
et tilsvarende udtryk i dagligdagens liv.

Hvis det er rigtigt, at kærligheden og 
glæden blot ligger og venter på, at vi er 
klar, så er det om at afdække hvad og el-
ler hvem, vi tillader at blokere for vores 
livsglæde. Nu er det jo vigtigt, at vi hver 
især tager ansvar for vores egen kærlighed 
og glæde, så derfor skal vi ikke give andre 
skylden eller ansvaret, hvis kærligheden 
og glæden ikke blomstrer. 

Vælg nye stærke værdier
Vi kan starte med at være villige til at 
erkende de læresætninger, holdninger og 
meninger samt negative udtalelser om os, 
der har præget os gennem opvækst og liv. 
Dernæst iagttage vore tanker og følelser i 
den forbindelse. Hvis du er fyldt med vre-
de, sku"else, sorg eller lignende, så start 
med at acceptere disse følelser, og erkend, 
at de hører fortiden til, og at det, der er 
blevet gjort mod dig, ikke er personligt. 
Når du erkender følelserne, så kan du væl-
ge at afdække præcist hvor og hvem, de 
kommer fra. Se så, at de intet havde med 
dig at gøre, og erkend, at de kom fra en 

bestemt person eller en kultur, som var el-
ler er ”forurenet” med frustrerede følelser 
og begrænsende holdninger. Forlad forti-
den, og vær i nuet, fuldt observerende.

Gør dit absolut bedste for at fylde gode 
stærke værdier ind i din bevidsthed, og lad 
dig påvirke så lidt som muligt af alle ydre 
omstændigheder. 

Du kan vælge, at 2012 skal være dit 
kærlighedens år!

af
Henrik Dilling
psykoterapeut,  
SQ-coach
biopat-og 
naturopath

henrik.dilling@sund-forskning.dk

Kærlighedens år
Kærligheden er et valg. Hvad betyder kærlighed for 
dig, og er der noget, som forhindrer kærligheden i at 
blomstre i dit liv?

Fakta

Coaching er e"ektive metoder til at af-
dække og frigøre sig fra gamle mønstre 
og negative overbevisninger, som så kan 
erstattes af dine højeste livsværdier.
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Mere pumpekraft til 
HJERTEMUSKLEN

AF BJØRN FALCK MADSEN

Et stærkt og velfungerende hjerte er afgørende for 
dit helbred, og der er mange ting, du selv kan gøre 

for at give hjertet et skub.

Den ubetinget mest hårdtarbejdende muskel i kroppen er hjer-
tet. Hvert sekund af dit liv, når du sover eller er vågen, træk-
ker hjertet sig rytmisk sammen for at pumpe blod rundt til alle 
muskler og organer. Uden denne konstante blodtilførsel ville 
din krop gå i stå. Derfor er der al mulig grund til at beskytte dit 
hjerte og give det de bedste betingelser for at fungere optimalt. 

Der er mange ting, du kan gøre for at gavne din hjertefunk-
tion. Det gælder blandt andet at

 Lade være med at ryge
 Spise sundt 
 Dyrke regelmæssig motion
 Undgå stress

Forskere har dog vist, at vi kan gøre endnu mere for at vedlige-
holde et sundt hjerte og en e!ektiv blodforsyning. Det kan du 
læse mere om her.

TEMA
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Ny energi  
til hjertet
Et helt naturligt stof med stimulerende virkning på 
kroppens celler kan gøre, at patienter med kronisk 
hjertesvigt bliver hjulpet til et bedre liv.

Dit hjerte er ekstremt energikrævende. 
Energien bliver (blandt andet) dannet i 
hjertemuskulaturens celler, men i nogle 
tilfælde er hjertet ikke i stand til at pro-
ducere nok energi. Det kender man for 
eksempel fra kronisk hjertesvigt, som kan 
være stærkt ødelæggende for livskvalite-
ten.

Forskere har opdaget, at det vitamin-

-
pen også selv kan producere, er af uvur-
derlig betydning for hjertefunktionen. 

-

tor for energiomsætningen. 
Hos patienter med kronisk hjertesvigt 

raske. Det er en følgevirkning af deres til-
stand. Hjertemusklen er i kritisk mangel 

energi, der skal til for at skabe kraft til 
sammentrækningerne.

Q10 som hjertestyrkende middel

nødvendigt. Fordi kroppen ikke selv kan 
danne sto!et i tilstrækkelige mængder, er 
hjertepatienterne nødt til at tage et tilskud 

og på den måde stimulere hjertets energi-
omsætning på en naturlig måde.

Fra sengeliggende til aktiv 
I videnskabelige forsøg, hvor man har gi-

-
tienter med hjertesvigt, har man set over-
raskende stor forbedring. Patienter, som 
tidligere var sengeliggende på grund af de-
res tilstand, har pludselig nok overskud til 
at kunne udøve fysisk aktivitet. Deres ud-
holdenhed er større, og de er ikke plaget 
i samme grad af symptomer som blandt 
andet trykken for brystet og smerter.

Hvordan virker det?

for at kunne omdanne fedt, kulhydrat 
og protein til ATP (adenosintrifosfat), 
som er energi lagret i kemisk form.

tilført fra føden, kan kroppen selv dan-
ne sto!et. Egenproduktionen topper, 
når vi er i 20-25-årsalderen, og herefter 
går det ned ad bakke. Den mindskede 
energiomsætning som følge af dette er 
noget, vi især mærker, når vi passerer de 

forringes yderligere, og her kan tilskud 
af sto!et blive nødvendigt.

Danmark i
førertrøjen

Der er mange ting, som har gjort Dan-
mark kendt internationalt, blandt andet 

har vist sig at have en uvurderlig betyd-
ning for hjertesvækkede personer, og 
virksomheden Pharma Nord har været 
medvirkende til, at denne sammenhæng 

præparat (100 mg-versionen) er i visse 
lande blevet registreret som lægemiddel 
til behandling af kronisk hjertesvigt og 
er i øvrigt det præparat, som indgår i 

Symbio), hvor blandt andet forskere fra 
-

handling til hjertepatienter fra en række 
lande. Resultaterne af dette storstilede 
forskningsprojekt ventes at ligge klar 
inden for de nærmeste år.

Sådan virker 
cellens ”motor”

Alle celler har et antal ”forbrændings-
kamre” (mitokondrier). Det er små 
energi-fabrikker, hvor fedt, kulhydrat 
og protein bliver forvandlet til sto!et 
ATP (adenosintrifosfat), som er energi 
lagret i kemisk form.

-
dannelse overhovedet kan foregå, men 
sto!et har en anden vigtig funktion, og 

beskytter cellen og reparerer skader på 
cellens arvemateriale (DNA), og da cel-
len ikke har et indbygget forsvar til den 

netop den opgave.

Tema Hjerte & Kredsløb
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Styr på  
hjerterytmen
Pulsen – altså det antal slag, hjertet slår 
hvert minut – kan være lav eller høj, af-
hængig af om vi sidder i en stol eller løber 
en tur. Det er godt, når pulsen varierer i 
løbet af en hel dag, og de nyeste anbefa-
linger fortæller os ligefrem, at vi skal have 
pulsen op dagligt for sundhedens skyld. 
Hvad der også er vigtigt er, at hjerteryt-
men er stabil. Det kan ligefrem være far-
ligt at have ustabil hjerterytme, men du 
kan gøre en del selv for at stabilisere hjer-
tet.

Hjælp til vigtige enzymer
Når det gælder hjerterytme, har mineralet 
magnesium en uhyre vigtig rolle, efter-
som dette ene stof indgår i og understøt-
ter langt over 200 forskellige enzymatiske 
processer i kroppen. Nogle af disse har 
specielt stor betydning for blandt andet 
energiomsætningen i celler i muskelvæv, 
herunder hjertemusklen. Et stort ka!efor-

brug er en af de ting, som kan være med til 
at sænke kroppens magnesium-niveauer, 
så hvis man har hang til den opkvikkende 
sorte drik, kan et magnesiumtilskud være 
en god ide. Et produkt som Bio-Magnesi-
um er et godt valg til det formål, eftersom 
præparatet indeholder tre forskellige mag-
nesium-kilder for at give den bedst mulige 
optagelighed. 

Virker mod arytmi
Et andet vigtigt stof til stabilisering af 
hjerterytmen er fiskeolie på grund af de 
livsvigtige omega-3 fedtsyrer. En undersø-
gelse har vist, hvordan en gruppe 65-årige 
med arrytmi (ustabil hjerterytme) opnå-
ede betydelig forbedring ved at tage tre 
gram fiskeolie dagligt. E!ekten aftog 
imidlertid, da de stoppede med at tage til-
skuddet (Circulation (2004;110:368-73), 
så fiskeolie er noget, man skal fortsætte 
med at tage dagligt.

Mindre blodfedt
En anden undersøgelse af en tilsvarende 
aldersgruppe med en særlig farlig form for 
arrytmi viste, hvordan de personer, som 
spiste fisk regelmæssigt, havde 25-35 % 
lavere risiko for hjerterytme-problemer 
sammenlignet med dem, der ikke spiste 
fisk (Prostaglandins, Leukotrienes, and 
Essential Fatty Acids (2004;71:153-9).

Omega-3 kan også sænke blodets ind-
hold af blodfedt (især triglycerid), og her 
har præparatet Bio-Marin dokumenteret 
sin værdi i en finsk undersøgelse, hvor 
forskerne viste, at kapslerne med fiskeolie 
sænkede triglyceriderne lige så e!ektivt 
som fire til fem ugentlige fiskemåltider.  
Det er betryggende at vide, hvis man ikke 
bryder sig om fisk, men gerne vil have 
virkningen.

Få dit blodtryk ned
Mange slås med forhøjet blodtryk, og 
det kan være et farligt sundhedsproblem, 
specielt hvis det strækker sig over en læn-
gere periode. Nogle af de første ting, du 
bør gøre, hvis du har for højt blodtryk, er 
at kvitte tobakken (hvis du ryger, vel at 
mærke), dyrke motion, tabe dig, hvis du 
er overvægtig, og forsøge at undgå stress. 
Der er også andre ting, du kan gøre for at 
opnå en gavnlig indvirkning på dit blod-
tryk, og der er tilmed bonus-e!ekter, som 
er værd at tage med i regnestykket:

Lavere blodtryk + mere energi 
En stor meta-analyse, som blev o!ent-

liggjort for en del år siden og omfattede 
12 videnskabelige undersøgelser, viste, at 

øvre (systoliske) og nedre (diastoliske) 
-

delse et godt alternativ til folk, der lider af 
forhøjet blodtryk, og som oplever bivirk-
ninger med deres blodtrykssænkende me-
dicin. At man desuden opnår mere energi 
på en naturlig måde, er kun en fordel.

Lavere blodtryk + sundere kredsløb
Flere undersøgelser dokumenterer, 

hvorledes omega-3 fedtsyrerne fra fisk og 
fiskeolieprodukter kan sænke blodtryk-
ket. Det er i det hele taget godt at spise 
meget fisk (alternativt anvende et godt 
fiskeoliepræparat) af andre årsager, da 
omega-3 fedtsyrerne har en bred vifte af 
kredsløbsgavnlige egenskaber.

Tema Hjerte & Kredsløb
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Planten der sætter
fart i blodomløbet
Dårlig blodcirkulation kan virke hæmmende på stort set alle 
kropsfunktioner, men der findes et middel, som kan gøre en 
markant forskel.

Er hukommelsen begyndt at svigte? Har 
du sværere ved at koncentrere dig? Lider 
du af kolde fingre og tæer? Der kan være 
mange forklaringer på disse problemer, 
men der er en overvejende sandsynlighed 
for, at de skyldes dårligt blodomløb. Hjer-
nen alene står for over 20 % (!!) af krop-
pens samlede iltforbrug, og da ilt trans-
porteres med blodet, kan du selv regne ud, 
hvor vigtigt det er med en god iltforsyning 
til hjernen.

På samme måde er det vigtigt, at blo-
det kan nå ud til fingre og tæer (som kal-
des for kroppens ekstremiteter). Hvis man 
har dårlig cirkulation i disse væv, vil det 
påvirke temperaturen. Man kan  ligefrem 
se ved hjælp af termofotografi (en varme-/
kuldefølsom fototeknik), at temperaturen 
stiger i hænderne, når man spiser ginkgo 
biloba.

Hvad er ginkgo?
Ginkgo biloba er navnet på et træ, hvis 
blade indeholder nogle aktive sto!er, 
som udvider blodkar og fortynder blodet. 
Denne blad-ekstrakt kaldes for ginkgo-
ekstrakt og er meget udbredt i den vestlige 
verden.

I Danmark er ginkgo biloba et natur-
lægemiddel, som kan købes i håndkøb 
uden recept.

En britisk undersøgelse af 18 forskel-
lige ginkgo-præparater viste, at pro-
duktet *Bio-Biloba havde den højeste 
virkning, selvom der var andre præpa-
rater, som deklarerede et højere gink-
go-indhold. 

-
trakten er standardiseret – altså nøjag-
tig samme indhold pr. tablet. Du skal 
også se på, om der er dokumentation 

for kvaliteten.
-

parat at anvende og giver sjældent bi-
virkninger. 

ginkgo biloba hjælper mod problemet.

*) Bio-Biloba har endvidere vundet flere 
priser i forbrugerundersøgelser, herunder for 
”bedste-køb-for-pengene” samt ”reneste eks-
trakt”.

Tema Hjerte & Kredsløb



Hvordan man kan  
TABE SIG...varigt!
AF MARIANNE PALM

Stadig flere danskere slæber rundt på overflødige kilo.  Findes der en skudsikker 
måde at tabe sig på – og ikke mindst undgå den sædvanlige yo-yo effekt, hvor 
man hurtigt er tilbage til udgangsvægten efter en succesfuld kur? Hvis der gør, 
modtages den med kyshånd af de ca. 50 % danskere med en BMI  på over 25.

Pas på ”dominoeffekten”

Ofte kan de bedste intentioner 
kuldkastes af en enkelt ”forkert” 
handling, der næsten automatisk 
fører en kaskade af efterfølgende 
fejl med sig og i sidste ende får os 
til at spise for meget eller forkert. 
Et eksempel:  Man sidder oppe for 
at se et bestemt program i TV ->  
Man kommer til at sove for sent, 
og derfor vågner man for sent -> 
så der ikke bliver tid til at spise 
morgenmad eller lave den sunde 
madpakke, man havde planlagt 
->  I stedet bliver det til fast-food 
til frokost og en stresset dag -> 
hvor man også får ubændig lyst til 
snacks og slik -> Man bliver dår-
lig tilpas og sku!et over sig selv og 
skipper fitnesscenteret, som man 
ellers havde tænkt sig.
Man kan gribe ind på flere trin i 
denne uheldige rækkefølge ved 
fx at optage programmet, så man 
kan se det senere. Selv om første 
eller anden dominobrik er væltet, 
kan man stadig gøre noget: Forbe-
reder man sin sunde madpakke af-
tenen før, ligger den altid klar om 
morgenen. Sørger man for at have 
lidt ”sundt slik” eller snacks på sit 
arbejde, falder man ikke i slikskå-
len af vanvare. Har man aftalt at 
træne sammen med en ven, er det 
sværere at springe over.
Ved at tænke frem og være op-
mærksom på, hvad der kunne gå 
galt, er chancen for fejltrin mindre.
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Hvordan man kan  
TABE SIG...varigt!

”Fedmeepidemi!” 
Udtrykket bruges i flæng i medierne, 
og man kunne få det indtryk, at der var 
tale om en smitsom farsot, der hjemsø-
ger hele den vestlige verden.  Overvægt 
og fedme er ikke noget, der smitter, men 
da vi deler vores livsstil, er det ikke så 
underligt, at vi også deler både overvægt 
og de uheldige sundhedsmæssige følger 
af overvægten.

Selv om der naturligvis altid har væ-
ret overvægtige mennesker – ja, det har 
ligefrem i perioder været et statussymbol 
at have ”embonpoint” en stor, rund mave 
– viser ny forskning, at antallet af over-
vægtige i Danmark er steget i to tempi.  
Første gang for børn født i 1940’erne og 
anden gang i 1970’erne. Hvad der deri-
mod ikke er så let at forklare, er, hvorfor 

det skete.  Hvor den populære forklaring 
på stigende overvægt går på ”fast-food, 
læskedrikke og stille siddende livsstil 
med PC og !ernsyn", falder disse fakto-
rer bare ikke sammen med ændringerne 
i overvægt – der var hverken fast-food 
eller PC omkring 1945-50, og alligevel 
steg forekomsten af overvægtige børn ret 
pludseligt med en faktor 10. Til gengæld 
ved man, at de overvægtige børn også 
typisk får problemer med vægten, når de 
bliver voksne.

Der er flere grunde til at overvægt er 
uønsket. Overvægt er ikke idealet, og 
når man falder udenfor, opstår der risiko 
for stigmatisering og at blive sat uden for 
fællesskabet. Overvægt kan også sætte 
en begrænsning for deltagelse i sociale 
sammenhænge, hvor fysisk udfoldelse 

indgår.  Endelig er overvægt en risiko-
faktor for en række alvorlige sygdomme 
som diabetes, hjertesygdom, slidgigt og 
visse kræftformer.

Så selv om årsagerne til den stigende 
overvægt ikke er fuldstændig klarlagt, er 
der god grund til at overveje, hvordan 
man kan undgå at tage på, eller hvordan 
man kan tabe sig, så vægttabet både er 
tilstrækkeligt og varigt.

Et simpelt regnestykke?
En snusfornuftig forklaring på overvægt 
er, at man spiser mere end man forbræn-
der, og det er også rigtigt for 
de fleste. Overvægt skyldes 
typisk enten for mange ka-
lorier eller for lidt bevægelse 
eller begge dele. Som de fle- ›
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ste har erfaret kommer overvægt nærmest 
”snigende” ind på os, og ofte er det måske 
kun 1 % for mange kalorier i forhold til 
forbruget, der lidt efter lidt, år efter år, gør 
os overvægtige. 

Hvis man med en ekstrem slankekur 
taber nogle kilo, vil det nærmest give 
kroppen et chok, så når man begynder 
at spise normalt igen, skynder kroppen 

sig at indhente det manglende, og man 
er lynhurtigt tilbage til den gamle 

(over)vægt. Motion kan også være 
en metode til at forbedre kalo-

rieregnskabet, men også her 
har man den bivirkning, at 

man får rigtig god appe-
tit af at motionere – og 
så er man ofte lige vidt!

Den bedste måde at 
opnå et varigt vægttab 
er at vende processen, 
som gjorde, at man tog 

på: indtage lidt færre 
kalorier, end man forbru-

ger, så vægttabet kommer 
lige så stille uden at alarmere 

kroppens frygt for hungersnød, der kan 
få den til at holde på kiloene.

Slank uden sult
Kunsten i denne proces består i at fyl-
de maven med noget, der ikke feder, 
og noget, der ikke påvirker blodsuk-
keret for kraftigt, så man efter kort 
tid går sukkerkold og bliver ustyrligt 
sliksyg. En kost med grove fødevarer, 
der fylder godt uden at indeholde for 
mange kalorier og tager deres tid i for-
døjelsen sammen med en passende form 

for motion. Eksempelvis kan gang eller 
cykling være en god måde at smide et par 
ekstra kilo på, uden at man oplever det 
store ubehag undervejs.
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Godkendt af EU
De seneste år har den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 
der er baseret i Parma, Italien, gen-
nemgået en lang række fødevarer for 
at vurdere, om der er videnskabelig 
belæg for at påstå, at de har nogen 
sundhedsfremmende e!ekt.
For de fleste ingredienser har doku-
mentationen været utilstrækkelig, 
men glucomannan, der udvindes af 
planten Amorphophallus konjac, har 
solid opbakning fra videnskabeligt 
hold, og den slankende virkning er 
veldokumenteret.
KONJAK indeholder 3 gram glu-
comannan i en dagsdosis og lever der-
med op til kravet fra EFSA for at kun-
ne virke slankende.  Den godkendte 
sætning er: ”Glucomannan bidrager 
til vægttab sammen med en energire-
duceret diæt”. Blandt de undersøgel-
ser, der ligger bag, er der fx set et 60 
% større vægttab ved en kaloriefattig 
diæt, når den kombineres med glu-
comannan.
Glucomannan er i stand til at opsuge 
sin egen vægt i væske mange gange, 
og det er vigtigt at indtage tabletterne 
i så god tid før et måltid, at der kan 
nå at danne sig en god portion gele 
til at fylde i maven og give en mæt-
hedsfornemmelse, så man ikke spiser 
så meget under måltidet. KONJAK 
er således ikke slankende i sig selv ved 
at påvirke kroppens forbrænding, og 
man behøver ikke frygte bivirkninger, 
som der af og til kan være grund til, 
hvis man går ind og påvirker stofskif-
tet med kemiske sto!er – uanset om 
de er naturlige eller syntetiske.

Hold styr på kalorierne
Da vægttab er et spørgsmål om at 
begrænse indtaget af kalorier, kan 
forskellige hjælpemidler være til stor 
nytte i kampen mod de ekstra kilo. 
For de fleste vil det i opstarten være 
det bedste at holde styr på, hvad man 
spiser, mens de nye vaner indarbejdes.
Man kan anvende diætplaner, hvor 
det i forvejen er bestemt, hvad man 
spiser i løbet af en dag.
Et eksempel er skemaer, hvor man 
noterer alt, hvad der er spist i løbet af 
dagen. Det kræver så en efterfølgende 
manuel sammentælling af kalorierne.
Der findes applikationer til smartpho-
nes eller PC, hvor der løbende kan 
indtastes alt, hvad man indtager, og 
programmet omregner det til kalorier. 
Ofte vil det også blive beregnet, hvor 
meget fedt, protein og kulhydrat ko-
sten har indeholdt samt om behovet 
for vitaminer, mineraler og sporstof-
fer bliver dækket. Ekstra motion kan 
ligeledes indregnes, så man får et rea-
listisk billede af sit energiregnskab fra 
dag til dag.
Prøv at søge på ”kalorietæller”, og der 
findes masser af gratis apps til at starte 
med.
Tjek også www.madlog.dk, hvor stort 
set alle madvarer fra danske hylder er 
beregnet, både hvad kalorier og næ-
ringssto!er angår. Du kan også få tips 
til specielle typer af diæter og finde et 
fællesskab med andre, som gerne vil 
tabe sig. Billigt og e!ektivt for dig, 
der har viljen til at ville forandring.
På sigt bør ny, sundere livsstil og kost-
vaner ind på rygraden, så man kan 
koncentrere sig om at leve i stedet for 
at tælle kalorier.

Glykæmisk index 
– undgå sukkerchok
Der er stor forskel på, hvor meget 
blodsukkeret bliver påvirket 
af forskellige fødevarer.  Når 
blodsukkeret er lavt, bliver vi sultne, 
og hvis vi spiser hvidt brød, sukker 
eller andet, der får blodsukkeret til at 
stige hurtigt – højt glykæmisk index 
- udløser det en større udskillelse af 
insulin, der igen sænker blodsukkeret 
– måske tilbage, hvor man igen er 
sulten. Det kan blive en ond cirkel, 
som medfører indtagelse af flere 
kalorier, end man har brug for.
Hvis man spiser føde med lavt glykæ-
misk index (se eksempler i tabellen), 
undgår man de store udsving, og det  
bliver lettere at tabe sig, da man ikke 
hele tiden er sulten.  Mangel på krom 
i kosten kan gøre det vanskeligere at 
styre blodsukkeret.

Har det højt eller lavt  
glykæmisk index (GI)?

Højt GI Lavt GI  
Popkorn  Fiberrige morgen-

madsprodukter
Hvidt brød  Jordnødder
Franskbrød  Majs 
Kartofler  Kød 
Kiks  Fisk 
Ris Tomat  
Banan Avokado 
Mango Æg 
 

Der er også forskel på, hvordan de 
næringssto!er, man spiser, påvirker stof-
skiftet. Kroppen har et grundlæggende 
behov for energi for at kunne fungere: 
kredsløb, nerveaktivitet, omsætning af 
sto!er etc. kræver tilførsel af 6-7.000 kJ 
om dagen (15-1800 kcal), men fedt, kul-
hydrat og protein påvirker ikke stofskif-
tet på samme måde.  Protein forbruger 
mest energi – op mod 20 % af dets eget 
energiindhold - når det fordøjes, mens 
fedtsto!er ikke bruger mere end 5 % 
af deres egen energi, når de omsættes.  

Det er grunden til, at mange slankekure 
anbefaler en større andel af protein, da 
man får hævet stofskiftet mere, end hvis 
kosten indeholder mere fedt.

For at undgå at blive alt for sulten, 
som kan medføre, at man indtager alt 
for store måltider, anbefales det at ind-
tage flere små måltider i løbet af dagen. 
Et godt morgenmåltid med grove korn-
produkter er en god basis, fulgt af et let 
mellemmåltid om formiddagen, frokost, 
en eftermiddagssnack og aftensmad – 
evt. en lille aftengodbid. Det vigtige er 

at vælge sunde, velsmagende fødevarer, 
som man både bliver mæt af og kan 
nyde. 

Mange har med held suppleret dette 
program med en form for fiber, der kan 
binde væske i mavesækken og give en 
mæthedsfornemmelse uden at tilføre 
kalorier.

Blandt de nye produkter på marke-
det er KONJAK, der også er forholdsvis 
økonomisk i brug.
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Styr på maven  
– og på fedtet

AF BJØRN FALCK MADSEN

Oppustethed, forstoppelse og uregelmæssig afføring 
er blot nogle af de generende symptomer, som du kan 
gøre noget ved med de rette præparater.

Det er ikke kun problemer i ægteskabet, stress og rod 
i økonomien, som kan påvirke vores humør og gøre os 
irritable. Maveproblemer er nok noget af det, som går værst 
ud over humøret, og der er da heller ikke noget, der kan gå 
en mere på, end når fordøjelsen slår knuder. Her er nogle 
bud på, hvad du kan gøre, hvis din mave gør livet surt for dig.

Roefibre hjælper
dig på toilettet

Det er en kendt sag, at hvis man ikke spi-
ser nok fiberholdig føde, kan det give pro-
blemer med fordøjelsen. En af dem, der 
tydeligt har påvist det, er forskeren Denis 
Burkitt, som blandt andet er kendt som 
opfinderen af begrebet ”floaters and sin-
kers” (flydere og synkere, red.), der hen-
fører til fiberindholdet i a!øring. Meget 
fiber gør, at a!øringen flyder på vandet i 
toilettet, hvorimod mangel på fiber får af-
føringen til at synke til bunds. 

Det er hævet over enhver tvivl, at vi 
skal have meget fiber dagligt, og en af de 
fibertyper, som især har gjort sig bemær-
ket, er roefiber, da den tilsyneladende er 
særlig god til at give fylde til a!øringen. 
Et højt dagligt indtag af roefiber som del 
af en ellers sund kost kan:

Roefiber fås (som ordet ret tydeligt tilken-
degiver) naturligvis fra roer, men kan også 
indtages som fibertabletter. Bio-Fiber er 
et nyttigt supplement til kosten, hvis din 
fordøjelse er uregelmæssig eller på anden 
måde volder problemer.

Bakterien din 
mave vil elske

Normalt ville du ikke sige nej tak til 100 
millioner, vel? Hvad nu hvis det var 100 
millioner bakterier, du blev tilbudt? Det 
kan godt være, at du væmmes ved tanken, 
men din mave vil elske dig, hvis du siger 
ja, i hvert fald hvis vi taler om den helt 
specielle bakterie, der hedder L. reuteri 
Protectis (Lactobacillus reuteri Protectis). 
Den trives nemlig i menneskets tarmsy-
stem, og det er der en særlig grund til: 
Bakterien hjælper med at opretholde den 
balance, der skal til for at holde uvedkom-
mende gæster ude. En enkelt BioGaia-
tablet indeholder 100 millioner L. reuteri 
Protectis-enheder, som efter du har ind-
taget dem, formerer sig i tarmen og ko-
loniserer den. Det styrker dine naturlige 
forsvarsmekanismer i tarmen, som blandt 
andet er med til at forebygge 

Man har ligeledes forskning, der viser, at 
L. reuteri Protectis kan reducere risikoen 
for Helicobacter pylori, en farlig og skade-
lig bakterie, som formerer sig i tarmen hos 
mange mennesker og giver en række for-
døjelsesgener. L. reuteri Protectis konkur-
rerer mod Helicobacter pylori om pladsen 
og medvirker til at besværliggøre dens le-
vevilkår i tarmen.
Mere information: www.biogaia.com
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Styr på 
vægten
En helt speciel slags fiber 
har vakt opmærksomhed 
blandt dem, der ønsker 
at tabe sig. Årsag: den 
binder sig til fedt.

Der er mange forskellige slags gavnlige 
kostfibre, men særlig en har vundet ind-
pas hos dem, der forsøger at komme ned i 
vægt. Det drejer sig om en speciel kostfi-
ber, der udvindes af rejeskaller, og den har 
den praktiske egenskab, at den binder sig 
til fedt fra kosten. Som en magnet tiltræk-
ker den fedtet i fordøjelsen, binder sig til 
det og fører det ud igen ad naturlig vej.

Vigtig slankefaktor
Netop fedt er en af de ting, som vi har 
svært ved at !erne fra kosten. Fedtet er 
med til at fremhæve smagsnuancer i ko-
sten, så vi kan godt lide en vis mængde 
fedt i vores kost. Problemet er, at fedt, der 
ikke omdannes til energi med det samme, 
bliver lagret i kroppen og bidrager til 
vægtproblemet. Derfor er det en fordel at 
kunne ska"e sig af med det, og her har 
denne nye fibertype vist sig at være en stor 
hjælp.

20 gram pr. tablet
Råvaren FibrePrecise® (Slank-O-Fort) 
har i forsøg vist at kunne binde op til 20 
gram fedt pr. tablet. Denne egenskab gør, 
at overvægtige kan spise såkaldt normal, 
sund kost og alligevel tabe sig, hvor de 
ellers ville være tvunget til at skære vold-
somt ned på kalorieindtaget for overho-
vedet at se resultater. Præparatet er ude-
lukkende ment som støtte til fornuftig, 
kalorie-rigtig kost og regelmæssig motion, 
og det er på ingen måde en ”sovepude” for 
usund levevis. Med denne nyhed er det 
muligt at opnå vægttab i situationer, hvor 
det ellers kan være svært, hvis ikke lige-
frem umuligt.

Hvad er medicinsk udstyr?
Slank-O-Fort er registreret hos Læge-
middelstyrelsen i en særlig kategori af 
produkter, der kaldes for ”medicinsk 
udstyr”. Man fristes til at tro, at det er 
et kosttilskud eller lægemiddel, men 
da Slank-O-Fort ikke optages i krop-
pen, men udelukkende har til formål at 
binde sig til fedt og forsvinde igen, be-
tragter man det hverken som fødevare 
eller lægemiddel. 
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Måske har man endelig fundet en af de 
mere tydelige forklaringer på, hvorfor fx 
akupunktur virker. For noget tyder på, 
at de helt specielle merkelceller kan give 
et indblik i, hvorfor vi kan behandle selv 
dybtliggende organer gennem huden.

Behandlere ved allerede, at de kan 
påvirke immunforsvaret via huden, bl.a. 
med akupunkturnåle, og at auriculome-
dicineren bruger lys og frekvenser til at 
påvirke nervesystemet. Nu kan vi måske 
begynde at forstå, hvorfor de forskellige 
metoder egentlig virker. 

Dr. Michel Marignan er læge og for-
sker og har sin klinik i Sydfrankrig nær 
Marseille. Han er en af de mest respek-
terede posturologer i verden. Han har de 
sidste 30 år viet sit liv til forskning og 
udvikling af posturologien. Han fortæller 
om sin viden ved forelæsninger i hele ver-
den, og under sit sidste besøg i Danmark 
fortalte han om den nyeste forskning i 
merkelceller.

Merkelceller findes overalt i vores un-
derhud og i slimhinderne. Indtil nu er 
merkelcellen kendt for at videregive infor-
mation til hjernen, når huden bliver udsat 
for selv en let berøring. Hjernen registre-
rer, hvilken type berøring der er tale om 
og også om graden af fugtighed og tempe-
ratur, huden bliver udsat for. Altså meka-
nisk udefrakommende informationer.

Cellerne reagerer også på lys
Ifølge Michel Marignan og andre forskere 

ser det nu ud til, at disse celler også reage-
rer på lys, ultraviolette informationer, fre-
kvenser og elektromagnetisk påvirkning. 
Det vil sige, at det er en multisensoriel 
celle, der fodrer vores hjerne med næsten 
alle udefrakommende informationer. 

Michel Marignan forsker sammen med 
andre i denne celles indflydelse på vores 
kropsholdning, og hvordan vi kan på-
virke disse til fordel for genopretning af 
en ikke korrekt kropsholdning samt smer-
telindring og immunstimulering. 

Store celler med dramatiske 
virkninger
Merkelcellen er en meget stor celle, og 
kernen udgør næsten hele cellen. Merkel-
cellen kan indeholde flere kerner, og den 
indeholder poser med store mængder af 
molekyler, der kan overføre information 
gennem nervesystemet - og kun gennem 
nervesystemet. Disse celler har en speciel 
egenskab. De påvirker vores endokrine sy-
stem, immunsystemet, og kan stimulere 
til udskillelse af ACTH og neuropeptider. 
Neuropeptider er molekyler, der bruges 
af neuronerne til kommunikation, og de 
påvirker information til hjernen. De er 
således involveret i bl.a. information om 
smerte, indlæring og hukommelse.

Ny forskning tyder nu på, at disse cel-
ler er afledt af neural-crestceller. Det sær-
lige ved neural-crestceller er, at de kan 
vandre. Det betyder, at cellens form og 
evne ændrer sig i takt med, hvor i kroppen 

De vandrende merkelceller
af 
Rikke 
Godthjælp
Akupunktør, 
zoneterapeut, 
posturolog og 
auriculomediciner

Tlf: 25 11 45 41

rikke.godthjaelp@sund-forskning.dk
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Posturologi og 
neurostab
Posturologer interesserer sig for, hvor-
dan de kan rette kroppen op, hvis den 
ikke har den anatomiske korrekte ud-
gangsstilling. Altså, hvis vi er skæve, 
vredet eller sammensunkne med de 
symptomer, det medfører af smerte, 
slid og spændinger. 

En posturolog har flere arbejdsred-
skaber, blandt andet lys, frekvenser og 
neurostabs. Vi bruger lys og frekven-
ser til at finde behandlingskrævende 
punkter i øret med, og det er også 
muligt at søge og behandle direkte på 
kropsoverfladen.

Neurostaben er en lille chip, hvori 
der er et lukket kredsløb. Neurostaben 
påvirker vores merkelceller, altså vores 
trykfølere under fødderne. Disse er en 
del af vores proprioceptive sanseappa-
rat. De proprioceptive informationer 
giver fx besked til hjernen om krop-
pens position i rummet. 

Neurostaben bruges bl.a. til at kor-
rigere kropsholdningen via fodsålen. 
Posturologer indsætter den lille chip 
i en indlægssål, som personen bruger 
dagligt. Dermed øges trykinformatio-
nen, der kommer fra fodsålen til hjer-
nen, og hjernen kan derved korrigere 
vores kropsholdning via information 
til muskler og ledbånd. 

De vandrende merkelceller
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den befinder sig. Det er en unik celletype, 
der kun findes i hvirveldyr og mennesker. 

Når merkelcellen påvirkes af lys, elek-
tromagnetisk energi, frekvenser eller ul-
traviolette stråler, øges antallet af celler i 
området. Ikke fordi cellerne multiplicerer 
sig selv. Cellerne findes allerede i kroppen. 
Forskerne har en teori om, at cellerne kan 
vandre hen til det område, hvorfra den 
kan påvirkes. 

Merkelcellerne indeholder melanoso-
mer, som igen indeholder krystaller og 
jernoxider. Melansomerne er mest kendt 
for at indeholde melanin, som giver vor 
hud og hår farve, men her får de en anden 
indflydelse. Melansomerne er forbundet 
til cellemembranen med små fibre. Når 
cellerne stimuleres med bl.a. elektromag-

netisk felt som eksempelvis fra en mobil-
telefon, trækker disse melansomer mod 
midten af cellen og åbner derved cellen og 
frigiver ioner. Det fænomen er interessant 
ifølge Michel Marignan, da det kan be-
tyde, at cellen kan forandre sig afhængig 
af, hvilke påvirkninger den udsættes for.

Ny viden rejser nye spørgsmål
Når vi søger efter viden, finder vi jo ikke 
altid kun det, vi leder efter. Der dukker 
således flere interessante informationer 
op, når man leder efter svar i merkelceller-
ne. Men det fører også til nye spørgsmål: 
Hvad sker der, når vi via vores mobiltele-
foner har et elektromagnetisk felt til øret 
halvdelen af dagen? Og hvilken e!ekt har 
det på vores celler og helbred, at vi døgnet 

rundt lever i et spændingsfelt af sendema-
ster og trådløse apparater? Kan hypersti-
mulering af disse celler have noget med 
nældefeber at gøre? Hvad sker der, når vi 
udsætter os for en MR scanning? Er det 
her, vi finder forklaringen på, hvorfor 
nogle mennesker bliver lyssensitive, især 
over for elektrisk lys? 

Måske er netop Michel Marignan eller 
andre forskere tæt på posturoligien, der lø-
ser gåden. Ikke kun om, hvorfor berøring 
kan være så healende, hvad enten det er 
via nåle, lys eller chip i indlægssåle. Men 
også hvorfor nogle mennesker rent faktisk 
bliver syge af den forkerte type stråling.
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Når du lever livet, kommer du 
let til at kunne se og føle det. 
Nu er der hjælp fra naturens 
egen recept. Den nye pille 
med navnet Active Liver™, 
hjælper dig med at bevare 
en velfungerende lever-
galde-funktion, den støtter 
nedbrydningen af fedt og den 
fremmer fordøjelsen.

Skønt at føle sig sund?
Er det nødvendigt at føle sig 
overbelastet og usund? Nej ikke 
ifølge New Nordic’s urte- og 
ernæringseksperter. Derfor ud-
viklede de denne nye  helsepille 
hentet fra  naturens rigdom af 
aktive ingredienser. Til daglig 
tænker du sikkert slet ikke 
over, at du har en lever. Men 
den spiller en vigtig rolle for 
stofskiftet og forbrændingen af 
kalorier med mere. 

Lever-galde-funktionen
For mange kulhydrater, 
for meget alkohol og 
WLOV WQLQJVVWRͿ�HU�V WWHU� OHYHU�
galde-funktionen på hårdt 
arbejde. Dertil kommer  en 
anden meget vigtig ting, som 
ofte overses - nemlig den, at 
leveren stimuleres af proteinrig 
kost. I vores forfædres kost 
kom ca 33% af kalorieindtaget 
fra proteiner. I dag, kun 15%. 

En god daglig helsepille
Men heldigvis er det ikke 
kun proteiner, der kan sti-
mulere leverens funktion. 
Hemmeligheden bag Active 
Liver pillen er, at den giver 
dig koncentrater fra urter, som 
netop virker befordrende på 
lever-galde-funktionen.
Pillen indeholder en særlig 
sammensætning af marie-tidsel 

frø, artiskok blade og gurkemeje 
rodstængler. Vel-kendte urter, 
med forskellige funktioner. 
Pillen er en rigtig god daglig 
“vitamin-pille” til leveren.

Hvor kan pillen købes?
Aktive Liver kan købes i Matas, 
Helsam og helse-forretninger. 
Active Liver kan også bestilles 
hjem på dit apotek. Hvis du 
har spørgsmål kan du ringe på 
telefon 46 33 76 00

Overvægt, oppustethed, 
træg fordøjelse, træthed og 
en “svampet hud.” Kirsten 
À�N� HQ� FKDQFH� IRU� DW� SU¡YH�
GHQ�Q\H�$FWLYH�/LYHU�SLOOH�

- Efter 3 uger med Active 
Liver ser min hud meget 
bedre ud og jeg føler at 
poserne under øjnene er 
mindre synlige. Jeg synes, at 
jeg har fået mere glød og ser 
sundere ud.

Jeg er mere glad, og jeg har 
ikke samme trang til usund 
PDG��YLQ�� VOLN�RJ�NDͿ�H��'HU�
er ingen tvivl om, at jeg har 
fået en ny og sundere livsstil 
og jeg føler mig meget bedre 
tilpas.

Med Active Liver har 
jeg det rigtig godt. Jeg har 
ikke tidligere tænkt på, 
hvor vigtig lever- og galde-
systemet er for, at jeg føler 
mig godt tilpas.

Jeg døjer ikke længere 
med dårlig fordøjelse og 
oppustethed, fortæller en 
glad Kirsten.

M
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Lever du livet fuldt ud? Så skal du vide, at der fi ndes en 
fantastisk ny pille, der med naturlige ingredienser støtter din 
lever-galde-funktion.

Kirsten 
havde de 
typiske tegn

AnnonceAnnonce

Her er den danske helsepille
TIL OS, DER 
LEVER FOR GODT!

6 UDVALGTE FORDELE

1. Støtter din lever-galde-funktion.
2. Støtter nedbrydningen af fedt.
3. Fremmer din fordøjelse.
4. Kun naturlige aktive ingredienser.
5. Let at tage. Bare én tablet daglig.
6. Fremstillet i Skandinavien.

DANSK OPFINDELSE
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Probiotika 
med stor effekt
Det menneskelige fordøjelsessystem er beskyttet af tarmfloraen, der 
skal sikre, at skadelige bakterier, svampe o.l. ikke trænger gennem 
tarmvæggen og ud i resten af kroppen. Alene i tyktarmen er der op til 2 
kg mikroorganismer, og det er derfor afgørende for kroppens tilstand, at 
tarmfloraen plejes gennem hele livet.

Fakta
Omkring 70 % af kroppens immuncel-
ler sidder i tarmen, som dermed er en 
uhyre vigtig del af kroppens immun-
forsvar.

af
Rikke
Agersted
Shamanistisk 
healer, biopat 
og phytoterapeut

Skriv til rikke.agersted@sund-forskning.dk

En vigtig nøgle
Kroppen har forskellige måder at be-
skytte sig på, hvoraf mikrofloraen er en 
af dem. Immunforsvaret er en anden. I 
tarmsystemet arbejder disse to systemer 
sammen om at beskytte kroppen mod de 
bakterier, svampe og fremmedsto!er, der 
måtte komme ind i fordøjelseskanalen 
med mad, drikke, kys, berøring og andre 
måder at overføre udefrakommende stof-
fer på.

Visse typer probiotika stimulerer im-
munforsvarets produktion af antisto!er, 
øger antallet af hvide blodlegemer og øger 
desuden både modningen og aktiviteten 
af immuncellerne kaldet makrofager, T- 
og NK-celler.

Ven eller fjende?
I menneskets fordøjelseskanal er der ca. 
400 forskellige typer bakterier. Nogle er 
gavnlige og kaldes probiotiske. Andre er 
isoleret set sygdomsfremkaldende og kal-
des derfor patogene.

Tilsammen udgør de mikrofloraen, og 
hos et sundt og raskt menneske er der en 
god balance bakterierne imellem, hvor de 
sygdomsfremkaldende holdes i skak af de 
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probiotiske.
Sker der en forrykning af balancen, 

kan sygdom opstå, og i biopatiens/ na-
turopatiens verden er det alment kendt, at 
et sundt fordøjelsessystem er vejen til et 
godt helbred.

Hjælp udefra
Forrykning af tarmfloraens balance kan 
ske i et hav af situationer. Antibiotikabe-
handling, stress, smitte med aggressive 
patogene bakterier, parasitter, medicin og 
usund kost er blot nogle af de årsager, der 
kan ligge bag. 

Behandling kan dels bestå af ændrede 
kostvaner, motion og forskellig urtemedi-
cin, men tilførelse af probiotika kan også 
være uhyre vigtigt. Et godt valg er for ek-
sempel Symbioflor+ fra Biosym, som er en 
ny og forbedret udgave af det gammel-
kendte produkt Symbioflor.

Symbioflor+ indeholder tre forskellige 
mælkesyrebakterier, som hver især har en 
særlig indvirkning på dele af mikrofloraen 
og immunsystemet.

Bakterier holdes i skak
Probiotikas positive indvirkning på balan-
cen i tarmfloraen skyldes flere ting. Dels 
er det sværere for de patogene bakterier at 
hæfte sig på tarmvæggen, hvis pladserne 
er optaget af probiotika. Dels har probio-
tika en hæmmende virkning på de pato-
gene bakterier og deres toxiner. 

De gavnlige tarmbakterier producerer 
blandt andet eddike og/eller mælkesyre 
samt hydrogenperoxid, som hæmmer ko-
lonisationen af de patogene, fordi pH-
værdien i tarmen sænkes, hvilket ikke er 

optimalt for dem. Probiotika producerer 
desuden bakteriociner, som er proteiner 
eller kemiske sto!er, der hæmmer skade-
lige mikroorganismer.

Når produktionen af antisto!er samti-
dig stimuleres af probiotika, er bunden for 
et velafbalanceret fordøjelsessystem lagt.

God respons
Inflammatoriske tarmsygdomme, bakte-
rieangreb med fx salmonella, E. coli eller 
stafylokokker, svampeinfektioner eller pa-
rasitter er alle med til at skabe ubalance 
i tarmfloraen. Til gengæld responderer 
tarmen også vældig positivt på probiotika 
som en del af behandlingen. I et studie 
med 326 kinesiske børn konkluderede 
man sågar, at forebyggende behandling 
med probiotika reducerede forekomsten 
og varigheden af influenza ligesom bru-
gen af antibiotika blev mindre.

Fødevareintolerance og allergier er også 
sygdomme, som har en positiv respons på 
genoprettelse af tarmfloraen.

Vær opmærksom
For at sikre et sundt tarmsystem livet 
igennem er det vigtigt at lytte til kroppen. 
Opstår der småsymptomer i fordøjelses-
systemet som øget luftdannelse i maven, 
mavekneb, forstoppelse eller diarré, er 
det vigtigt allerede der at gribe ind. Må-
ske skal kosten justeres, ka!eforbruget 
sænkes eller en kur med probiotika som 
Symbioflor+ tages i en periode for at gen-
oprette balancen. På den måde forebygges 
alvorligere sygdomme, og muligheden for 
at leve et langt liv uden fordøjelsesproble-
mer øges.

Fakta
Symbioflor+ indeholder Lactobacillus 
acidophilus La-14, Bifidobacterium lac-
tis Bl-07 og Lactobacillus rhamnosus 
Lr-32, der alle er testet for sikkerhed 
ved indtagelse, deres evne til at overleve 
vejen gennem fordøjelsessystemet – og 
dermed evne til at virke probiotisk, hvor 
det er nødvendigt. Langt fra alle mæl-
kesyrebakterier er modstandsdygtige 
over for de forskellige fordøjelsesproces-
ser og vil derfor i behandlingsøjemed 
ikke have nogen stor værdi.

Fakta
Symbioflor+ kan tages forebyggende og 
sammen med antibiotisk behandling 
for at undgå eventuelle gener af behand-
lingen. Diarré er for eksempel en meget 
almindelig bivirkning.
Symbioflor+ kan også bruges i enhver 
anden henseende, hvor der er ubalancer 
eller sygdom i fordøjelsessystemet.



Jeg bliver dagligt mødt med så mange 
postulater om sundhed, at det er lige før, 
mine redaktør-ører falder af. 

Et af de postulater, jeg er nødt til at 
tage stilling til er, om det er korrekt, at 
kolloide mineraler optages bedre end fx 
aminosyrebundne mineraler. Er der noget 
om snakken? 

Tre grupper af mulig optagelighed
I følge diverse forskningsteorier kan man 
dele mineralriget op efter, hvor godt de 
bliver optaget i kroppen: De metalliske 
mineraler, som består af fint forma-
lede sten, østersskaller eller metaller, 
hvor optageligheden her kan være 
ganske vanskelig, da de simpelthen 
ikke kan passere over tarmvæg-
gen, ud i blodbanen og ud til de 
celler, der har brug for dem.

I en bedre kategori ligger 
de aminochelerede minera-
ler, hvor man har bundet 
mineralerne til aminosyrer, 
så det er disse for kroppen 
så velkendte byggesten, 
der bærer mineralerne 
ind i organismen. Det 
skulle i følge bl.a. Joel 
D. Wallack skabe en 
50 % bedre opta-
gelighed i forhold 
til de metalliske  
mineraler.

AF MARIANNE PALM

FLYDENDE MINE
Når klienterne vil have
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7000 gange mindre end et rødt 
blodlegeme
I de senere år har der været megen snak 
om kolloide mineraler, som teoretisk set 
skulle være endnu bedre end aminosyre-
bundne mineraler:

Her er der tale om mineraler, som er 
udvundet af planter. Planterne skulle sør-
ge for, at de kolloide mineraler absorberes 
98 %. Eller helt nøjagtig to og en halv 
gang bedre end de aminochelerede mine-
raler og ti gange bedre end rene metalliske 
mineraler. 

De kan kun forekomme i flydende 
form og kan ikke være piller, pulver eller 
kapsler. Partiklerne er meget små, faktisk 
7000 gange mindre end et rødt blodlege-
me. Da hver partikel er negativt ladet, og 
tarmens indre er positivt ladet, opstår der 
automatisk en elektrisk tiltrækning, som 
koncentrerer mineralerne på tarmvæggen 
- hvilket skulle give den øgede optagelig-
hed på 98 %.

Svært at finde pålidelige kilder
Det har været rigtig svært at finde nogle 
pålidelige kilder, for de fleste danske hjem-
mesider citerer vist mest hinanden - uden 
at underbygge postulaterne. 

Det eneste sted, jeg har fundet en opgø-
relse, er hos den amerikanske dyrlæge Joel 
D. Wallack, som i sit verdensomspændende 
foredrag gør opmærksom på de mange (fa-
tale) pudsigheder, man kan finde i måden 
at behandle mennesker på i stedet for at 
vende sig mod dyrlægernes verden, hvor 
man bl.a. ved en hel del mere om vitamin- 
og mineralterapi – på den sunde måde.

Interessen for de kolloide mineraler 
er ganske banal
At jeg overhovedet er begyndt at interes-
sere mig for kolloide mineraler, skyldes 
alene det faktum, at et hav af mennesker 
ikke kan fordrage at sluge tabletter, hvil-
ket ikke gør livet særlig let som biopat-
naturopath-phytoterapeut, der netop 
anvender kosttilskud som en værdifuld 
støtteterapi, når sygdom helst skal blive til 
om ikke sundhed, så i hvert fald til symp-
tomfrihed. Her anvender vi i stor stil vita-
min- og mineraltilskud, og da vi sjældent 
bruger amerikanske doseringer, og i stedet 
forsøger med mindre doser, er det så me-
get mere vigtigt, at vi kan stole på, at de 
kosttilskud, vi anbefaler, er så letoptage-
lige som muligt. For vi ved, at de rette vi-
taminer, mineraler, fedtsyrer og urter kan 
eliminere en masse biokemisk rod i krop-
pen, så den bedre kan tage vare på sig selv. 

Mivitotal fra Sverige er en mulighed
I Danmark har jeg ikke kunnet finde an-
dre flydende kombinerede vitamin- og 
mineralprodukter end Mivitotal fra Anjo. 
Heri er tilsat kolloide mineraler sammen 
med lecithin, som er med til at få lavet en 
god opløsning af de fedtopløselige vitami-
ner (A,- D,- E,-K).

Der er ikke kæmpe mængder i af de 
enkelte vitaminer og mineraler, men for-
skerne og udviklerne af produktet i Sve-
rige har så til gengæld sørget for, at de 
næringssto!er, som er tilsat, har en større 
evne til at lande i de celler, hvor der er 
brug for dem.

Fakta
Dr.Joel D. Wallack er med sit foredrag, 
der er gået sin sejrsgang kloden rundt, 
en herre med sin helt egen mening om 
sundhed- og sygdom. Du kan læse hele 
foredraget på www.vitaminforeningen.
dk

”Så har vi dem, der skal have alting på 
en naturlig måde. Lad os se om vi kan få 
noget godt ud af 5 kg spinat. Lad os se 
om vi kan få 1000 mg magnesium. ”Jeg 
vælger magnesium, fordi grønne blade 
indeholder meget magnesium.”

I hvert halve kg er det meste vand. I 
1 gram klorofyl findes der 5 mg magne-
sium. I 5 kg spinat er der 450 mg mag-
nesium. Du udnytter 10 %. 

For at få 1000 mg magnesium skal du 
således spise 100 kg spinat. Det er me-
get, selv for en person af stor størrelse. 
Selvom jeg er temmelig stor, foretræk-
ker jeg kosttilskud” (Joel D. Wallack fra 
sit foredrag ”Dead Doctors Don t́ Lie”.

LYDENDE MINERALER…
Når klienterne vil have 
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Tabletter gør din 
hud yngre
Det kan rent faktisk godt lade sig gøre at 
”bremse” rynker og give huden en del af sin 
tabte elasticitet tilbage. Hudpleje-præparatet 
Evelle, som er tabletter med en speciel sam-
mensætning af biologisk aktive sto!er, har i en 
videnskabelig test vist sig at kunne gøre huden 
mere elastisk og glat efter 12 uger. Forsøget er 
o!entliggjort i et videnskabeligt tidsskrift.

Forskerne inddelte en gruppe kvinder i to 
hold og gav halvdelen Evelle, hvorimod den 
anden halvdel fik identiske snydepiller. Ingen 
vidste på forhånd, hvad der blev givet til hvem. 
Først bagefter, da man brød koden og kunne 
gøre resultaterne op, opdagede man, at kvin-
derne i Evelle-gruppen havde mindsket ryn-
kedannelse og fået mere elastisk hud på grund 
af tabletterne, hvorimod man ikke så denne 
virkning hos kvinderne i den anden gruppe. 
Præparatet havde altså en foryngende e!ekt 
indefra og udgør derfor et godt supplement til 
traditionel hudpleje.

Dårende dejlige 
dufte
Vi elsker parfumer, men det er ikke helt nemt 
at finde en uden forstyrrende sto!er. Nu har 
Pacifica skabt en serie veganske roll-on par-
fumer, skabt på kornbaseret alkohol mikset 
med naturlige essentielle olier. Bare navnene 
er forførende. French Lilac, Hawaiian Ruby 
Guava, Mediterranean Fig, Persian Rose, Ta-
hitian Gardenia  og  Waikiki Pikake. Alle er 
selvfølgelig uden parabener, phthalater, sul-
fater, GMOs, propylene glycol og lavet uden 
dyreforsøg.
www.human-balance.dk. eller 70 25 55 66 for-
tæller mere.

Spot on

Flækkede negle 
kan skyldes for 
lidt selen
Har dine negle det med at flække i tide og  uti-
de? Måske mangler du selen. Det er en enkel og 
billig måde at løse problemet på, og mange er-
farer, at det virker allerede efter ganske få uger. 
I øvrigt er selen vigtigt for immunforsvar og en 
række andre ting, så det er en god ide, uanset 
hvad, at sørge for at få nok af dette mineral.

Akne kan 
behandles
Har du besvær med bumser og akne, er hvidløg 
med til at bremse væksten af de uønskede bak-
terier. Du kan bruge Garcin spray før sengetid, 
og efter du har rengjort huden.  Du kan også 
prøve en kur med Garcin tabletter, som renser 
ud i bakterierne indefra. 

Skønheden  
kommer indefra 

– med lidt hjælp udefra…
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Cellesalt nr. 
12, en lille 
bitte pille med 
gammelkendt 
virkning. 
Måske kender du allerede de små fine cellesal-
te, som Dr.Schüssler i det forrige århundrede 
fandt som værende en af de allervigtigste me-
toder til at skabe helbredelse helt ned på celle-
plan. Ved at tage nogle af datidens mest kendte 
mineraler, fx magnesium, kalium, calcium 
og silicium og fortynde dem homøopatisk fik 
man ikke kun den virkning af mineralet, som 
man allerede kendte, men også en metode til 
at påvirke cellerne på et mere energetisk plan. 
Forskning er der ikke så meget af, men der er 
masser af erfaringer fra brugere over hele Euro-
pa. Silica D6 er kendt for sin fine virkning på 
hud, hår og negle og kan bruges som et særligt 
supplement, hvis der er problemer med betæn-
delse i huden, fx ved akne.  Og så er de lette at 
anvende, da fire små pastiller blot skal smelte 
under tungen. Kan derfor med lethed anven-
des af alle med tabletforskrækkelse eller af fx 
børn, som kan have svært ved smagen af stærke 
urter. Cellesaltene forhandles af Mezina.

Få bugt med 
appelsinhuden 

Har du appelsinhud, er det nu, du skal i gang 
med at forberede huden til bikinitiden.

Ca. 85 % af alle kvinder får på et tids-
punkt cellulitis/cellulite eller helt korrekt pneu 
d’orange – i daglig tale kaldet appelsinhud. 
Om man er tyk eller tynd, ung eller gammel, 
kan appelsinhud være et generende problem.

Appelsinhud skyldes overordnet en dårlig 
cirkulation i de små blod- og lymfekar i bin-
devævet. Der ophobes væske uden for cellerne i 
vævet, og samtidig tager fedtcellerne mere fedt 
til sig. Det betyder, at fedtcellerne efterhånden 
klumper sig sammen i bindevævet og danner 
de karakteristiske buler.

Vævets eget dræningssystem er brudt sam-
men, den ophobede væske !ernes ikke, og der-
ved opstår en ond cirkel, så dannelsen af de 
små buler fortsætter.

Anjo Anti-cellulitis lotion bryder cellulitis 
i alle dets faser og giver 
huden et glat, smidigt 
og slankere udseende. 
Cremen !erner ikke 
årsagen til problemet, 
men daglig brug af cre-
men vil holde huden 
pæn og glat.

Cremen indeholder 
Capsicum (spansk pe-
ber), som øger mikro-
cirkulationen og har 
en varmende e"ekt, der 
kan forstærkes ved hård 
fysisk aktivitet eller ved 
anvendelse lige efter et 
varmt bad. Anvendes 
morgen og aften.

E-vitaminer til 
huden 

E-vitaminer er kendt for deres fine e"ekt på 
hele kredsløbet og for den antioxidante e"ekt, 
hvor de hindrer, at de frie iltradikaler ødelæg-
ger cellernes membraner. Det gør E-vitamin til 
et af de bedste vitaminer for huden, hvor selv 
de mindste blodkar, kapillærerne, har glæde af 
den iltgivende forsyning. E-vitamin får blodet 
til at flyde bedre uden at være blodfortyndende 
og hjælper det lokale immunsystem mod de 
angreb, huden i en helt almindelig hverdag 
bliver udsat for fra vind, vejr og vores mange 
miljøpåvirkninger fra fx bygninger, dårligt 
indeklima og noget så dagligdags som make-
up. Vælg et produkt med mange forskellige E-
vitaminkilder, og du er mere sikker på både en 
god optagelighed og e"ekt.

Spot on
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Når du dater
Hold godt øje med den, du dater. For bag de søde smil kan der 
gemme sig - ja, hvad som helst. Her får du nogle tips til at være 
ekstra opmærksom på vej ind i et nyt kærlighedsliv

I alle aldre er det populært at date. Vi 
drømmer om at opleve eller genopleve den 
store kærlighed.

Det kan være svært at navigere i feltet: 
Der kan være nitter, og vi kan forføres 
ind i noget, vi egentlig ikke ønskede, eller 
som ikke fungerer, eller som i værste fald 
er farligt.

Amerikanske Nancy Montgomery har 
en liste over faresignaler på den første 
date, der kan bruges som en første 'grov-
sortering'.

Hvordan behandler han andre 
mennesker
Er han sød over for dig, men ubehagelig 
over for personalet på cafeen? Er hans 
vrede for voldsom og ude af trit med den 
forseelse, som tjeneren begik? Er han hån-
lig over for andre mennesker?

Det kan være en indikation af, hvor-
dan han vil behandle dig, efter I har kendt 
hinanden et stykke tid.

Er han en 'blamer'?
Læg mærke til, hvordan han taler om for-
tiden. Det giver dig et fingerpeg om, hvad 
han kigger efter, og hvad du kan forvente 
dig. Giver han konsekvent andre skylden 
for det, der sker med ham, er der stor ri-
siko for, at han også vil gøre det over for 
dig.

Historier afslører din date
Hans små historier og anekdoter kan af-
sløre en masse. Er de fulde af misunde-
lige, ondskabsfulde eller nedgørende be-
mærkninger om andre, eller giver de dig 
på anden måde en følelse af ubehag, er det 
måske bedre at smutte hjem alene.

Læg også mærke til 
- om han kommer for tæt på for tidligt, 
både hvad angår berøring og informatio-
ner om dig, og drikker han for meget og 
presser dig til at gøre det samme?

Montgomery advarer seniorer, der da-
ter, mod personer, der er for interesseret i 
indkomstforhold.

Hun opfordrer til, at du lytter til dine 
første instinkter og følelser.
(Healthday marts 2011)

Tænk og se, mens du endnu kan
Læg i det hele taget mærke til, hvad du 
har set og følt under det allerførste møde, 
og overvej, hvorvidt det er godt eller skidt. 
I tiden før du er blevet involveret i et for-
hold kan du stadig bruge din sunde for-
nuft og dømmekraft. Er du først blevet 
følelsesmæssigt involveret, er det meget 
sværere at være objektiv i sin bedømmelse.

Der er også faktorer hos dig selv, 
som forøger risikoen for at vælge 
forkert
Hvis du har lavt selvværd, føler dig en-
som, lige er blevet forladt eller svigtet, skal 
du passe på. Du bliver måske så begejstret 
for, at nogen er interesseret i dig, eller 
gerne vil have dig, at du helt glemmer at 
lytte til, hvorvidt det nu også er noget, du 
gerne selv vil.

Frem for alt, så spørg dig selv: Hvem 
bliver jeg, når jeg er sammen med ham. 
Bliver jeg en person, som jeg selv kan lide, 
eller får han modsatte sider frem i mig. 
I filmen ”Turist ved et tilfælde” siger ho-
vedpersonen det meget smukt: Det hand-
ler ikke så meget om, 
hvem man elsker, 
men om hvem man 
bliver til, sammen 
med den elskede”.

Den psykologiske vinkel

af 
Hanne Hæsum
Aut. cand. psych.  
EMDR terapeut
www.emdr.dk

hanne.haesum@sund-forskning.dk

Det gælder 

både kvinder 

og mænd



ÅRETS HELSEKOSTPRODUKT 2011: 
OmniKrill®

De danske helsekostbutikker har stemt OmniKrill® til tops.

OmniKrill indeholder olie fra krill (lyskrebs), der lever i store kolonier i havet omkring Antarktis. Krill’ens 
fantastiske evne til at overleve i de barske, antarktiske farvande skyldes hovedsageligt den meget 
høje koncentration af langkædede Omega-3 fedtsyrer (DHA og EPA) i form af Omega-3 fosfolipider. 

Omega-3 fosfolipiderne gør krill’ens celler meget smidige, selv ved de iskolde temperaturer i det 
antarktiske vand. Denne smidighed er nødvendig for alle celler for at kunne fungere optimalt – også 
menneskers.

Omega-3 fosfolipider er en ny generation af Omega-3 fedtsyrer, og den nyeste forskning i Omega-3 
har vist en særlig gavnlig e!ekt, når det indtages netop som krill-oliens Omega-3 fosfolipider.

OmniKrill fås nu også i økonomiæske med 150 kapsler.

Vejl. udsalg 60 kapsler kr. 199,- Vejl. udsalg 150 kapsler kr. 399,-

Fås i Matas og helsekostbutikker.
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af
Rikke
Agersted
Shamanistisk 
healer, biopat 
og phytoterapeut

Skriv til rikke.agersted@sund-forskning.dk

FRUKTOSE
Fruktosemalabsorbtion er en sygdom i 
fordøjelsessystemet, som skyldes en defekt i 
tyndtarmen. Symptomerne kan forveksles med flere 
andre sygdomme og derfor lever mange med den uden 
at få den rette diagnose og dermed behandling.

Hvad er det?
Fruktosemalabsorbtion skyldes, at fruk-
tosen fra maden ikke som normalt bliver 
transporteret over i blodbanen fra tynd-
tarmen under fordøjelsesprocessen. Den 
ophobes i stedet længere nede i tarmsyste-
met, hvor den nedbrydes af bakterier sam-
tidig med, at der dannes hydrogengasser. 
Fruktosen kan desuden trække vand ind i 
tyktarmen.

Selvom sygdommen foregår i fordøjel-
sessystemet og skyldes et stof fra maden, 
er det ikke en fødevareallergi. Der frigøres 
nemlig hverken histamin eller IgE anti-
sto!er, som er kendetegnende for allergier.

Symptomer
Mavesmerter, kramper, diarré, forstoppel-
se, luft i maven og prutteri er alle typiske 
symptomer ved fruktosemalabsorbtion. 
Tarmbakterierne kan omdanne fruktosen 
til ketoacider (syrer), som i sjældne tilfæl-
de sænker blodets pH værdi i så markant 
grad, at det bliver farligt. Denne tilstand 
kaldes acidose. Symptomerne herpå er fx 
hurtigt åndedræt, forvirring og opkast-
ning. Har man disse symptomer, skal 
man straks søge lægelig behandling. Der 
findes endnu ikke en medicinsk behand-
ling af fruktosemalabsorbtion.

Fejldiagnoser
Grundet de lidt di!use symptomer, som 
rent faktisk kendes fra en hel række syg-
domme i fordøjelsessystemet, kan det for 
nogle være en udfordring at få fastslået 
diagnosen fruktosemalabsorbtion. Måske 
er alskens kure mod mave-tarmkatar prø-
vet tillige med kostændringer og motion. 
Hvis symptomerne ikke mindskes eller 
forsvinder, er det formentlig ikke den rig-
tige sygdom, der behandles, og det kan 

er nøglen

Når 



Fakta
Fruktosemalabsorbtion (dietary fruc-
tose malabsorbtion) må ikke forveks-
les med den langt alvorligere sygdom, 
arvelig fruktose intolerans (hereditery 
fructose intolerans), som er en medfødt 
genetisk mangel på et bestemt enzym, 
aldolase B, som hjælper omdannelsen af 
fruktose til energi i kroppen. 

derfor være forsøget værd at tage en test 
hos lægen - eller prøve at udelade fruktose 
fra kosten i en periode.

Medvirkende til tyktarmskatar
Nyere forskning tyder på, at fruktose-
malabsorbtion kan være en medvirkende 
årsag til udvikling af tyktarmskatar, som 
op til hver femte amerikaner lider af. 
Dette aspekt giver en større forståelse for 
behandlingen af sygdommen, som i dag 
primært omfatter diæt, motion og stress-
håndtering. Biopatien har dog i mange år 
tilbudt et e!ektivt supplement til dette i 
form af naturmedicin, kosttilskud og ho-
møopati.

Den amerikanske læge Richard J. 
Johnson mener, at mange mennesker med 
diagnosen tyktarmskatar er fejldiagnosti-
ceret, idet de i virkeligheden lider af fruk-
tosemalabsorbtion. 

Simpel test
Der findes en simpelt test hos lægen, som 
kan afgøre, om en person lider af frukto-
semalabsorbtion.

Udåndingsluften måles for indholdet 
af metan og hydrogengasser efter indtag 
af en testdosis sukker. Hvis personen lider 
af sygdommen, vil der i udåndingsluften 
være en øget mængde af disse gasser i for-
hold til normalværdierne.

Når sukkeret ikke optages i 
blodbanen på normal vis, bliver det  ›
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Fruktoseindhold
Følgende liste over fruktoseindholdet i udvalgte fødevarer er hentet fra bogen 
“!e Sugar Fix” af Richard J. Johnson. 

Fødevarer med højt 
fruktoseindhold
Æble
Rosiner
Tørrede figner
Tørrede abrikoser
Mango
Vindruer
Pærer
Vandmelon
Honning

Fødevarer med middel 
fruktoseindhold
Ærter
Ananas
Kiwi
Papaya
Klementin
Banan
Blåbær
Solbær
Daddel
Molasses sukker

Fødevarer med lavt 
fruktoseindhold
Blomme
Abrikos
Daddel (Deglet Noir)
Svesker
Hindbær
Cantaloupe melon
Kålrabi

Broccoli
Rødkål
Røde kartofler
Gule majs
Gulerødder
Græskar

Sød karto"el
Aubergine
Rød og grøn peberfrugt
Hvidt sukker
Flormelis
Rørsukker

Fødevarer med intet eller  
meget lavt fruktoseindhold
Avocado
Hvidløg
Portobellosvampe
Alm. champignon
Spinat
Persille
Selleri
Artiskok
Blomkål
Karto"el
Rabarber
Asparges

Lime
Citron
Passionsfrugt
Tranebær

fermenteret i tyktarmen af bakterierne, 
som øger produktionen af metan og hy-
drogen, hvilket kan måles i udåndingsluf-
ten.

Kom godt i gang
Det anbefales, at man starter behandlin-
gen af fruktosemalabsorbtion med en 14 
dages streng fruktosefri diæt. Derefter 
kan moderate mængder af fruktose ind-
lemmes i kosten igen. Der vil være en ty-
delig og mærkbar forskel i kroppen, som 
også kan hjælpe med at fastslå diagnosen 
hos dem, som blot har mistanke om, at 
fruktose kan være årsagen til deres fordø-
jelsesproblemer.

En nemmere dagligdag
Fruktose findes i rigtig mange fødevarer. 
Ikke blot i frugt og grønt, men også som 
sødestof i en masse produkter som ket-
chup, læskedrikke, morgenmadsproduk-
ter, brød, færdigretter, fast food og soya-
sovs. I USA er HFCS (High-fructose corn 
syrup) et af de mest anvendte sødesto"er 
i industrielt fremstillede fødevarer. HFCS 
fremstilles af majs, som gennemgår en en-
zymatisk proces, hvor noget af glukosen 
ændres til fruktose. 

Lider man af fruktosemalabsorbtion 
kan det derfor være en fordel at undgå 
færdigprodukter i sin dagligdag og i stedet 
spise rene råvarer, hvor det er langt lettere 
at gennemskue fruktoseindholdet end ved 
at gennemgå emballagen på færdigvarerne 
i butikkerne.

Fakta
Bøger som går i dybden med fruktosens 
betydning for helbredet og sygdommen 
Fruktosemalabsorbtion:
”!e Sugar Fix” af Richard J. Johnson
”Fructose Malabsorbtion: !e survival 
guide” af Debra & Bob Ledford
”Living With Dietary Fructose Into-
lerance: A Guide to Managing your 
Life With this New Diagnosis” af Judy 
Smith

Fakta
Fruktose er et monosakkarid med samme kemiske formel som glukose.  
Forskellen på de to sto"er er måden, molekylerne er bundet sammen på. 
Fruktose findes i frugt, honning, sukkerrør, hvede og visse grøntsager.
Se udførlige lister på nettet her:
nutritiondata.self.com/foods-000011000000000000000.html
www.naturaleater.com/questions/Fruit-Fructose-Tables.pdf
www.dr-barbara-hendel.com/conscious-living/nutrition/incompatibilities/fructose-content-of-fruits/



Valleforce®

Giver ro i maven og modvirker:

Rigtig mange kender 

 

simpel og naturlig løsning.

Valleforce er et 100% naturligt vallekoncentrat, fremstillet af mælk fra schweiziske alpekøer. Har et unikt højt 
indhold af L+ mælkesyre (højere end eksempelvis yoghurt). Fri for mælkefedt, -proteiner eller sukkerarter.

For yderligere information: Tlf. 8770 8770 eller AVogel.dk

   Ny udgave



EasyChew tyggedrops er til voksne og børn fra 11 år og op. 

Nu kan du få 
noget sundt 
at tygge på...
Den nye EasyChew serie af kosttilskud 
forener sundhed og velsmag i lækre, 
bløde tyggedrops, som gør det nemt 
at holde sig sund.

EasyChew produkterne gør det let 
for både unge og ældre, mænd og 
kvinder at spise vigtige vitaminer og 
sunde omega-3 fedtsyrer hver dag. 
Passer til alle tandsæt og smagsløg. 
Kan indtages når som helst og hvor 
som helst – helt uden vand. 

EasyChew tyggedrops er fri for de 
omdiskuterede kunstige sødemidler 
og indeholder derfor i stedet sukker. 
Indeholder ingen kunstige farve- og 

tilsætningsstoffer og 
ingen syntetiske hjælpe-
stoffer. Kun tilsat farve 
og aroma fra frugt og 
grønt.

Fås i 3 varianter:

- styrker kroppens funktioner 
både fysisk og mentalt

vigtige fl erumættede fedtsyrer

- vedligeholder muskler, knogler, 
tænder og immunsystem

Læs mere på www.dkpharma.dk

NYHED

NYHED

NYHED

Fås i din helsekostbutik og på www.dkpharma.dk
 

- vedligeholder muskler, knogler, 

NYHED

NYHED

SPIS DIG SUND!

Fødevarer kan forårsage mave-tarm problemer, migræne,

hudsygdomme, overvægt og ledsmerter.

Lad os hjælpe dig med at finde ud af  hvad der er bedst for din krop!

Intolerance

www.imupro.dk

info1@imupro.dk

ImuPro

Fødevareintolerance testKan du tåle det du spiser?



EasyChew tyggedrops er til voksne og børn fra 11 år og op. 

Nu kan du få 
noget sundt 
at tygge på...
Den nye EasyChew serie af kosttilskud 
forener sundhed og velsmag i lækre, 
bløde tyggedrops, som gør det nemt 
at holde sig sund.

EasyChew produkterne gør det let 
for både unge og ældre, mænd og 
kvinder at spise vigtige vitaminer og 
sunde omega-3 fedtsyrer hver dag. 
Passer til alle tandsæt og smagsløg. 
Kan indtages når som helst og hvor 
som helst – helt uden vand. 

EasyChew tyggedrops er fri for de 
omdiskuterede kunstige sødemidler 
og indeholder derfor i stedet sukker. 
Indeholder ingen kunstige farve- og 

tilsætningsstoffer og 
ingen syntetiske hjælpe-
stoffer. Kun tilsat farve 
og aroma fra frugt og 
grønt.

Fås i 3 varianter:

- styrker kroppens funktioner 
både fysisk og mentalt

vigtige fl erumættede fedtsyrer

- vedligeholder muskler, knogler, 
tænder og immunsystem

Læs mere på www.dkpharma.dk
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NYHED

Fås i din helsekostbutik og på www.dkpharma.dk
 

- vedligeholder muskler, knogler, 

NYHED

NYHED

VELSMAGENDE, BLØDE 
TYGGEDROPS  
til dovne mænd  
og friske børn
Selv  om de fleste af os gør et hæderligt for-
søg på at spise sundt og  varieret, er det ikke 
altid, at det lige lykkes hver dag, så derfor 
er det nødvendigt med et tilskud. Mange 
unge, og  især mange mænd, er ikke altid 
lige gode til  at huske at få spist de kedelige, 
smagsløse vitaminer.

Med de nye EasyChew kosttilskud kan 
alle, unge som gamle, overtales til at spise 
vigtige vitaminer og sunde omega-3-fedt-
syrer. EasyChew er velsmagende og bløde 
tyggedrops, som gør det nemt og sjovt 
at være sund. Passer til alle tandsæt – og 
smagsløg. Kan indtages når som helst og 
hvor som helst - helt uden vand. 

Det er efterspørgslen på de populære 
børnevitaminer Kids Zoo, som får Dansk 

Farmaceutisk Industri, DFI, til at lancere 
tre nye EasyChew produkter.

De naturlige smagssto!er i EasyChew 
produkterne kommer fra jordbær, appelsin 
og citron samt banan, æble og fersken. De 
hører til på den øverste køkkenhylde, så 
småfolkene ikke forgriber sig på dem, for 
selv de mest kræsne unge og voksne har 
sagt ”herligt!” til de vingummilignende 
kosttilskud.

EasyChew tyggedrops er fri for de me-
get omdiskuterede kunstige sødemidler og 
indeholder derfor i stedet sukker. Easy-
Chew indeholder ingen kunstige farve- og 
tilsætningssto!er og ingen syntetiske hjæl-
pesto!er. Kun tilsat farve og aromaer fra 
frugt og grønt.

Tre forskellige tyggedrops
 I serien til børn over 11 år og voksne fin-
der du tre forskellige produkter. 

EasyChew Multivitamin med  vita-
miner og lidt fiskeolie (20 mg) i (daglig 
dosis 2 tyggedrops).

Easy Chew Omega 3 fedtsyrer med 
360 mg fiskeolie i (4 tyggedrops), hvoraf 
100 mg er omega-fedtsyrer, og endelig 
et Easychew D3 vitamin produkt med 
25 mcg D-vitamin, hvor en tyggedrop 
er nok.

EasyChew indeholder knap 2 g suk-
ker pr. stk. Det er dog bedre end de man-
ge kunstige sødemidler, som i modsæt-
ning til forbrugernes forventning faktisk 
stimulerer folks appetit. Alle produkter 
er fri for laktose og gluten.

EasyChew multivitamin m/omega-3 
og EasyChew vitamin D3 er fremstillet 
på basis af frugtfibre (pektin) og indehol-
der derfor ingen gelatine.

 EasyChew Omega-3 er fremstillet på 
basis af oksegelatine.

AF MARIANNE PALM
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Fit med Delfs og Dion 

Hej Dion
Her i slutningen af vintermånederne føler 
jeg mig udbrændt og lettere deprimeret. Jeg 
trænger til et skub for at komme videre. Vil 
gerne i gang med at træne, få noget mere ener-
gi samt have et råd mod stress i min hverdag, 
som efterhånden fylder rigtig meget.

Hilsen D

Hej D
Dejligt, at du vil begynde at træne. De 
endorfiner, kroppen udskiller ved øget ak-
tivitet, giver stor energi og bedre velvære. 
Meld dig sammen med en veninde ind i et 
fitnesscenter, og træn to til tre gange om 
ugen. Det er nemmere at komme af sted, 
når man er to, og der er stor mulighed for 
varieret træning fx kredsløbs- eller styrke-
træning i et fitnesscenter. Til hverdagens 
stress anbefaler jeg yoga, som er et 5000 
år gammelt træningssystem. Perfekt til at 
skabe en balance mellem krop, sind og sjæl. 

Der er mange forskellige yoga-arter, og 
du skal finde den, som passer til dit behov. 

Nogle forebygger en række skavanker som 
fx dårlig ryg, spændingshovedpine eller 
stress, andre giver mere energi/glæde el-
ler øger smidigheden. Hatha yoga er fx 
træning, hvor de fysiske stillinger og ån-
dedrætsøvelser udføres i et roligt tempo. 
Vinyasa arten er en mere dynamisk træ-
ningsform i hurtigere tempo. Power yoga 
hører til den kraftigere workout-form og 
er bl.a. sammen med Astanga og Fusions 
yoga en af de træningsformer på hold, der 
ofte ses på programmet i de forskellige 
yoga/fitnesscentre. 

Skal sveden rigtig frem, og a!aldsstof-
ferne udskilles, er det Bikram yoga, som 
du skal til. Her udføres øvelserne i et ca. 
40 gr. opvarmet rum.

Meditation er også en god måde til at 
komme ned i gear og få kontakt med sig 
selv igen. Køb en meditations-cd, der vil 
guide dig igennem øvelserne. Afsæt lidt tid 
i hverdagen, og lav øvelserne morgen eller 
aften derhjemme. 15 min. meditation om 
dagen er en god investering i dit helbred.

Det er februar måned. Jeg synes, du 
skal få taget en blodprøve hos din læge og 
blive tjekket for D-vitaminmangel pga. 
dine symptomer. Vi skal frem til april 
måned, før vitaminet kan fås igennem 
solens stråler. De lange vintermåneder fra 
oktober til nu, uden solens opbygning af 
D-vitamin i din krop, kan være årsagen til 
din situation. 

Håber, du får glæde af timerne på yo-
ga-træningsmåtten, meditationen samt et 
tilskud af D-vitamin, hvis nødvendigt.

Hilsen Dion

YOGA  
YOGA  
ELLER  
YOGA
Find den yoga 
træningsmåde, som 
passer bedst til dig for 
optimal effekt. Yoga er 
for alle uanset alder, 
køn, størrelse.

af 
Dion Knudsen
biopat og naturopath, 
zoneterapeut og  
fitnessinstruktør

Skriv til dion.knudsen@sund-forskning.dk

  Når du finder din 
indre ro og kan vende 

opmærksomheden  
indad, har du fundet

en effektiv vej til 
harmoni.  



Fit med Delfs og Dion 

Hold energien og glæden 
oppe i den mørke tid!

Mit bedste bud er optimal sundhed. Man 
skal huske selv at tage iltmasken på først, 
ellers kan man ikke være noget for an-
dre. Jeg får en god selvfølelse og masser 
af overskud, når jeg trods super travlhed 
med ti opgaver på skrivebordet alligevel 
beslutter mig for at tage en times yoga el-
ler en gåtur. Det giver et boost til mit selv-
værd og til min energi. 

Mit råd til dig!
Find tid til egentid! Hvor mange timer på 
en uge vil du bruge på egentid? Timerne 
kan du så fordele ud over ugens dage, så 
det passer ind i dit liv. Og sæt ikke kun 
tiden ind i kalenderen, vælg, at du også 
får det gjort!

Der er masser af muligheder, prøv fx:
Body Breezer, en til to gange 10 minutter 
om dagen. De giver masser af energi, styr-
ker immunforsvar og virker meget slan-
kende. Øvelserne er nemme at gå til. De 
kan downloades på www.livingacademy.
com, under "Træning" eller du kan købe 
dvd én “Det Rene Liv” på samme side.

En frisk gåtur på en halv time gør un-
derværker, både fysisk og psykisk, du får 
masser af ilt, bliver frisk - og så er det me-
ditativt bare at gå. Læg det gerne ind som 
en naturlig måde at transportere dig på i 
hverdagen.

Drik ca. 5 % vand af din kropsvægt i 
liter, dog max 2-3 liter. Mangler du bare 
4 % vand, er dit energiniveau nedsat med 
20 %. 

Gå helst i seng inden kl. 22. Det er 
mellem kl. 22 og 02, du regenererer bedst. 
Hormonet melatonin  og væksthormoner-
ne ligger højst i blodet i disse timer, så du 
tanker op med et meget højt “oktan”. Sov 
gerne med åbne vinduer, så du får masser 
af ilt i løbet af natten. Og morgenstund 
har guld i mund…gøremål kan lige så 
godt udføres om morgenen.

Med disse fire tiltag kan du ikke undgå 
at booste både energi og humør. Held og 
lykke og masser af sundhed til dig.

Bettinna Delfs
Pilatesinstruktør, af-
spændingspædagog 
og smerteterapeut

Skriv til bettinna.delfs@sund-forskning.dk

Fakta
Få styrke og energi gennem vitaminer, 
mineraler og urter. Vælg vitamin- og 
mineralprodukter med påviselig god 
optagelighed i kroppen, og vælg urter, 
som styrker binyrerne, så du bedre kan 
tåle at leve livet anno 2012. Prøv fx Vi-
tal Energi eller Arctic Root, der begge 
indeholder adaptogene urter.
kilde: www.sund-forskning.dk,  
marianne palm
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Spot on

Når EU og forskerne 
samarbejder…
De seneste år har den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA) gennemgået en lang række fødevarer for at vurdere, om 
der er videnskabeligt belæg for at påstå, at de har nogen sund-
hedsfremmende e!ekt.

Det er et stort arbejde med rigtig mange aktører, som gerne 
vil have indflydelse på udfaldet af de forskellige næringssto!er. 
Arbejdet er stort, til tider uoverskueligt, og indimellem må man 

som forbruger sidde tilbage med en følelse af, at det kun er de 
helt tunge mastodonter af firmaer, der når igennem med deres 
budskaber. Men også små spillere på markedet er med.

Det er et nødvendigt arbejde, og her kigger vi på nogle af de 
fødevarer, som har fået lov til at påberåbe sig en speciel e!ekt på 
kroppen.

Godkendt af EU 
til vægttab
En af de nyeste fødevarer på EFSÁ s liste er glu-
comannan. Det udvindes af planten Amorph-
ophallus konjac, hvor den slankende virkning 
er veldokumenteret.

KONJAK indeholder 3 gram glucoman-
nan i en dagsdosis og lever dermed op til kravet 
fra EFSA for at kunne virke slankende.  Den 
godkendte sætning er: ”Glucomannan bidra-
ger til vægttab sammen med en energireduce-
ret diæt”. Blandt de undersøgelser, der ligger 
bag, er der fx set et 60 % større vægttab ved 
en kaloriefattig diæt, når den kombineres med 
glucomannan.

Vidste du ...
... at EU er i fuld gang med at godkende flere 
og flere urter, vitaminer, mineraler og andre 
næringssto!er, så vi som forbrugere kan se, 
hvilke der fx er veldokumenterede i deres på-
stande? Det gælder fx Konjak fra Mezina, som 
værende vægtreducerende, det gælder Zerochol 
fra Biovita for dets kolesterolsænkende e!ekt, 
og det gælder Pharma Nords selengær, hvis 
forskning danner basis for, hvilke standarder 
man vil godkende. Mange andre produkter ny-
der godt af EU’s arbejde – som, omend det går 
langsomt, dog sker! 

Indbyrdes 
afhængighed
Omkring 60 % af kroppens magnesium fin-
des i knoglecellerne. Magnesium er vigtig for 
transporten og fordelingen af calcium i krop-
pen. D-vitamin sikrer optagelsen. Ved mag-
nesiummangel falder blodets koncentration 
af calcium, og det er udelukkende magnesi-
umtilskud, der kan bringe niveauet tilbage til 
normalen. Calcium- og D-vitamintilskud vil 
ingen e!ekt have uden magnesium. 
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Er du knogleskør, 
så kom til 
stormøde over 
hele landet
Osteoporoseforeningen inviterer i løbet af for-
året til fem stormøder, hvor man kan få ind-
sigt i risikofaktorer og forebyggelse i forhold 
til knogleskørhed. Stormøderne er en del af 
foreningens kampagne ”Er du knogleskør?” 
og finder sted i Næstved, Nørresundby, Køge, 
Fredericia og Randers. Der vil bl.a. være fokus 
på knogleskørhed som en arvelig sygdom.

Ønsker man at højne sit indtag af vitami-
ner og mineraler til gavn for knoglerne, kan 
man anvende Osteoform fra Biosym, der er en 
af de partner-virksomheder, som bakker op om 
Osteoporoseforeningens tiltag. Osteoform inde-
holder calcium, magnesium og D-vitamin. Læs 
mere om møderne på www.osteoporose-f.dk

Ny form for Q10 
kan være bedre 
for ældre 

Det populære energiforøgende stof, coenzym 

-

denne omdannelse uden problemer, men visse 
– for eksempel ældre eller kronisk syge – kan 
have svært ved at omdanne sto!et. Derfor har 

-
-

nol henvender sig til dem, der ikke opnår den 

og denne form er meget følsom over for ilt-

ved, at den aktive form er hvid, hvorimod den 
klassiske form er gullig. Det er en helt speciel 
fremstillingsteknik, som sikrer, at Bio-Active 

Magnesium er 
nøglen til alle 
kropsfunktioner 

Hele din krop er styret af magnesium. Sto!et 
har en central funktion i flere end 300 forskel-
lige enzymprocesser, herunder cellernes ener-
giomsætning, og man ved, at magnesium er 
særlig vigtig for muskelfunktionen. Det er al-
mindeligt kendt, at mangel på magnesium kan 
forårsage ubehagelige (dog ufarlige) muskel-
kramper, men for lidt magnesium kan imidler-
tid også føre til ustabil hjerterytme, og det kan 
være overordentligt farligt.

Det daglige behov for magnesium ligger 
ifølge førende eksperter på 300-400 mg, og 
det er næsten umuligt at få så meget igennem 
kosten. Magnesium-tabletter kan anvendes for 
at dække sit behov for mineralet, men vær op-
mærksom på styrken og optageligheden. Med 
et produkt som Bio-Magnesium får du 200 mg 
letoptagelig magnesium i hver tablet. Tabletten 
opløses fuldstændig inden for få minutter, hvil-
ket er afgørende for optageligheden.

Spot on
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AF MARIANNE PALM

Hop ind i foråret med Schöenenberger 
friske plantesafter. 
De tre plantesafter kan bruges sammen som en kur, 
der sætter gang i både fordøjelsen og stofskiftet. Det 
er let at anvende friskplantesafterne: Tag fx 10-15 ml af 
hver variant, hver morgen i ca. 14 dage. Dosis kan evt. 
fordeles over dagen, hvis du foretrækker det.

Velkendte planter med effektive 
virkninger
Mælkebøttesaften er økologisk fremstil-
let og indeholder bl.a. inulin, der kan 
modvirke udsving i blodsukkerniveauet. 
Samtidig virker planten fremmende på 
udskillelse af væske og a!aldssto!er. 
Mælkebøtter er kendt for sit høje indhold 
af kalium, hvilket netop er det vigtigste 
mineral at tilføre kroppen, hvis man som 
her gerne vil skabe en vanddrivende e!ekt. 
Fra tidernes morgen har mælkebøttens 
blade været brugt som en vigtig spise, men 
er især kendt for sin milde, men e!ektive 
virkning på lever og nyrer. Specielt hele 
lymfesystemet har sammen med nyrerne 

brug for tilførsel af en god portion væske, 
men også hjælp til at fremme udskillelsen 
igen – for her trækker vandet automatisk 
en del a!aldssto!er med sig. 

Artiskoksaften er økologisk og rig på 
bittersto!er, der har en stimulerende ef-
fekt på lever og galde. Netop artiskok har 
en fin evne til at afhjælpe et svagt tarm-
system, især hvis der er problemer med at 
nedbryde fedt og proteiner. Derfor indgår 
artiskok også i de fleste fordøjelseskure, 
hvor der er tendens til træg tarm og for-
stoppelse, og hjælper også ved lettere over-
vægt og fødevareintolerancer. Man ved, 
at artiskok, spist i rigelige mængder, eller 
som her, hvor den er omdannet til en saft, 

har en gunstig e!ekt på kolesteroltal, og 
den er i det hele taget en af de vigtigste 
leverurter.

Manna-Figen saften er mildt frem-
mende på fordøjelsen. Sammensætningen 
danner en gel, der smører slimhinderne. 
Og netop den egenskab kan beskytte 
tarmvæggene, samtidig med en mild af-
førende e!ekt. 83,5 % figensirup blandet 
med 14,5 % manna skaber den gode virk-
ning på tarm og tarmvægge.

Produktet kan bruges af alle, også af 
gravide, som af hormonelle årsager måske 
har fået et trægt tarmsystem. 

Fakta
Schönenberger, som fremstiller Salus 
friskplantesafterne, ligger i Magstadt 
ved Stuttgart i Tyskland. Firmaet blev 
grundlagt af apotekeren og plantefor-
skeren Walther Schönenberger i 1927.

Forår er ifølge gamle 
europæiske traditioner et 
godt tidspunkt til at rydde 

op og rense ud. 
Mange kan have glæde af 

en kur et par gange om året 
med friskplantesafterne. 
Safterne bør opbevares i 
køleskabet og anvendes i 

løbet af to uger.

En kur med 
FRISKE PLANTESAFTER
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Er dit kolesteroltal 
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Trænger du til et magnesium- tilskud?

Magnesium
– det nye supermineral!

Magnesium bidrager til normal muskelfunktion
Alle organer og især musklerne - har brug for magnesium. 
Mange har erfaret, at uro i benene, nattekramper i lægge-
ne eller kramper i forbindelse med sport afhjælpes hurtigt, 
når man tager et letoptageligt magnesiumtilskud. 
 
Floradix® Magnesium - naturligt  og letoptageligt 
Floradix® Magnesium er et naturligt, velsmagende mag-
nesiumtilskud baseret på ekstrakter fra blomster, frugter 
og bær. Floradix® Magnesium er flydende, og alene af 
den grund optages det bedre end tabletter, der først skal 
opløses nede i maven. Desuden indeholder produktet en 
kombination af to organisk bundne og letoptagelige mag-
nesium typer. Sidst men ikke mindst indeholder produktet 
syrlige frugtsafter, der også medvirker til at fremme opta-
gelsen.

Floradix® Magnesium forhandles på 
apoteket, hos Matas og i 
helsekostforretninger. 

Spørg din forhandler 
om en smagsprøve

 Magnesium forhandles på 
apoteket, hos Matas og i 

Spørg din forhandler 
om en smagsprøve

Læs mere om Magnesium på www.mezina.dk
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Vinteren er over os 
beskyt huden, og undgå 
karsprængninger 
og andre skader.

Bilen får vinterdæk på om vinteren, men 
husker du også at skifte dine cremer ud til 
nogle, der nærer og beskytter huden?

 Mange bruger desværre cremer, der er 
vandbaseret, hvor der er mere vand i end 
olier. 

Resultat - din hud fryser!
 Det skaber karsprængninger hos unge 
som ældre, og det værste eksempel, jeg har 
set, var hos Niels, en ung mand på 28 år.

Niels er murer, opholder sig udendørs 
hele året, og huden var fyldt med kar-
sprængninger. Hans hud var trods den 
unge alder gammel at se - og føle - på. 
Huden var skjoldet og lignede allermest en 
indtørret rosin, på grund af kulde.

Jeg !ernede hans karsprængninger med 
elektrokosmetik og lærte Niels, hvordan 

man passer på sin hud, især når man som 
murer er udendørs det meste af året. 

Parfume skaber skjolder på huden
Det er ikke kun det omskiftende vejr, der 
ødelægger huden. Parfume i ansigstcremer 
– og i solcremer! – er noget af det værste for 
de sarte hudceller i ansigtet, så køb en par-
fumefri, brug den flittigt, så du samtidig 
undgår rynker. For fugtmangel gør rynke-
nettet mere fremtrædende, og jo ældre vi 
bliver, jo værre, fordi vi med alderen har 
sværere ved at holde på sved, og fedtsekre-
tion mindskes.

Vi bliver ikke yngre af fugtcremer
Fugtcremer fylder vævet ud, får huden til 
at blive mere blød og gør den midlertidig 
glattere at se på. Den bliver dog ikke yngre, 
den bliver bare mindre udtørret og mindre 
crepet at se på.

Vand har den modsatte e"ekt – vi bliver 
som rynkede rosiner, og vi får ikke mere 
fugt i huden af at hælde mere vand på.

Til gengæld vil din hud elske, at du hu-
sker at drikke to til tre liter vand. 

Men det er en helt anden historie, som 
ikke handler om Niels, karsprængninger 
og kulde på frosne kinder.

af 
Helle Grundahl
Kosmetolog

helle.grundahl@sund-forskning.dk

’A vivir’ er spansk og betyder:  
”Lad os leve” eller ”nu lever vi”. 

”Når et produkt overgår alle for-
ventninger og virker fugtgivende, 
plejende og beroligende på selv de 
mest ømfindtlige hudtyper, ja, så er 
dommerpanelet overbevist og begej-
stret over, at noget så enkelt kan være 
så e"ektivt”.

Det var ordene fra dommerpane-
let, Danish Beauty Award 2011, om 
Avivir Aloe Vera After Sun. Og gad 
vide, om ikke det ganske mandeland 
kan sige det samme om Avivir Aloe 
Vera Men ś  Shaving Foam og Avivir 
Aftershave. Helt uden mærkelige til-
sætningssto"er beskytter og plejer de 
to produkter huden og efterlader den 
tilpas fugtig, så huden både undgår 
at være for tør eller for fedtet.
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Tør hud, uren hud og rynker – huden i 
ansigtet er ikke bare en ensartet flade, og 
for mange mennesker er den tør i nogle 
zoner og uren i andre. Med det evigt skif-
tende vejr og med ansigtshuden, som slad-
rer om mangel på en varieret kost eller en 
måske lidt for travl hverdag, er det godt at 
have et kit, der kan afhjælpe hverdagens 
små eller store hududfordringer. Der fin-
des uden tvivl en masse fantastiske pro-
dukter derude, men der er ingen tvivl om, 

at ansigtsserum er det nye must-have i din 
hudpleje.

Serum er et ekstrakt, som er koncen-
treret med meget små molekyler, sam-
menlignet med molekylerne i almindelige 
ansigtscremer. De har derfor langt lettere 
ved at trænge gennem hudens tre lag og 
virker således meget dybdegående. 

Tør og uren vinterhud
Jeg blev rigtig glad for at lære  Face Se-
rum at kende, da jeg stod på en messe, 
hvor den tørre luft fik store dele af an-
sigtshuden til at ligne en rosin, mens der 
i andre områder piblede urenheder frem. 
Fra naturens skatkammer fandt jeg fem 
forskellige Face Serummer: AntiAgeing, 
Moisturizing, Vitaminic, AntiPollution 
og Sensitive Skin. Jeg anvendte AntiPollu-
tion på urenhederne, Vitaminic rundt om 
øjnene og Moisturizing i resten af ansigtet 
– og det var her, jeg fik øjnene op for, hvor 
fantastisk det er, at man rent faktisk kan 

anvende forskellige ekstrakter specifikt på 
de rette områder – og de virker! 

Siden har de fem forskellige Face Se-
rummer fundet en fast plads på hylden, 
hvor jeg frit kan bruge lige netop det 
serum, der passer til mig lige her og nu. 
Man kan få gavn af at gå til en ansigtsbe-
handling engang imellem, men i daglig-
dagen er der ingen, der kender min hud så 
godt som jeg selv. Og mit spejl.

Der findes flere gode mærker med serum 
på hylderne:
Juhdahl; Face Serum (forskellige vari-
anter)
John Masters; Ansigtsserum (forskellige 
varianter)
Pukka Skincare; Radiance serum 
Pukka
Anne-Marie Börlind; System Absolute 
Serum Décolleté A.B.

af 
Linisha Palm
Skønhed

linisha.palm@sund-forskning.dk

FRIHED  
helt op i ansigtet!
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Influenzavaccination 
eller kosttilskud?
AF MARIANNE PALM

En schweizisk undersøgelse har vist, at der 
kan opnås mere positive resultater ved at 
supplere med kosttilskud frem for at blive 
influenza vaccineret! 

Sygdom på grund af influenza eller 
forkølelser er om vinteren klassiske syg-
domme. Det er hårdt for den, der ram-
mes, men medfører også store omkost-
ninger for den pågældendes arbejdsplads 
på grund af medarbejderens fravær fra 
arbejdspladsen.

I Schweiz har undersøgelser vist, at en 
medarbejder i gennemsnit er syg 6 dage på 
grund af influenza eller forkølelser og ar-
bejder for nedsat kraft yderligere 26 dage 
hver vinter.

Det kan derfor være af stor betydning 
at forsøge at forebygge hver enkelt medar-
bejders immunsystem, f.eks. ved hjælp af 
sund mad eller kosttilskud. 

Et multinationalt schweizisk firma 
med ca. 600 medarbejdere på lønningsli-
sten besluttede sig for i vinteren 1994/95 
at undersøge virkningen af forskellige til-
tag, som havde til formål at pleje medar-
bejdernes helbred. Der var tale om et kon-

trolleret åbent studium, som fandt sted 
ved hjælp af spørgeskemaer. Hvert spør-
geskema dækkede en periode på 14 dage. 
I alt blev der indsamlet 2.256 spørgeske-
maer. I den endelige bedømmelse blev ti 
spørgeskemaer per deltager analyseret. 
Studiet omfattede 232 medarbejdere og i 
alt 22.600 arbejdsdage. 

Alle deltagere var frivillige sunde og 
raske mænd og kvinder på mellem 22 og 
58 år. 

Deltagerne blev delt ind i fire 
grupper:
Gruppe 1:  Kontrolgruppen, som ikke 

blev ordineret hverken Bio-
Strath, vaccine eller placebo

Gruppe 2:  Fik en influenza-vaccination
Gruppe 3:  Fik 2 x 1 teskefuld flydende 

Bio-Strath pr. dag (flydende 
kosttilskud-gruppen)

Gruppe 4:  Fik kosttilskud i form af 2x2 
stk. tabletter med Bio-Strath 
pr. dag (tabletgruppen)

Deltagerne fik deres influenza-vaccination 

eller begyndte at tage kosttilskud mellem 
den 20. og 30. august. Skemaerne blev 
udfyldt af testdeltagerne selv ved studiets 
begyndelse og derefter hver 14. dag i pe-
rioden fra 20. oktober til 17. marts.

Der var i alt 22 spørgsmål, men for 
nemheds skyld har vi valgt at fokusere på 
dem, der havde til formål at afdække for-
målet med den pågældende undersøgelse.

Spørgsmål 1: Deltagerens egen 
beskrivelse af nuværende 
helbredstilstand 
Her viste undersøgelsen forbedringer for 
grupperne flydende kosttilskud og kost-
tilskud i tabletform men en forværring 
for både kontrolgruppen og de influenza-
vaccinerede.

Spørgsmål 2: Hvordan har du det nu 
sammenlignet med for en måned 
siden med hensyn til:
A: Koncentration
B: Træthed 
C: Vitalitet
For alle tre spørgsmåls vedkommende var 
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der forbedringer for grupperne influenza-
vaccination, flydende kosttilskud og kost-
tilskud i tabletform, hvorimod kontrol-
gruppen viste en forværring.

Spørgsmål 3: Stress
Her var der meget positive resultater for 
især gruppen med det flydende kosttil-
skud, hvorimod kontrolgruppen mente, at 
deres stresstilstand var blevet værre.

Spørgsmål 4: Har du haft feber eller 
forhøjet temperatur og hvis ja, i hvor 
mange dage havde du feber?
Antallet af dage med feber var faldet for 
alle grupper, men var dog størst hos fly-
dende kosttilskud-gruppen efterfulgt af 
tabletgruppen og vaccinationsgruppen og 
med kontrolgruppen på sidstepladsen.

Spørgsmål 5: Hvor mange dage  
var du fraværende fra arbejde 
sidste måned?
Alle grupper havde langt færre sygedage 
end tidligere, men mest markant var fal-
det i flydende kosttilskud-gruppen.

Spørgsmål 6 og 7 ...
... drejede sig om alle gruppers andre ind-
tag af medicin i perioden, og om grup-
perne flydende kosttilskud og kosttilskud 
i tabletform tog tilskuddene regelmæssigt
Undersøgelsen viste, at alle grupper i 
perioden havde taget smerte- eller feber-
nedsættende medicin, og at de to kosttil-
skudsgrupper havde indtaget kosttilskud-
det regelmæssigt, som man skal, for at det 
har en virkning.

Om man kan tillade sig at konkludere, 
at vaccinationer, som kan medføre bivirk-
ninger, helt bør undgås, er måske svært, 
da hele forsøget er lavet på forholdsvis ra-
ske mennesker og ikke specielt på ældre 
eller svækkede, som man i dag anbefaler 
vaccinen.

Men interessant er det, at en skefuld 
Bio-Strath eller et par tabletter tilsynela-
dende har en bedre e!ekt og med meget 
større perspektiver, da urtedråberne eller 
tabletterne også hjælper på stress og det 
almene velbefindende.

Fakta
Mere end 30 undersøgelser har vist, at 
Bio-Strath styrker kroppens immun-
forsvar og forebygger forkølelse, mel-
lemørebetændelse og lettere infektioner. 
Styrker tillige hud, hår og negle og giver 
øget energi.
Bio-Strath er et schweizisk naturmiddel 
fremstillet på basis af gær og lægeurter. 
Bio-Strath har et meget bredt indhold 
af naturlige vitaminer, mineraler, spo-
relementer, aminosyrer, nukleinsyrer, 
enzymer m.v.

LET OPTAGELIG 

VITAMINTABLET MED 

EXOTISKE 

FRUGTER OG BÆR

FÅR DU NOK?
SUPER+ TOTAL GIVER 
DIG DET DU MANGLER 
Super+ Total indeholder en optimal sammen-
sætning af vitaminer og mineraler, samt en 
unik kombination af exotiske frugter og bær.

Læs mere om Super+ Total på www.mezina.dk
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God cocktail til 

ældre hjerner

Det er langt fra tilfældigt, at fisk kaldes for 
“brain food”. De livsvigtige omega-3-fedtsyrer 
EPA og DHA (især DHA) er nemlig afgørende 
for hjernens funktioner, da de blandt andet 
har en stabiliserende e!ekt på hjernecellernes 
membraner og derved forbedrer kommunikati-
onen imellem cellerne. I præparatet Bio-Marin 
Plus, der indeholder en særlig letoptagelig form 
for omega-3 (nemlig såkaldte “frie fedtsyrer”), 
har man tilsat vitaminerne folinsyre og B12, 
hvilket gør produktet endnu mere ”hjerneven-
ligt”. 

Forskning har vist, at folinsyre samt vita-
min B12 kan være med til at forebygge den 
indskrumpning af hjernen, som normalt følger 
med aldringsprocessen.

7000 gange 

mindre end et 

rødt blodlegeme

I de senere år har der været megen snak om kol-
loide mineraler, som teoretisk set skulle være 
endnu bedre end aminosyrebundne mineraler:

Her er der tale om mineraler, som er udvun-
det af planter. Planterne skulle sørge for, at de 
kolloide mineraler absorberes 98 %. Eller helt 
nøjagtig to og en halv gang bedre end de ami-
nochelerede mineraler og ti gange bedre end 
rene metalliske mineraler. 

De kan kun forekomme i flydende form 
og kan ikke være piller, pulver eller kapsler. 
Partiklerne er meget små, faktisk 7000 gange 
mindre end et rødt blodlegeme. Da hver par-
tikel er negativt ladet, og tarmens indre er po-
sitivt ladet, opstår der automatisk en elektrisk 
tiltrækning, som koncentrerer mineralerne på 
tarmvæggen, hvilket skulle give en øget opta-
gelighed på 98 %.

Der findes ikke mange kolloide mineralpro-
dukter på helsehylderne, men Mivitotal, som 
også indeholder vitaminer, er flydende, smager 
godt og kan bruges af børn og voksne.

Husk magnesium, 

hvis du er stresset 

Vi har det med at stresse i hverdagen, og det 
er ikke altid så let at gøre noget ved det. Mi-
neralet magnesium er vigtigt, hvis du stresser 
meget. Det stabiliserer hjerterytmen, er godt 
for nervesystemet og er i det hele taget nødven-
digt for over 300 forskellige enzym-processer 
i kroppen, herunder en række med betydning 
for energiomsætningen.

Stress 

 Vidste du, at omkring 10 % af danskere i ar-
bejde føler sig stressede så hyppigt, at det kan 
være et alvorligt problem?
 Når vi vil forebygge og behandle stress på ar-
bejdspladser, er det afgørende, at vi opererer på 
flere niveauer:

Læs hele artiklen på www.sund-forskning.dk  
”Et holistisk syn på stress” i udgaven fra Julen 
2011 af:

Katrine Sejersen
Ejer af Kobling.biz, der blandt andet arbejder 
med forebyggelse og håndtering af stress
www.kobling.biz
sejersen@kobling.biz
Tlf.: 27 20 72 76

TIL HJERNER OG NERV

Er du vegetar eller veganer, 
kan du nu få dækket dit B12-

behov via et par tabletter 
multivitaminer.  

Spis min. 9 mcg om dagen.

Spot on
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Undgå B-12 

indsprøjtninger 

Hovedparten af de patienter, der i dag er i be-
handling med vitamin B12-indsprøjtninger, 
kan nøjes med en daglig vitaminpille. Det er 
konklusionen på et nyt arbejde fra Aarhus Uni-
versitetshospital, der viser, at en simpel vitamin 
B12-optagelsestest kan afsløre, hvilke patienter 
der har brug for en livslang behandling med 
indsprøjtning af vitamin B12. 

Optagelsestesten undersøger, om vitamin 
B12 stiger i blodet, når patienten i to dage har 
indtaget en testdosis af vitaminet. I undersø-
gelsen deltog 44 patienter, og heraf var der 35 
patienter, som kunne optage B12 via tabletter. 
Ud af hele gruppen, som blev undersøgt, valgte 
25 deltagere at fortsætte forsøget i fem år, og 
man kunne konkludere, at blodets indhold af 
B12 fortsat var normalt.

Vitamin B12 optagelsestesten tilbydes i dag 
fra Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Uni-
versitetshospital. 
(kilde: videnskab.dk)

G NERVER…

Otte timers søvn – sommer og 
vinter – skaber stabil energi og 
mindre risiko for belastninger 

af nervesystemet.

HURTIG
EFFEKT

Rigtig mange kvinder har 
prøvet tranebær for at holde 
urinvejene sunde. Enten som 
saft eller i form af kapsler eller 
tabletter. Roseberry er et nyt 
innovativt produkt med un-
derstøttende ingredienser, der 
hver især bidrager til den posi-
tive effekt: Tranebær, hibiscus 
og C-vitamin.

For at få gavn af tranebær, bør 
man indtage mindst 36 mg af 
det biologisk aktive plantestof 
proanthocyanidin – eller PAC. 
Roseberry indeholder denne 
mængde i kun to tabletter. 

Roseberry indeholder des-
uden C-vitamin, der kan gøre 
urinen sur og derved hjælpe 
med at holde urinvejene sun-
de. De fleste bakterier lever 
nemlig dårligt i et surt miljø. 

Den tredje ingrediens er hibi-
scus. I Roseberry anvendes et 
standardiseret ekstrakt, som i 
nye undersøgelser har vist, at 
det bidrager effektivt til at bi-
beholde sunde urinveje. Der-
med understøttes effekten af 
de andre ingredienser.
 
Roseberry kan du købe hos 
Matas og i helsekostforretnin-
ger over hele landet. 

Et glas indeholder 90 tabletter.

NATURLIG HJÆLP 
TIL SUNDE URINVEJE 

Læs mere om Rosebery på www.mezina.dk

Innovativ 
nyhed
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Får du JERN nok?
Sandsynligvis ikke. Undersøgelser tyder på, at ni ud af ti kvinder får for lidt af det 
ellers velkendte mineral. Føler du dig træt og er bleg om næbbet og lidt for lys i de 
ellers røde blodkar ved underkanten af øjet, har du måske jernmangel.
Og det kan hverken rouge på kinderne eller timer i solariet rette op på. 
Hvad kan være tegn på underskud af jern? Hvordan kan det afhjælpes? Og hvorfor er 
det især kvinder, der oplever problemet?

Når man ved, hvor stor betydning jern 
har for kroppens funktioner, kan man 
også bedre forstå, hvorfor det er så vigtigt, 
at være velforsynet med jern. 

Ud over den kendte betydning for de 
røde blodlegemer og ilttransporten har 
jern betydning for vores evne til at tæn-
ke, huske og lære – de såkaldt kognitive 
evner. Jern er vigtig for immunsystemets 
virkning og for at producere energi, så vi 
føler os godt tilpas og har overskud til alt 
det sjove.

Jern er et essentielt stof
Vi har brug for jern. Vi får det meste fra 
vores kost, men alligevel er mangel på jern 
udbredt over hele verden - af forskellige 
grunde. I vores del af verden er det især 
unge i voksealderen og kvinder i den fø-
dedygtige alder – ca. 15-50 år – der får 
for lidt.  

De unge skal producere mange nye 
celler, som har brug for jern, men kvinder 
mister jern ved menstruationen. Under-
søgelser* har desuden vist, at op til 9 ud 
af 10 kvinder ikke får nok jern gennem 
kosten, og derfor har de fleste brug for et 
tilskud. 

De røde blodlegemer er livsvigtige 
De transporterer ilt fra lungerne ud i 
kroppen og optager på tilbagevejen den 
kuldioxid, der skal udåndes. Det er hårdt 
arbejde, så levetiden er ca. fire måneder, så 
tager nye røde blodlegemer over. Hvis de 
skal dannes, kræves der jern - og jern nok 
- ellers falder antallet af nye, røde blodle-
gemer, og så bliver vi trætte. 

Hvordan udnytter vi bedst jern i 
kosten og som tilskud?
Kød og fisk er de bedste kilder til jern, 
mens meget af det jern, der er i andre fø-
devarer, ikke optages så godt. C-vitamin, 
juice og andre svagt syrlige fødevarer 
fremmer optagelsen af jern.

Hvis man tager tilskud, kan det anbe-
fales at tage et flydende jerntilskud og at 
indtage det mellem måltiderne. Her kan 
optageligheden være op til 50 % bedre 
end ved indtagelse sammen med mad.

Forklaringen er, at nogle dele af føden, 
fx mælk, kan binde sig til jern og danne 
uopløselige sto!er, der ikke optages.

* I henhold til Nordiske Næringsstof Anbe-
falinger 2004

Undgå jernunderskud
-

sager: Rosenkål, kål, kartofler, pap-
rika og appelsinjuice

-
sen af jern

hæmmer optagelsen af jern

Floradix Kräuterblut

30 minutter før eller efter indtagelse af 
jerntilskud eller jernholdige måltider.

Fe
AF MARIANNE PALM
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nok? FeMangler du jern? Test dig selv 
Jo flere du svarer ja til, desto større 
risiko for jernunderskud.

OBS: Vedvarende eller forværrede symp-
tomer kan være tegn på sygdom. Denne 
test kan ikke erstatte lægekontakt.

Et unikt jerntilskud
Floradix Kräuterblut er en urte-jern-
eliksir, som gennem årtier har været 
blandt de mest anvendte jerntilskud i 
Danmark - både for kvinder i alminde-
lighed, men især gravide.
Årsagen skal findes i den unikke sam-
mensætning med frugtjuicer, der frem-
mer optagelsen, urter, der virker mildt 
på maven og indholdet af organisk 
bundet jern i letoptagelig flydende 
form. Den søde, behagelige smag kom-
mer udelukkende fra den naturlige 
sødme i ingredienserne - bl.a. blomster, 
frugter og bær. 

Tæt på naturen
Producenten - Salus Haus - har siden 
1916 specialiseret sig i at indsamle og 
forarbejde urter så tæt på naturen som 
muligt. For at skåne de vildtlevende 
planter er der etableret dyrkning af en 
lang række planter bl.a. i Chile i Syd-
amerika. 
Under fremstillingen af produkterne 
bruges kun hjælpesto!er af naturlig 
oprindelse, og produkterne indeholder 
ikke alkohol eller konserveringsmidler 
– de er pasteuriserede – ingen kunstig 
farve, nødder eller laktose, som nogle 
ikke tåler. Produkterne er egnet til ve-
getarer.
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Vinter+ferie+ 
et lille pust af forår
De seneste år har den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA) gennemgået en lang række fødevarer for at vurdere, om 
der er videnskabeligt belæg for at påstå, at de har nogen sund-
hedsfremmende e!ekt.

Det er et stort arbejde med rigtig mange aktører, som gerne 
vil have indflydelse på udfaldet af de forskellige næringssto!er. 
Arbejdet er stort, til tider uoverskueligt, og indimellem må man 

som forbruger sidde tilbage med en følelse af, at det kun er de 
helt tunge mastodonter af firmaer, der når igennem med deres 
budskaber. Men også små spillere på markedet er med.

Det er et nødvendigt arbejde, og her kigger vi på nogle af de 
fødevarer, som har fået lov til at påberåbe sig en speciel e!ekt på 
kroppen.

Hjælp til 

smådepressioner 

og et uroligt sind

Vintermørke og en længsel efter lyset, måske 
endda smådeprimeret eller rigtig tung og uro-
lig? Munkene har brugt planter i århundreder 
som et naturligt – og det eneste – valg, når 
sorte tanker og nervøsitet lagde sig over krop 
og sind. 

De friske skud af perikonplanten (som du 
finder i Hyperiforce) kan hjælpe på modløshed 
og lettere depressioner, og især hvis de aktive 
sto!er, hypericin og hyperforin, nænsomt bli-
ver frigivet i en blanding af alkohol og vand. 

Avenaforce, baseret på en særlig tinktur af 
havre, skaber ro i sindet og kan, hvis dråber-
ne anvendes før sengetid, skabe en mere rolig 
søvn. Er problemet af meget kronisk natur, er 
det værd at undersøge, om du også kan få glæ-
de af hjælp fra kinesiologi, meditation - eller 
tjek fx www.EMDR.dk, hvis traumer og kriser 
kan være årsagen.

Skiferie uden 

smerter!

Up the hill, down the hill. Dine ømme muskler 
og led vil belønne dig med en endnu bedre ski-
tur, hvis du hver aften smører med Atrogel. De 
aktive sto!er hjælper på en bedre blodgennem-
strømning i trætte og sammentrukne muskler.

Atrogel kan bruges ved akutte skader og 
virker allerbedst, hvis man smører området 
med det samme. Husk, at også kulde fra sne 
og is som et omslag kan hjælpe på vej, indtil 
du får professionel hjælp. Tjek også lige, om du 
har brug for magnesium, hvis du har mange 
problemer med musklerne.

Spray dig gennem 

luften

Forretningsrejser og ferier. Fly og flyskræk, fly 
og fugtig luft eller mangel på samme på grund 
af den udtørrende aircondition. To sprays, som 
overholder sikkerhedsreglerne. De har vidt for-
skellig e!ekt, men kan være lige nødvendige: 

Rescue remedy (Nødhjælpsdråber) spray til 
op- og nedturene, hvis du har lidt angst for at 
flyve og Echinacea spray til dine slimhinder, 
så de kan nå friske frem til destinationen. Re-
scue remedy hører til i serien af Bach-remedier, 
skabt af en engelsk læge, som med sine helt sær-
lige talenter fandt 38 remedier, der kan skabe 
forandring i sindet, og hvor Nødhjælpsreme-
diet i den lille spray består af fem droger i en 
vandig opløsning.

Echinacea spray er til dig, der har proble-
mer med irritationer i mundhule, hals og svælg. 
Ved at sprøjte et par enkelte pust ind i mun-
den vil du gøre has på fremmede indtrængere, 
inden de forvolder for meget ravage. Sprayen 
med den røde solhat virker øjeblikkelig desinfi-
cerende og aktiverer samtidig immunsystemet, 
så du derved skaber den allerbedste forebyg-
gelse mod luftvejsinfektioner.

Spot on
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Varme i vinteren 

Når kulden trænger ind i marv og ben, er det tid til et fodbad og en varmende kop bouillon. 
Herbamare bouillon har med sit indhold af urter en ganske fin smag. Følg doseringen på dåsen, 
og få nogle gode opskrifter på www.avogel.dk

Fødderne kan varmes op med krydderier! Find peber, sennep, chili og andre stærke kryd-
derier i køkkenskabet, overhæld det med varmt vand, tag et fodbad i tyve minutter eller så 
længe, du har lyst, og smør fødderne med Aloe Vera Heat, inden du stikker dem i strømperne. 
Så bevarer du en god varme hele dagen.

Bouillon, fodbad, Aloe Vera Heat og Echinacea produkter er i øvrigt sammen med Kan Jang 
og en flok C-vitaminer grundpillen i redaktørens kur mod forkølelse.

Er du allergiker, så hold øje med forårsnum-
meret af sund-forskning.dk! Her vil vi fortælle 
om allergi og give helt nye vinkler på allergier. 
Læg også mærke til, at vi her i dette nummer 
kigger på fødevareintolerancer og henviser til 
en hjemmeside, hvor du kan læse mere om, 
hvilke symptomer der kan skyldes fødevarein-
tolerance.

Er det dine luftveje, der reagerer allergisk, 
så sørg først af alt for en god vitamin- og mi-
neralbalance. Tag gerne en kur på to måneder 
med en lidt høj dosis af alle vitaminer og mine-
raler, fx Omnimin, fire stk. daglig (to morgen, 
to aften). Dit immunsystem og dine slimhin-
der vil herigennem danne en naturlig barriere 
mod de ellers for andre harmløse sto!er, som 
pollen og husstøv. 

Især kan slimhinderne efter en lang vinter 
uden nok A-vitamin fra friske grønsager og 
nok D-vitamin pga. manglende sol være et pro-
blem. Spørg i din helsekostbutik, hvordan du 
kan supplere en almen vitamin- og mineralkur 
med ekstra vitaminer og mineraler.

Spot on

Omkring 70% af kroppens 
immunceller sidder i tarmen, 

som dermed er en uhyre vigtig 
del af kroppens immunforsvar.



Bio-Strath skaber 

færre infektioner

Bio-Strath er skabt i Schweiz, hvor man lader 
urterne gennemgå en speciel gæringsproces. 
Gæringsprocessen skaber en unik sammensæt-
ning af polysakkarider, som fremmer immun-
forsvaret sammen med 16 forskellige urter. I 
det færdige produkt er der ingen gærcellevægge 
tilbage, men de immunaktive sto!er findes i 
stor stil i produktet. Der er lavet flere studier 
på Bio-Strath, som samstemmende forklarer, 
hvorfor så mange forældre gennem tiderne 
har kunnet se en mærkbar forskel i antallet og 
længden af infektionerne.

Læs mere om et af studierne her i sund-
forskning.dk, hvor forskerne har set en mærk-
bar e!ekt af Bio-Strath, når urtedråberne bli-
ver sammenlignet med influenzavaccinationer 
hos raske personer.

Hepar 140

Hepar 140 hører til blandt de vigtigste pro-
dukter, når du skal udrense efter fx lang tids 
medicinforbrug, for meget alkohol eller har 
været i tæt kontakt med (andre) kemikalier. 
Det høje indhold af silymarin, udvundet af 
marietidslen, hjælper leverens enzymsystemer 
med at udlede sto!erne. Tag en kur over et par 
måneder, og kombiner med sund, sund kost.

Skiferier er ofte forbundet med busrejser, og ræk 
hånden ud efter SAFE-rejsepillen frem for en vis 
pose, hvis køresygen er en fælles, men ikke sær-
lig hyggelig, rejsekammerat. Ingefærpillerne er 
kendt for sin kvalmestillende e!ekt. 

Husk lige udrensningen efter 
julen og vinterens strabadser! 
Hjælp lever, nyrer og tarme på 
vej med Biodrain.

KORT OG GODT: 
Støtter kroppens naturlige 
udskillelsesprocesser
Hjælper med nedbrydelsen af 
fedtsto!er i fordøjelsessystemet
Støtter lever/galde systemet
Hjælper med at bevare en 
normal urinudskillelse
Forbedrer fordøjelsen

Spot on
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samt weekend kl. 10-15 Teknisk arrangør: 

Gode børnerabatter – ring og hør. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 69,-.

Bestil på www.happydays.nu 

 ...eller ring 70 20 34 48
Husk rejsekode: SUNDFORSKNING

KØR-SELV-REJSER Sund-forskning.dk giver dig rabat på udvalgte rejseoplevelser 
 i samarbejde med rejsebureau Happydays 

 999,-

 1.049,-

 1.049,-

Pris pr. pers. i dobbeltværelse

Pris pr. pers. i dobbeltværelse

Pris pr. pers. i dobbeltværelse

 Pris uden rejsekode kr. 1.149,-

 Pris uden rejsekode kr. 1.199,-

 Pris uden rejsekode kr. 1.199,-

KRYB-I-LY KRO
Jyllands smukkeste
3 dages ferie på 4-stjernet 
storkro i Taulov

Best Western Kryb-i-ly !!!!   
Den stråtækte Kryb-i-ly Kro på landevejen mellem 
Fredericia og Kolding fik sit pudsige navn i 1737 
i forbindelse med, at Chr. VI gjorde den konge-
ligt privilegeret. Allerede dengang havde kroen en 
lang og stolt tradition for krodrift, og i dag går den 
under tilnavne som Jyllands smukkeste storkro og 
kroernes kro. 

Ankomst: Fredage i perioden 6.1.-15.6. 
samt valgfri i helligdagsferierne 2012.

SCHWERIN
En fortryllende verden
4 dages ferie på 4-stjernet hotel i Nordtyskland

Europa Hotel Schwerin !!!!   
I et af Nordtysklands mest idylliske områder ligger 
Schwerin smukt omgivet af både skov og sø. Jeres 
4-stjernede hotel ligger i udkanten af byen, og herfra 
kan du besøge renæssanceslottet i Schwerin med sine 
gyldne mure, utallige tårne og en historie, som stræk-
ker sig mere end 1000 år tilbage i tiden. Slotssøen er 
forbundet med egen bro til Schwerins gamle bydel 
med sine krogede gader, bindingsværkshuse, livlige 
torvepladser, moderne gågader og shoppingcenteret 
Schlossparkcenter med sine 120 butikker.

Ankomst: Valgfri i perioden 3.1.-19.12.2012. 

WEEKEND
på svensk luksuskro
3 dages ferie på luksuskro 
i Kristianstad, Skåne

Hotel Bykrogen
Velkommen til en luksuriøs weekend på det fami-
lieejede Hotel Bykrogen lige uden for Kristianstad. 
Ved Råbelövssjön i et af Skånes skønneste naturom-
råder kan I forvente jer en weekend fyldt med kuli-
nariske oplevelser i kroens restaurant, hvor maden 
tilberedes udelukkende af friske råvarer fra egnens 
gårde og frisk fisk fra søen. Efter grillbuffeten går 
det løs med trubadur fredag og lørdag aften.

Ankomst: Fredage i perioden 6.1.-15.6.2012.

kun kr. 399,-.

 

Foto: Niclas Jessen

Best Western Kryb-i-ly
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En nem og effektiv test for 
fødevareintolerance

AF MARIANNE PALM

Er du i tvivl om, hvorvidt dine symptomer 
fra tarm og krop kan skyldes intolerancer 
over for fødevarer, er en ImuPro-test en 
seriøs mulighed for at blive klogere på 
dine fødevarer. Du kan vælge mellem en 
hurtig test til 575,- som helt overordnet 
fortæller dig, om du overhovedet skal lede 
efter et svar på dine eventuelle fysiske og 
psykiske symptomer blandt fødevarer. 
Her tester man for syv fødevaregrupper: 
Basisfødevarerne mælk, æg og gær - samt 
ost, frugt, fisk/kød, nødder, grønsager og 
kornprodukter. Hvis svaret er negativt, er 
der ingen grund til at gå videre med at tro, 
at dine symptomer kan reduceres ved at 
ophøre med nogle af madgrupperne. 

Hvis du derimod får et positivt svar, 
kan det være en god ide at vælge en større 
test. Du behøver ikke at tage en ny blod-
prøve. Laboratoriet bruger kun en del 

af blodprøven til analysen og nedfryser 
resten i 4 uger. Ved ImuPro 100, som 
medtager 90 forskellige fødevarer,  får du 
nøjagtig at vide, hvilke fødevarer du ikke 
kan tåle, og oven i købet bliver det opdelt 
i hvor høj grad, du bør undgå visse føde-
varer. Imupro100 findes også som en prik-
test, hvor et prik i fingeren er nok. Testen 
koster 1975,-.

Du kan også vælge den helt store test 
ImuPro 300 til kr. 3975, som faktisk er 
den, der bruges af de fleste.  ImuPro300 
tester 272 forskellige fødevarer og tilsæt-
ningssto!er samt candida albincans. Hvis 
du vælger ImuPro300, får du modregnet 
de 575, - for den hurtige test. 

For er man først tvunget til at finde ud 
af, hvorfra alverdens symptomer stammer, 
kan man næsten lige så godt gå hele vejen 
og en gang for alle få at vide, om der også 

er bestemte tilsætningssto!er, man ikke 
kan tåle. 

Sammen med både ImuPro 100 og 
ImuPro300 får du en udførlig beskrivelse 
og en detaljeret kostplan. Ved ImuPro 
300 medfølger desuden en personlig ko-
gebog med opskrifter. 

For Imupro 300 gælder det, at du skal 
have din læge til at tappe 4 ml blodserum, 
taget fra en vene. Du får tilsendt et test-
kit, som lægen i øvrigt kender fra alle an-
dre blodprøver, så det er meget nemt. I en 
tilhørende pose skibes prøven af sted til 
Tyskland, mens Andrea fra ImuPro Dan-
mark er parat til at vejlede dig eller den 
behandler, som har ordineret testen.

Få mere at vide på 40 89 85 88, eller 
læs mere på www.imupro.dk eller www.
sund-forskning.dk .Du kan også skrive en 
mail til Andrea på info1@imupro.dk

Fakta
Migræne, tarmproblemer, træthed, 
eksem, hyppige infektioner, smerter i 
led og muskler eller andre symptomer, 
hvor du ikke med lethed kan finde 
en medicinsk diagnose, kan meget 
vel være tegn på fødevareintolerance. 
Men det kan også være tegn på så 
meget andet lige fra stress, mangel 
på næringssto!er - eller hvordan du i 
det hele taget passer din krop. ImuPro 
kan måske guide dig på vej, så du und-
går de fødevarer, du ikke kan tåle, eller 
en gang for alle stopper med at tro, at 
dine symptomer skyldes din mad
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Kolesterol er livsvigtige elementer i men-
neskets krop og helt essentielt for vedlige-
holdelsen af cellemembranerne. Kolesterol 
kommer fra to kilder – fra leveren og fra 
kosten. Kolesterol findes kun i animalske 
fødevarer, og de mest kolesterolholdige 
madvarer er æggeblommer, indmad, tor-
skerogn og skaldyr. Det, der især påvirker 
vores kolesteroltal, er mængden af fedt - 
og især det mættede fedt. Det mættede 
fedt findes fx i smør, blandede smør/plan-
teolie produkter o. lign, hård margarine, 
ost, mejeriprodukter, fedt kød og pålæg, 
wienerbrød, kager, kiks, flødeis, chips og 
anden fedtrig fastfood. 

Plantesteroler i kosten
Der er foretaget næsten 200 videnskabe-
lige studier frem til i dag af plantestero-
ler. Studierne tyder på, at plantesteroler 
sænker blodets indhold af LDL- og total-
kolesterol ved at begrænse optagelsen af 
kolesterol i tarmen. 

Den videnskabelige status er også en 
af årsagerne til, at man i EU nu har god-
kendt, at kosttilskud indeholdende plan-
testeroler må sælges med anprisningen:

Plantesteroler har vist sig at sænke ko-
lesterolindholdet i blodet. Sænkning af 
kolesterol-niveauet i blodet kan reducere 
risikoen for hjerte-kar-sygdomme.

Plantesteroler findes naturligt i en lang 
række fødevarer som fx nødder, frø, korn-
produkter, frugt og grøntsager. I mange 
industrielt forarbejdede fødevarer af fx 
margarinetypen er der tilført plantestero-
ler. Imidlertid er naturlige plantesteroler i 

en fedtform og således ikke egnet til fly-
dende typer af fødevarer. Derfor ændres 
der i den molekylære struktur under bear-
bejdningen, og denne ændring medfører, 
at plantesterolet mister sin naturlige evne 
til at binde sig til LDL-kolesterolet i tar-
men - og mister derved også sin positive 
e!ekt.

Kan man gøre noget selv for at 
reducere sit kolesteroltal?
Nedenstående tabel viser, hvordan for-
skellige tiltag vil kunne reducere LDL-
kolesterolet. Hvis man iværksætter alle 
nævnte aktiviteter, vil man kunne redu-
cere kolesterolet med 20-30 %. Til sam-
menligning reducerer den traditionelle 
medicinske behandling med statiner 
kolesterolet med omkring 20 %. Altså 

samme e!ekt som at foretage små bivirk-
ningsfrie livsstilsændringer. 

Zerochol - Hjælp til reduktion af LDL 
- kolesterol
Zerochol er et nyt kosttilskud godkendt 
af EU for tabletternes evne til at nedsætte 
kolesterol. Produktet er skabt af plante-
olier fra solsikke-, raps-, soja-, majs- og 
fyrretræsolie.

To tabletter en gang dagligt giver den 
mængde plantesteroler, der beviseligt kan 
reducere LDL-kolesterolet med 8 % på 6 
uger (og endda med 12 % ved 3 tabletter 
daglig).

Kan tages af alle, der er i behandling 
med statiner (kolesterolsænkende me-
dicin), og som ikke har nået de ønskede 
LDL-C niveauer.

AF MARIANNE PALM

Mættet fedt Begræns indtaget af det mættede fedt til 7 % 
af dit daglige kalorieindtag

. 8 – 10 %

Kolesterolrig kost Begræns kolesterolindtaget til mindre end 200 
mg/dagligt

3 – 5 %

Vægt Tab 5 kg i tilfælde af overvægt 5 – 8 %

Kostfibre Sørg for at få en mængde kostfibre på mellem 
5 og 10 g dagligt

3 – 5 %

Plantesteroler Sørg for, at du får en yderligere mængde plan-
testeroler på 2 g/dagligt 

5 – 15 %

Total reduktion af LDL kolesterolet 20 – 30 %

Har du problemer med  
DIT KOLESTEROLTAL?

Sådan kan du reducere LDL - kolesterol:



?

?

?

Styrk 
hukommelse og

koncentration med 

Bio-Biloba

GRATIS HELSENYT
Tilmeld dig Pharma Nords Helsenyt – information om sundhed 
og velvære samt aktuelle tilbud fra Pharma Nord. 

Nyhedsbrevet sendes via email eller pr. brev. Du kan til enhver tid 
framelde dig nyhedsbrevet.

Navn   

Adresse   

Postnr.    By   

Email     Alder   

Jeg bruger følgende af jeres produkter nu:  

 

Spar portoen: tilmeld dig online på www.pharmanord.dk – eller send kuponen til Pharma Nord, Sadelmagervej 30-32, 7100 Vejle.

Din hjerne skal holde styr 
på mange ting, og det kan 
gå galt en gang imellem. 
Glemsomhed og koncen-
trationsbesvær kan blive et 
problem, efterhånden som 
du bliver ældre, og blodfor-
syningen til hjernen for-
ringes ! men du kan gøre 
noget ved sagen på en helt 
naturlig måde.

Bio-Biloba – højt indhold 
af virksomme sto" er:
1 tablet indeholder 100 mg Ginkgo 
Biloba ekstrakt PN246. Det høje 
indhold gør det muligt at opnå den 
ønskede e! ekt på ca. 4 uger med 
kun 1-2 tabletter om dagen.

Bio-Biloba kan købes på 
apoteket, hos Matas og 
i helsekostforretninger.

ekstrakt af Ginkgo Biloba blade svarende til 24 mg ginkgo-" avonglycosider og 6 mg 

.

Hold hjernen ung!

DK_Biloba_SundForskning_0112_2101   1 16-01-2012   14:30:49
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Konkurrence

Kurser

Skolen for Psykoterapi  
og SQ coaching
House of Awareness

Uddannelse til biopat & 
naturopath ibm?

Bliv uddannet som psykoterapeut, SQ coach, 
tankefeltcoach, i rebirthing og i kreativ 
terapi. 

NYT HOLD 
til den 2-årige uddannelse  
starter i september 2012.

For næsten ingen penge - så længe der er 
finanskrise!

Sommerkursus åbent for alle fra 26. juni til 
1. juli 2012.

Sommerkursus åbent for alle  
fra 26. juni til 1. juli 2012.

Gå i gang, når du har lyst og tid.
Uddannelsen er normeret til to til tre år, 
men du bestemmer selv dit tempo.

Læs mere på www.
houseofawareness.dk. Skriv til 
henrik.dilling@sund-forskning.dk 
eller ring på 28 26 03 98 Se mere på www.biologisk-medicin.dk.  

Skriv til marianne.palm@sund-forskning.dk  
eller ring på 50 93 70 40.
(faglig leder og redaktør af sund-forskning.dk)

Skolens grundlægger 
Henrik Dilling har gennem 
30 år arbejdet med biopati, 
helhedsforståelse, 
psykoterapi og SQ coaching.

Alternativ sygdomslære, 
ernæringsterapi, regulering 
med bl.a. planteterapi og 
enkel homøopati, immun- og 
symbioseterapi, klientpsykologi, 
praktikkurser. 
Anatomi, fysiologi og 
sygdomslære.
Individuel undervisning over mail 
mellem kurserne.  
RAB-godkendt.

VIND EN FORÅRSAFGIFTNING  
– eller hvad med at få sænket kolesteroltallet?
Måske har du både brug for afgiftning 
og hjælp til kolesteroltallet, måske har du 
blot brug for den ene af tingene – så kan 
du jo give naboen en gave. Med 1,6 mio. 
danskere, der har problemer med forhøjet 
kolesterol og med et ukendt antal, der lider 
af træge tarme og et sløvt lymfesystem, er 
jeg sikker på, du kan finde en glad bruger.
Præmien har en samlet værdi på kr. 576,-.
Er du blandt en af de ti heldige vindere, 
får du direkte besked. Svar på spørgsmå-
let, og send dit svar til konkurrence@
sund-forskning.dk Du kan også sende en 
konvolut, hvor du skriver svaret på bagsi-
den sammen med navn og adresse. Send 
kuverten til DO!ouse media group, 
Vesterbrogade 112C, 1620 Kbh. V. Vi 
trækker lod blandt de rigtige svar d.1.april 
2012 (gælder kun i Danmark)

Før min. kr. 65.000 - Nu kr. 25.000
- gælder kun i få måneder endnu! Prisen stiger til efteråret.

Svar på spørgsmålet:
Hvor mange lider af forhøjet kolesterol i Danmark?

(Kilde: Hjerteforeningen)

?

?

?

Styrk 
hukommelse og

koncentration med 

Bio-Biloba

GRATIS HELSENYT
Tilmeld dig Pharma Nords Helsenyt – information om sundhed 
og velvære samt aktuelle tilbud fra Pharma Nord. 

Nyhedsbrevet sendes via email eller pr. brev. Du kan til enhver tid 
framelde dig nyhedsbrevet.

Navn   

Adresse   

Postnr.    By   

Email     Alder   

Jeg bruger følgende af jeres produkter nu:  

 

Spar portoen: tilmeld dig online på www.pharmanord.dk – eller send kuponen til Pharma Nord, Sadelmagervej 30-32, 7100 Vejle.

Din hjerne skal holde styr 
på mange ting, og det kan 
gå galt en gang imellem. 
Glemsomhed og koncen-
trationsbesvær kan blive et 
problem, efterhånden som 
du bliver ældre, og blodfor-
syningen til hjernen for-
ringes ! men du kan gøre 
noget ved sagen på en helt 
naturlig måde.

Bio-Biloba – højt indhold 
af virksomme sto" er:
1 tablet indeholder 100 mg Ginkgo 
Biloba ekstrakt PN246. Det høje 
indhold gør det muligt at opnå den 
ønskede e! ekt på ca. 4 uger med 
kun 1-2 tabletter om dagen.

Bio-Biloba kan købes på 
apoteket, hos Matas og 
i helsekostforretninger.

ekstrakt af Ginkgo Biloba blade svarende til 24 mg ginkgo-" avonglycosider og 6 mg 

.

Hold hjernen ung!
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SÅDAN KAN DU 
STØTTE DIN KROP 
– MED ÉN TABLET OM DAGEN

Bio-Selen+Zink er et af Danmarks 
mest testede selen-præparater, og 
gennem 25 år har millioner af for-
brugere i mere end 45 lande haft 
glæde af den støtte, produktet kan give 
kroppen.

Bio-Selen+Zink indeholder det dansk pro-
ducerede og patenterede SelenoPrecise, 
som sikrer en god og dokumenteret optage-
lighed af mikronæringsstoffet selen.

Bidrager til vedligeholdelse af sundt og normalt hår1,3,4

Bidrager til vedligeholdelse af sunde negle1,4

Medvirker til vedligeholdelse af normalt syn1

Bidrager til vedligeholdelse af sund hud1

Medvirker til normal collagen dannelse2

Bidrager til normal funktion af skjoldbruskkirtlen4

Bidrager til støtte for hjernens mentale processer1

Medvirker til regulering af den hormonale aktivitet3

Medvirker til normal funktion af immunsystemet1,2,4

Medvirker til sund og normal frugtbarhed og reproduktion1

Støtter en normal syre/base-balance1

Styrker optagelsen af jern fra vegetabilske kilder2

Deltager i beskyttelse af kroppens 
celler mod oxidative skader1,2,4,5

Kan medvirke til at reducere træthed og energiløshed2

Pharma Nord er blandt Europas førende producenter af forebyggende lægemidler 
og kosttilskud, som i dag sælges i mere end 45 lande verden over. 
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Tilmeld dig gratis Pharma Nord’s Helsenyt på www.pharmanord.dk

1: Zink. 2: Vitamin C. 3: Vitamin B6. 4: Selen. 5: Vitamin E
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