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SPOT NATURLIGE PRODUKTER TIL SOMMEREN

TIL HUDEN

Homøopati mod eksem
Fidesan fra Heel er et homøopatisk salvepræparat, du kan bruge til alle former for 
eksem. Den virker fantastisk godt og er homøopatiens svar på binyrebarkhormon. 
Fidesan indeholder planten Cardiospermum halicacabum, der har betændelses-
hæmmende og kløestillende egenskaber.

Læs artiklen “Det klør!!! Er der et alternativ til salve med binyrebark?” af heil-
praktiker !omas Kjærsgaard på side 32 i //mig// (vend magasinet på hovedet).

Hvidløg til lidt af hvert
Har du fået myggestik, er du blevet bidt af en !åt, har du svamp mellem fødderne eller halsbetændelse? 
Så er Garcin Rescue Spray fra Anjo en god hjælp at have ved hånden. Den indeholder allicin fra hvidløg, 
der har bakteriehæmmende egenskaber. Spray direkte på det udsatte sted morgen og aften.

Søg på ”allicin” på www.sund-forskning.dk for at "nde mere information.

Bekæmp appelsinhud indvortes og udvortes
Anti-cellulitis lotion fra Anjo stimulerer blodcirkulationen, deponering af fedt og væske-
ansamlinger i underhuden. Indeholder urteekstrakter og bl.a. Capsicum (spansk peber), 
som øger mikrocirkulationen. Du kan koble lotionen sammen med Gotu Kola fra Pukka, 
et produkt, du tager i kapselform til at forbedre kollagen og blodgennemstrømning i hu-
den. Gotu Kola er en urt, der har været brugt længe i Asien - både som urtemedicin og 
som en grøntsag ved middagsbordet. Tag en kur med begge produkter i et par måneder.

På s. 19 i //mig// kan du lære de to produkter endnu bedre at kende
(vend magasinet på hovedet).

Aloe Vera - også mens du solbader
Det er ikke altid, at vi lige er opmærksomme på solens skarpe stråler. Sørg derfor for 
at smøre dig ind i en god sollotion, der beskytter mod både UVA og UVB stråler. Det 
gør Avivirs aloe vera sollotion, der har en kombination af højt indhold af økologisk 
aloe vera (70 % Activ Aloe®), plejende vegetabilske olier og beskyttende E-vitamin. 
Sollotionen modvirker soleksem, styrker hudens eget forsvar og genopbygning. Du 
kan bruge den til både børn og voksne. Den er vandafvisende, svanemærket, biologisk 
let nedbrydelig og i en miljøvenlig emballage.

Læs mere om den gode e#ekt af aloe vera før, under og efter, at huden har været udsat for 
solens stråler på s. 6.

Af Julie-Charlotte Plovst

Det er sommer og tid til solbriller, sand mellem tæerne, 
svømmeturene i havet og duften af grill. Sommeren byder på 
mange glæder, og det kan være rart både at være forberedt 
og have hjælpen lige ved hånden, hvad enten ferien bliver 
holdt i Danmark, eller turen går længere sydpå.
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SPOT NATURLIGE PRODUKTER TIL SOMMEREN

TIL MAVEN
Få en glad feriemave
Forestil dig at dine tarme er som et blomsterbed. Hvis de er fulde af sunde, !ne blomster, er der 
ikke meget plads og lys til, at ukrudt kan få fodfæste. På samme måde er tarmens over"ade be-
skyttet af gode bakterier, der holder de sygdomsfremkaldende i skak - der er simpelthen ikke mad 
og plads nok til begge. Fyld derfor tarmene med de gode bakterier, så du undgår dårlig mave på 
ferien. Maxi"or fra Natur-Drogeriet har 11 forskellige mælkesyrebakterier, kapslerne er mavesyre-
beskyttet, og en kapsel dagligt indeholder !re milliarder frysetørrede, levende mælkesyrebakterier. 

Er din mave på ferie eller afveje? Tag mælkesyrebakterier til både den hårde og tynde mave, se videoen 
på www.sund-forskningonair.dk/#!probiotika/c55c.

Grill og alkohol? Hjælp din lever på vej,  
og undgå sure opstød
Sommeren er normalt forbundet med sundhed, men det 
kan nu også være en ekstra udfordring for leveren, som skal 
klare ekstra mange grillaftener og måske lidt mere alkohol. 
Her er Active Liver en god hjælp, da det indeholder nogle 
af de bedste leverurter. Det indeholder marietidsel, arti-
skok og mælkebøtte, som hjælper kroppen med at nedbryde 
fedtsto#er og er med til at skylle vandopløselige a#alds-
sto#er ud af kroppen. Mens leveren afgifter, kan Gastro 
Gel afhjælpe sure opstød, som kan være resultatet af fed 
mad og alkohol på de sene sommeraftener. Bio Drain er 
ligeledes en urtebaseret afgifter, der hjælper med at udskille 
fedtsto#er og bedrer fordøjelsen - og afhjælper desuden 
væskeophobninger i fødder og ankler. Alle tre produkter 
er fra New Nordic.

Får du vitaminer og mineraler nok gennem sommermaden?
Måske spiser du let og friskt her i sommermånederne, eller måske ryger der lidt for mange grill-
pølser ned. Er du i tvivl om, hvorvidt din sommerkost er næringsrig nok, så suppler med vitaminer 
og mineraler. Omni Pure fra Biosym er en optimal multivitamin, der indeholder 27 vitaminer, 
mineraler og sporsto#er. Omni Pure er fri for animalske ingredienser og er vegetarisk certi!ceret. 
Indtag 1-2 tabletter om dagen, og kom næringsfyldt gennem sommeren.

Læs også temaet på s. 9 om de livsvigtige vitaminer og mineraler, der har betydning.

Undgå svamp i tarmen, underlivet og på fødderne
Det er let at få svamp, hvis sommeren byder på alkohol, sukker, vådt badetøj og fugtige tæer. I 
mørke, varme og fugtige miljøer, specielt vores slimhinder, trives Candida-svampen godt. Garpro 
3 i 1 fra Anjo indeholder en kombination af fem forskellige nyttige probiotika, prebiotika og al-
licin. Allicin er det aktive stof i hvidløg, som hæmmer svampe- og bakterievækst. Du støtter den 
naturlige mikro"ora samtidig med at bekæmpe svampen.

Se sund-forsknings videoer om mælkesyrebakterier på www.sund-forskningonair.dk/#!probiotika/c55c. 
Søg på ”allicin” på www.sund-forskning.dk. 


