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En biopat & naturopath ibm uddannet fra Institut for Biologisk 
Medicin er en komplementær behandler og rådgiver, som i samar-
bejde med klienten danner sig et overblik over, hvilke belastende 
faktorer der evt. kan påvirke kroppens evne til at bevare eller opnå 
en så god sundhedstilstand som muligt. Det handler om at bringe 
kroppen i balance på naturlig vis.

Gennem klasseundervisning, webinarer, gruppearbejde, facebook-
konferencer, kompendier, bøger og studieanvisninger – og sammen 
med kompetente lærere – får du unik undervisning i:

Vi er stolte af, at vores uddannede biopater og naturopather ibm i 

høj grad bliver ansat som konsulenter i firmaer, som undervisere på 

institutioner og bliver klædt på til at være selvstændige behandlere.

›  Biopatiens grundprincipper og 
meridianlære

›   Ernæringsterapi, herunder spe-
cialviden om vitaminer, mine-
raler, fedtsyrer og kostplaner

›  Phytoterapi, homøopati, 
lægemiddellære og kvalitets-
sikring

›  Immun- og symbioseterapi

›  Komplementær strategi og 
functional medicine

›  Fascielære

›  Klientpsykologi

›  Øreakupunktur

›  Diagnoseterapi

›  Praktikforløb

UDDAN DIG TIL
BIOPAT/NATUROPATH ibm

Institut for Biologisk Medicin, A.P. Møllers Allé 39A Nord, 1. sal 
2791 Dragør, tlf. 22 79 44 14, info@biologisk-medicin.dk 

www.biologisk-medicin.dk

Vi uddanner også 
ZONETERAPEUTER 

Book et personligt  
konferencemøde med 
Marianne Palm, hvis  
du vil vide mere om 

uddannelsen til  
biopat&naturopath ibm 

eller zoneterapeut.  
Skriv til  

info@biologisk-medicin.dk.

Næste hold  
begynder i  
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START PÅ 
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PASSER DIG.*

*Zoneterapimodulerne er dog på bestemte datoer, begynder 16.-17. oktober 2021



VI SKRÆDDERSYER  
gerne en studieplan sammen med dig. 
Du bestemmer selv farten.

PRISER FRA 2021
Prisen for biopat-/naturopath-uddannelsen:
kr. 69.000 (uden anatomi, fysiologi og sygdomslære)

kr. 79.500 (med anatomi, fysiologi og sygdomslære)

Prisen for zoneterapeut-uddannelsen:
kr. 69.000 (uden anatomi, fysiologi og sygdomslære)

kr. 79.500 (med anatomi, fysiologi og sygdomslære)

Prisen for manuel terapeut-uddannelsen:
kr. 69.000 (uden anatomi, fysiologi og sygdomslære)

kr. 79.500 (med anatomi, fysiologi og sygdomslære)

Du kan vælge at afbetale med kr. 1.000 pr. 
måned. Kontakt os, og hør nærmere.

ER DU INTERESSERET?
Kontakt os på info@biologisk-medicin.dk  
eller 22 79 44 14.

Læs meget mere på www.biologisk-medicin.dk

FØLG INSTITUT FOR  
BIOLOGISK MEDICIN 

PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM

VIL DU VÆRE MANUEL 
TERAPEUT IBM?
Der er brug for manuelle  

terapeuter overalt i Danmark  
– terapeuter, der kan arbejde med  

det hele menneske

EN HELT NY MULIGHED FRA  
EFTERÅRET 2021 

Her får du en RAB-mulighed for at lære fuld  
kropsmassage samt ansigtsmassage/zoneterapeutiske 

punkter og behandling af alle fascier. 

Andre nøgleord: muskellære, triggerpoints, at  
behandle det hele menneske med manuelle terapi-
former i kombination med de bedste discipliner fra 
biopatien/naturopatien, over- og underspændinger 

og alt det andet, der gør dig til en særligt dygtig  
komplementær terapeut. 

Det hele er bygget op over ni weekender i Dragør 
med to eksperter udi kroppens univers. 

For at blive eksamineret og kunne bruge titlen,  
skal du også uddannes i stort set alle fag fra  

biopatien/naturopatien, som du kan læse om her på 
modsatte side eller mere detaljeret  
på www.biologisk-medicin.dk. 

Uddannelsen tager i alt cirka 2-3 år,  
men du bestemmer selv tempoet. 

SMÅ HOLD, SÅ SKYND DIG  
MED DIN TILMELDING!
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Find magasinet på sund-forskning.dk. 
Færre fysiske magasiner, men samme  
spændende indhold på bæredygtig vis.

ANNONCESALG 
info@sund-forskning.dk

Informationerne fra SUND-FORSKNING 
må ikke bruges til selvbehandling eller 
anvendes som en erstatning for at gå til læge 
eller andre fageksperter. Savner du kilder og 
referencer, skriv til redaktionen. 
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greenmed.info
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sund-forskning.dk

samt bloggere, idealister, entusiaster og 
fageksperter fra ind- og udland.

Magasinet udkommer cirka første uge i alle 
lige måneder.

Vil du have magasinet sund-forskning 
direkte i din postkasse? Så meld dig ind i 
klub-sund – her får du magasinet leveret 
seks gange årligt og får mange andre skønne 
medlemsfordele. Det koster kun kr. 149,- 
om året. 

Se mere på www.klub-sund.dk.
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NORDIC ECOLABEL

Er kroppen blot en sæk, der følger efter hovedet? Eller er det 
på tide, at du tager aktiv stilling til, hvordan du behandler de 
mange organer, som er blevet din faste følgesvend gennem 
hele livet? Og hvordan du behandler dig selv? Og dermed har 
overskud til at være den bedste udgave af dig selv over for 
andre? 

Der er så mange faktorer, der spiller ind, når kroppen forsøger 
at tilpasse sig vores moderne livsstil. Her på siderne møder du 
forhåbentlig nogle forslag til at skabe nye tanker, der kan ska-
be nye ideer til at gøre noget ekstra godt for sig selv. Det kan 
være, du har lyst til at snuse til en fastekur, måske er du mere 
til sport, og hvordan kan du optimere dine præstationer? Eller 
måske lade være med at have planer om nogen præstationer, 
men blot være mere i nuet frem for altid i fremtiden? 

Det er også her i magasinet, du møder de nye kosttilskud, som 
måske kan gøre en forskel lige netop for dig. Vi har fx fået gode 
fordøjelsesenzymer til Danmark, vi har også fået endnu mere 
viden om D-vitamin, som vi vel at mærke har brug for hele 
året rundt, hvis ikke vi benytter os af solens stråler. De kan til 
gengæld blive et brændende bekendtskab, og hvordan finder 
man en løsning mellem de to yderpunkter – hverken for lidt 
eller for meget? 

Sådan er det i øvrigt med sundhed, sådan all-over-the-place: 
Alt for meget fokus på hele tiden at være sund skaber måske 
en alt for kontrolleret hverdag. Ingen fokus på sundhed ska-
ber sure kroppe. 

Jeg håber, du finder din egen balance. Nærlæs gerne alle artik-
lerne, og find ud af, hvem du er, og hvor du skal hen. Hvis du 
skal nogen steder overhovedet eller bare gerne vil hvile i den 
krop, du har her og nu. 

God sommer til alle mine trofaste og ikke mindst de mange 
nye læsere, der hele tiden kommer til. 

Marianne Palm, juni 2021
info@sund-forskning.dk

Bedre livskvalitet
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DET HER SKAL DU VIDE, 
når du læser SUND-FORSKNING 

Redaktionen på sund-forskning består af en lang 
række fagpersoner, der holder skarpt øje med al 
forskning i ind- og udland. Der er mest at holde 
øje med i udlandet, da der sjældent bliver lavet 
forskning i Danmark på de områder, der optager 
os mest: Vitaminer, mineraler, fedtsyrer, mælkesy-
rebakterier og urter, der alle kan fungere som en 
vigtig støtteterapi i hverdagen til sunde og raske, til 
forebyggelse og i terapeutiske sammenhænge.
 Vores referencer er pubmed.com, internationa-
le publiceringer og kontakt til et væld af forskere 
og laboratorier verden over. Vi forsøger at gøre 
svær forskning fra udlandet let tilgængelig for dan-
skere ved nøje at gennemgå ny og ældre forskning 
sådan side for side. 
 Det betyder også, at hvor vi fx skriver om mag-
neisum til uro i benene, er det ikke ensbetydende 
med, at det er den eneste mulighed for behandling 
af uro. Du skal tale med din læge, så alvorlige år-
sager udelukkes, og du skal kunne forstå artiklerne 
på tværs, så du måske kan sammensætte en strate-
gi, der kan virke mere optimalt end kun et enkelt 
magnesiumtilskud. Sygdom opstår som regel som 
en sum af belastende faktorer, og de kan være helt 
individuelle, og derfor må intet i dette magasin op-
fattes som værende udtryk for, at du blot kan klare 
dine måske komplekse problemer med et enkelt 
tilskud. 
 Opsøg professionelle behandlere, fx læger, 
kiropraktorer, osteopater, heilpraktikere, hormon-
terapeuter, biopater, naturopather, zoneterapeuter, 
akupunktører, ernæringsterapeuter eller psykolo-
ger og andre fagpersoner, der arbejder med stress 
og andre mentale problemstillinger. De dygtigste 
af alle disse behandlere vil altid henvise til den 
ekspert, der har bedst mulighed for at hjælpe dig.
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HJERNE

Bedre 
livskvalitet 
til Parkinson-
patienter

Et forskningshold fra Seattle i USA har endelig 
opnået et større gennembrud

Parkinsons sygdom bliver ofte beskrevet som 
uhelbredelig og en sygdom, der desværre lø-
bende forværres. Nu beviser et forskningshold 
fra Seattle, at man med den rigtige kombination 
af kost, kosttilskud, træning og sociale relationer 
kan bremse den negative udvikling markant og i 
nogle tilfælde endda stoppe den. 

AF KATHRINE FLINDT, LÆGE PÅ WWW.IOM.DK
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Forskningsleder Dr. Laurie Mischley, ND, ph.d., MPH har 
gennem flere år været overbevist om, at de mange forskel-
lige symptomer, som belaster en Parkinson-patients hver-
dag, kan reduceres markant, herunder den klassiske rysten. 
Hun har tilegnet hele sin karriere til denne store opgave. 
Sammen med sit team satte hun sig for at besvare fire vig-
tige spørgsmål:

„Hvad skal jeg spise for at forbedre min livskvalitet? Hvilke  
fødevarer bør jeg helt undgå?“

„Hvilke kosttilskud bør jeg tage for at forbedre min livskvalitet?“

„Er det vigtigt, at jeg dyrker motion, og hvor meget bør jeg  
træne?“

“Betyder venner og socialt samvær noget?“

Dr. Mischleys forskningsprojekt begyndte i 2012 i samar-
bejde med University of Bastyr i Seattle og University of 
Washington, USA.

Først opbyggede hun via et spørgeskema en skala, der 
beskriver den samlede livskvalitet hos en patient. Dette 
spørgeskema fik navnet PRO-PD og giver et godt overblik 
over mere end 30 symptomer.  

Herefter gik den egentlige store under-
søgelse i gang. Frem til i dag har over 
2.400 patienter med Parkinson udfyldt 
et omfattende skema, der afdækker, 
hvad kost, kosttilskud, motion og livs-
stil betyder. 

Det er til dato den største under-
søgelse på verdensplan af Parkin-
son-patienters livskvalitet
Grafikken til højre viser livskvaliteten 
over tid, siden diagnosen blev stillet, 
sammenholdt med symptomer og 
gener afdækket via PRO-PD Scoren, 
hvor stigende score svarer til ringere 
livskvalitet.

Den indlagte linje viser den sta-
dige forværring og tab af livskvalitet 
gennem årene, som desværre giver 
mange Parkinson-patienter alvorlige 
bekymringer og gener. Grafikken viser 
imidlertid også, at mange patienter 
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Fortsætter på næste side ...
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fortsætter med at have et rigtigt godt 
liv (med få symptomer) selv 10 år el-
ler mere efter diagnosen. 

Det gode spørgsmål er nu:
Er dette tilfældigt, eller har de, der 

klarer sig godt, en livsform, som an-
dre patienter kan lære af til at øge de-
res livskvalitet?

Dr. Mischleys team fandt mange 
vigtige svar i deres undersøgelse af de 
2.400 patienter. 

HER ER FIRE HOVEDPUNKTER:

  KOST 

„Hvad skal jeg spise for at forbedre 
min livskvalitet? Hvilke fødevarer 
bør jeg helt undgå?“

Grafikken herover viser, hvor vigtigt 
det rigtige valg af fødevarer er. Med 
95 procents sikkerhed viser undersø-
gelsen, at fødevarer fra den røde liste 
påvirker Parkinson-symptomerne ne-
gativt. Fødevarer fra den grønne liste 
har gode egenskaber, der understøtter 
en reduktion af symptomerne. Det er 
disse fødevarer, Parkinson-patienter 
bør spise mere af. 

Ernæringseksperter har gennem 
mange år advaret mod mælkeproduk-
ter og oksekød som fødevarer, der bør 
undgås, hvis man er Parkinson-patient. 
Nu er dokumentationen på plads. 

Ernæringseksperterne har ret!
Som det ses, viser Dr. Mischleys forsk-
ning også, hvor skadelige fx sodavand, 
dåsegrøntsager og stegte fødevarer er. 
Helt generelt er det vigtigt at undgå 
kunstige sødemidler og farvestoffer.

Økologiske produkter, friske grønt-
sager, fisk og sunde olier som oliven 
og kokos har derimod en meget po-
sitiv effekt. Alt i alt vil Parkinson-pa-
tienter have store fordele ved at gå 
vegetarvejen.

  KOSTTILSKUD
„Hvilke kosttilskud bør jeg tage for 
at forbedre min livskvalitet?“

Data for, hvilke kosttilskud der er gode 
for en Parkinson-patient, er stadig un-
der indgående analyse. Foreløbige re-
sultater peger imidlertid klart på tre 
forskellige kosttilskud, der med meget 

stor sandsynlighed bidrager med posi-
tiv effekt for at reducere symptomerne. 
Det drejer sig om:

Gluthation
CoQ10

Omega-3-fiskeoile

Som altid: Tjek med relevante eksper-
ter, før du starter med kosttilskud. 

For Dr. Mischley er det essentielt, 
at hendes patienter årligt får lavet 
en grundig analyse af vitaminbehov, 
hvilket understøttes af omfattende 
blodprøver. Derefter fastlægger hun 
en individuel plan ud fra analysen.
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  MOTION

„Er det vigtigt, at jeg får motion, og 
hvor meget bør jeg gøre?“

 
Grafikken ovenfor viser i kolonnen til 
venstre procentfordelingen af patien-
ter i forhold til træning, og vandret er 
angivet deres træningsfrekvens med 
tilhørende PRO-PD Score. Fx er der 20 
pct., der træner syv gange om ugen. Vi 
kan også se, at træning flere dage om 
ugen giver en klar forbedring i scoren. 
Allerede fra tre dage om ugen er der 
en positiv effekt, som øges, jo flere 
dage man træner. 

De sorte streger angiver et usikker-
hedsinterval, hvor det tilhørende tal 
angiver gennemsnittet af trænings-
effekten. Som det ses, er en eller to 
dages træning om ugen for lidt til at 
skabe en sikker effekt.

Denne „træningsoversigt“ er vigig 
viden for enhver Parkinson-patient. 
Oversigten understøtter den almindeli-
ge opfattelse af den gode gavn, Parkin-
son-patienter har af jævnlig træning. 
Nu er der dokumentation for det: 

Man bør træne minimum tre dage 
om ugen, mindst 30 minutter hver 
gang, for at få et positivt resultat. 

Træning i form af løb, yoga og hi-
king har den bedste effekt på at redu-
cere symptomer. 
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Målet med træningen for Parkin-
son-patienter er at opnå en lang ræk-
ke af fysiologiske og ikke mindst neu-
roligiske fordele. 

Dr. Mischleys team fandt også ud 
af, at overvægtige Parkinson-patienter 
ofte har værre symptomer. Deres træ-
ningprogram skal derfor have fokus 
på fedtforbrændingen og vil dermed 
reducere det såkaldte BMI (Body Mass 
Index).

  SOCIAL SITUATION
“Betyder venner og socialt samvær 
noget?“

Undersøgelsen afdækker overrasken-
de, at af alle variabler i studiet er en-
somhed den stærkeste markør for en 
forværring af symptomerne. Venska-
ber og gode relationer betyder vir-
kelig meget for livskvaliteten. Det er 
derfor vigtigt for Parkinson-patienter 
at deltage i sociale sammenhænge og 
også turde bede andre om hjælp, når 
det kniber. Den sociale situations af-
gørende betydning for symptomerne 
har ikke tidligere haft den store bevå-
genhed og har således været klart un-
dervurderet i forbindelse med Parkin-
son-patienter. Det har undersøgelsen 
nu kastet lys over som værende  helt 
essentielt.

Konklusion
Dr. Mischley og hendes team doku-
menterer, at den rigtige ernæring, 
kosttilskud, træning og socialt sam-
vær har en kolossal samlet effekt på 
livskvaliteten for Parkinson-patienter.

Nøgleordene er:
– Fokus på vegetarbaseret ernæring

–  Omhyggeligt valg af kosttilskud, 
herunder gluthation, coQ10 og 
omega-3

–  Træning minimum 30 minutter 
hver dag 

–  Venskaber og gode relationer samt 
deltagelse i sociale sammenhænge

Følges disse fire områder, vil resultatet 
ganske enkelt nedsætte forværrings-
hastigheden markant.

Dr. Mischleys team fortsætter med 
at afdække endnu mere viden om, 
hvad der ligger af læring hos de pa-
tienter, som klarer sig bedst, altså hvor 
forværringen af symptomer næsten er 
stoppet, og hvor livskvaliteten er for-
bedret markant. 

Dr. Mischley og hendes team kan 
følges på: www.lauriemischley.com 
og www.livinghealthywithparkin-
sons.com 

HJERNE
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Luft i maven, oppustet, så det smerter, kan ikke spise 
kål, porrer, løg, broccoli og bønner, linser, kikærter, 
korn, frugter og, nå ja, alt muligt andet i rå eller  
behandlet form. 

Eller handler det hele om ikke at kunne nedbryde  
mælkeprodukter? Eller gluten?

Biosym har tre væsentlige produkter til at støtte din  
fordøjelse, så du ikke længere skal bruge så meget 
energi på ikke at kunne spise sundt …

AF MARIANNE PALM

Lad os starte med, hvad jeg ser som den helt 
store nyhed. Nogasin, og hvis du brækker 
det ned til No-Gas-In, er du ikke i tvivl, hvis 

du lider af de plagsomme kolikagtige ture i tar-
men, hvor du skal åbne lynlåsen, måske endog 
ligge ned med slemme smerter – eller medbrin-
ge din egen mad, fordi du bare ikke kan tåle de 
mange ellers meget sunde grøntsager, frugter og 
fuldkorn, der bliver serveret. 

Det er yderst generende i hverdagen, og du 
har sikkert været rundt om din læge, som blot 
kan fortælle, at det er, fordi du danner mere gas 
end andre – uden måske lige at vide, at det også 
kan være et tegn på, ikke kun at vi mangler de 
rette mælkesyrebakterier, men også et tegn på, at 
vi skal kigge længere oppe i fordøjelsen, nemlig 
i tyndtarmen, hvor enzymproduktionen hos en 
super sund person blot kører uden de store dikke-
darer, mens vi andre må finde en krykkestok, der 
kan hjælpe os i hverdagen. 

Nogasin er tyggetabletter, du tager med i tasken 
og anvender, når du ved, at du skal have et „luf-
tigt“ måltid med nogle af de mange grønne ingre-
dienser, frugter og korn, der ellers kan lave ravage. 
Og kombinerer du Nogasin med mælkesyrebakte-
rier som en kur og tilsætter tips fra faktaboksen, så 
kan du måske efter en måneds tid klare dig uden 
hjælpemidler eller bruge Nogasin, hvis problemet 
ikke er helt på plads. 

Befri dine 
trængte tarme 
med gode  
enzymer

KROP & MAD
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Det hele handler om at få nedbrudt visse typer af kul-
hydrater fra maden, før de skal under behandling af mæl-
kesyrebakterier. For det er her, det går galt: Mange har ikke 
nok af enzymet til at lave en god nedbrydning af kulhydra-
ter, og når de ankommer til tyktarmen, opstår balladen: 
Mælkesyrebakterierne går i gang med en besværlig fermen-
tering, som hos tusindvis af mennesker skaber gasarter, der 
i bedste fald blot får os til at ligne en gravid, i værste fald 
kan give meget voldsomme smerter og ubehag.

Enzymet hedder Alpha-galactosidase (og udtales alfa-
galacto-si-dase), ikke særligt mundret, til gengæld går det 
nemmere med navnet på dåsen, Nogasin. 

Ufordøjede kulhydrater

Galactose

Sukrose

Alpha-galactosidase
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Figur 2

Figur 1

GaIU er mængden af enzymer, der er 
anvendt i studiet. 
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Antal timer efter måltid

SÅDAN VIRKER NOGASIN
Alpha-galactosidase sørger i tyndtarmen for,  at ufordøjelige kulhydrater bliver nedbrudt til de letfordøjelige galactoser 
og sukroser (figur 1). Når kulhydraterne er optaget i tyndtarmen, undgår man, at mikrofloraen producerer unødvendig 
luftdannelse (figur 2)

Figur 3

EN TABLET GLUTEN GO INDEHOLDER:
Pepsin 500 SAPU
Proteas 75 000 HUT
Proteas  DPP-IV 125 DPP-IV
Dosering:   1-2 tabletter til hvert måltid med 

gluten eller mælk i. 

Fortsætter på næste side ...
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Måske det også handler om  
glutenintolerance
Rigtig mange går på glutenfri diæt for 
at se, om de mangeartede symptomer 
lige fra mærkværdige symptomer fra 
nervesystemet til problemer med hud, 
tarme og ledproblemer kan skyldes 
en intolerance over for gluten. Nog-
le mærker en klar bedring på en diæt, 
andre går lidt rundt og tænker, at det 
vist ikke er det problem, der er årsag 
til, at kroppen er ophørt med at være 
en medspiller udi hverdagens glæder. 

Det er ikke så underligt, for vi har 
mange enzymer i fordøjelsen, som har 
hver deres opgave, og vi er enten født 
lidt forskelligt med hensyn til at have 
evnen til at danne nok enzymer, eller 
vi har måske spist alt for ensidigt med 
hvidt brød op gennem barndommen, 
der sammen med mangel på fibre og 
vand har udfordret tyndtarmenes cel-

levægge og skabt, hvad der populært 
kaldes en utæt tarm, så ubearbejdede 
glutenproteiner får lov til at passere 
over i blodet og skabe mange symp-
tomer. 

Der kan også være et væld  
af andre årsager, men lad os  
forsøge at gøre det enkelt: 
Hvis du har mistanke om, at du ikke 
kan tåle glutenholdige produkter, skal 
du have undersøgt, om du har syg-
dommen cøliaki, som du kan få un-
dersøgt hos lægen. Hvis der her ikke 
er nogen rigtig allergi over for gluten, 
har du måske en glutenintolerance, 
og her kan du opdage, om du får det 
tydeligt bedre ved at tygge et par tab-
letter med Gluten Go til næste måltid. 

Det spændende ved produktet er, 
at det indeholder enzymerne pepsin, 
protease og protease DPP-IV, hvor de 

Både mælk og gluten indeholder store mængder af 
den svært nedbrydelige aminosyre prolin, og vores 
fordøjelse er ikke altid gearet til formålet. Derfor kan 
det være nødvendigt i perioder – eller resten af livet 
– at tilføre de enzymer, der kan støtte processen. 

Kombinationen af de tre enzymer til nedspaltning af 
gluten er betydeligt bedre end blot at anvende det 
ene enzym. Der sker både en hurtigere nedspalt-
ning, og det sker flere gange mere effektivt. 

I et klinisk studie så man en statistisk forbedring 
af en række symptomer ved at kombinere de tre 
enzymer, du finder i Gluten Go: Der var symptom-
lindring i forhold til mavesmerter, tarmlyde, op-
pustethed, tømning af tarmen, smerter pga. sult-
fornemmelser, energiniveau, hovedpiner og  
alment velvære.

HVAD DU OGSÅ KAN 
GØRE FOR AT STIMULERE 
TIL FLERE ENZYMER

►  Drik vand med citron før 
hvert måltid

► Spis modne papayaer

►  Undgå at blande kulhydrater 
sammen med proteiner og 
fedt

►  Tjek diæten fodmap. Du 
kan læse mere på www.
sund-forskning.dk

►  Spis gode mælkesyrebakteri-
er sammen med Nogasin

►  Tjek ud, om du også har pro-
blemer med andre enzymer

  Find dem her på siden 
markeret med en gul boks: 
Gluten, Kasein og Lactrase
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to første sørger for at klippe glutenproteinet over på midten, mens det 
tredje enzym klipper enderne over. Dermed kan glutenproteinet ikke 
genkendes som et problem af tarmen, og det passerer gennem fordø-
jelsen, som det skal, og de værdifulde næringsstoffer fra fuldkorn kan 
optages uden problemer af fordøjelsen.

Det er de samme enzymer, der kan hjælpe på nedspaltningen 
af kasein fra mælkeprodukter
Mange har opdaget, at kan de ikke helt tolerere gluten, har de også 
ofte problemer med mælkeprodukter. Og det er ikke så underligt, for 
det er de selvsamme enzymer, som skal anvendes til at nedbryde ka-
sein i mælk. Du får derfor en dobbelteffekt ved at spise Gluten Go, og 
kombinerer du med at hjælpe med også at blive bedre til at nedbryde 
kulhydrater, så er du „gut-to-go“.

Kasein er, som du nok har regnet ud, mælkeproteinet fra mælkepro-
dukter, og har du problemer med at nedbryde mælkesukkeret, skal du 
have fat i Lactrase. 

Så ikke kun en dobbelteffekt, men en trippeleffekt, hvis du gerne vil 
have det bedre med dine lange tyndtarme og ikke mindst nyde godt af 
de mange gode næringsstoffer, der er i korn, mælk, grøntsager, frugter 
og frø. 

Gut-to-go – en fordøjelse, der fungerer allerede oppe fra tyndtarmens 
enzymer og hele vejen ned.

Kilder:

Deaton J, Labellarte G. Tolerance and efficacy 
of Glutalytic, a randomized, double-blind, pla-
cebo- controlled study [manuscript submitted]

Ehren J et al. A food-grade enzyme preparation 
with modest gluten detoxification properties. 
PLoS One. 2009 Jul 21;4(7):e6313.

Elli L et al. Diagnosis of gluten related disor-
ders: Celiac disease, wheat allergy and non-ce-
liac gluten sensitivity. World J Gastroenterol. 
2015 Jun 21;21(23):7110-9.

Hausch F et al. Intestinal digestive resistance of 
immunodominant gliadin peptides. Am

J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2002 
Oct;283(4):G996-G1003.

Hudson M, King C. Glutalytic clinical trial for 
normal consumption of gluten containing foods 
[unpublished study]

Tiruppathi C et al. Genetic evidence for role of 
DPP IV in intestinal hydrolysis and assimilation 
of prolyl peptides. Am J Physiol. 1993 Jul;265(1 
Pt 1):G81-9. Uhde M et al. Intestinal cell 
damage and systemic immune activation in 
individuals reporting sensitivity to wheat in the 
absence of coeliac disease. Gut. 2016 Jul 25.
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Det vitaminbeslægtede stof 
coenzym Q10 er hovedsageligt 
kendt for sin rolle i cellernes 
energiomsætning, men iranske 
forskere har opdaget, at det 
kan mindske den inflammation, 
som plager folk med tarmsyg-
dommen ulcerøs colitis.

AF BJØRN FALCK MADSEN
Rigtig mange mennesker tager tilskud 
af coenzym Q10 for at få mere energi 
i hverdagen. Det vitaminbeslægtede 
stof er da også primært kendt for sin 
betydning for cellernes energiproduk-
tion. Men det er samtidig en ret ef-
fektiv antioxidant, og nu har iranske 
forskere fra Iran University of Medical 
Sciences påvist, at tilskud af stoffet kan 
hjælpe folk, der lider af ulcerøs coli-
tis. Det er en autoimmun tarmlidelse, 
som forårsager inflammation i tyk- og 
endetarmen med periodevis opblus-
sen og forværring af symptomer som 
blodig diarré.

Q10 eller snydepiller
Den nye undersøgelse, som er offent-
liggjort i European Journal of Nutriti-
on, er en randomiseret, dobbelt-blind, 
kontrolleret undersøgelse af 88 pa-
tienter med mild til moderat ulcerøs 

colitis. Patienterne blev inddelt i to 
hold, som begge fik standardbehand-
ling mod deres sygdom. Derudover fik 
det ene hold snydepiller med rismel, 
hvorimod det andet hold fik 200 mg 
coenzym Q10 i sammenlagt to måne-
der. Hverken forskerne eller patienter-
ne vidste, hvad de forskellige deltagere 
tog.

Observerede markører for  
inflammation
Forskerne målte niveauet af forskellige 
inflammationsmarkører ved under-
søgelsens begyndelse samt efter otte 
uger. De kiggede også på niveauet af 
noget, der hedder mikroRNA-146a, 
der fungerer som en slags målestok for 
immunresponsen. Samtidig gjorde de 
brug af kliniske bedømmelsesskalaer 
og spørgeskemaer til at vurdere syg-
dommen og bedømme livskvaliteten.

VIDEN & 
VIDENSKAB

Velkendt stof kan måske hjælpe 
patienter med ulcerøs colitis
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Spændinger?Spændinger?
Kramper?Kramper?
Uro?Uro?

Altiderm magnesiumolie, lindrer 
anspændte muskler samt modvirker 
kramper og urolige ben 
Generelt om magnesium: 
• Vedligeholder kroppens magnesiumniveau - hurtigt og effektivt
• Forbedrer muskelfunktionen og øger energiniveauet 
• Beroliger og forbedrer søvnkvaliteten 
• Afbalancerer det hormonelle system

Forhandles hos Matas, Apoteker og i Helsekostbutikker
Priser: Kr. 169,- for 100 ml. olie. og kr. 249,- for 200 ml. olie

Information: MedicWiotech - 2670 Greve - tlf. 4611 6669 - www.medicwiotech.dk

Kan med fordel anvendes af:
• Personer med muskelkramper og uro i benene
• Sportsudøvere - fra motionister til eliteplan
• Terapeuter - i forbindelse med massage ved muskelspændinger

 
Markante forbedringer i Q10-gruppen
Det viste sig, at der var signifikante forbedringer 
blandt gruppen, som fik coenzym Q10 som supple-
ment til deres medicinske behandling. Der var min-
dre inflammation, og deres symptomer var mildere, 
sammenlignet med hvad man observerede i place-
bogruppen. På baggrund af denne undersøgelse kon-
kluderede forskerne, at coenzym Q10 synes at være 
en effektiv inflammationshæmmer, der kan hjælpe 
patienter, der lider af mild til moderat ulcerøs colitis.

Også gavnligt for hjertepatienter
Det er ikke første gang, at man med held har givet 
tilskud af coenzym Q10 i kombination med me-
dicinsk standardbehandling. Det gjorde man fx i 
Q-Symbio-undersøgelsen, der omfattede 420 patien-
ter med kronisk hjertesvigt. Patienterne blev inddelt 
i to grupper, hvor den ene gruppe fik standardbe-
handling plus 300 mg af præparatet Bio-Qinon Q10, 
og den anden gruppe fik snydepiller sammen med 
deres standardmedicin. Q10-behandlingen viste sig 
at mindske risikoen for at dø af hjertesvigt med 43 
pct. samtidig med at forbedre hjertemuskelfunktio-
nen markant. Q-Symbio-undersøgelsen er offentlig-
gjort i tidsskriftet Journal of the American College of 
Cardiology, Heart Failure, som anses for at være det 
førende tidsskrift inden for kardiologi.

Med til at forebygge allergi hos børn
Omega-3-fedtsyrerne kan andet og mere end at gavne 
kredsløbet. De kan være ganske fordelagtige i forbin-
delse med graviditet. Fx har den svenske forsker Catrin 
Furuhjelm, som er overlæge i pædiatrisk medicin samt 
medicinsk doktor ved Linköping Universitet, offentlig-
gjort nogle forsøg, hvor hun har givet Bio-Marin Plus 
til gravide og påvist, at det reducerer risikoen for at 
føde børn med allergi. 

Blandt de børn, hvis mødre havde taget præparatet 
under graviditeten, var der markant færre, som ud-
viklede fødevareallergier og eksem. Undersøgelsen er 
foretaget på 145 gravide kvinder og er offentliggjort i 
det videnskabelige tidsskrift Acta Paediatrica. 

Kilde: European Journal of Nutrition, februar 2021
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Går du med tanker om at droppe p-piller-
ne til fordel for en hormonfri prævention? 
Og er du lidt spændt på, hvordan din 
krop reagerer på det? Her er en guide til, 
hvordan du bedst muligt understøtter din 
krops rejse tilbage i balance efter at have 
lagt p-pillerne på hylden. 

AF CECILIE ANDERBERG

P-pillerne kom på markedet i 1960 og blev i 1966 tilgæn-
gelige i Danmark. Pillen var dengang en afgørende brik i 
kvindernes seksuelle frigørelse og deres indtog på arbejds-
markedet. Siden da er p-pillen blevet et af de mest anvend-
te præventionsmidler, og det er mellem 25 og 30 pct. af de 
menstruerende, der benytter sig af dem. Ud over at være en 
nem og sikker præventionsform bliver de i nogle tilfælde 
også udskrevet som en hjælp mod akne og til voldsomme 
menstruationer samt smerter. 

At der kan medfølge nogle bivirkninger ved brug af p-pil-
ler, er de fleste umiddelbart indforstået med. For mange vejer 
bekvemmeligheden ved p-pillerne tungere end de mulige bi-
virkninger. For mange er der måske slet ikke nogen tydelige 
bivirkninger. Hensigten med artiklen her er ikke at overbevi-
se nogen om at fravælge p-pillen, men blot for at informere 
om nogle af de mulige eftervirkninger, du kan komme i for-
købet, hvis du overvejer at lægge p-pillerne på hylden. 

Den helt hurtige om p-piller
P-piller fungerer ved, at tabletterne tilfører kemiske vari-
anter af hormonerne østrogen og progesteron, som går 
ind og erstatter kroppens egenproduktion af østrogen og 
progesteron. Østrogenet, der findes i p-piller, er oftest kal-
det ethinylestradiol, og det kemiske progesteron benæv-
nes som gestagen. Det smarte er, at der ikke vil være flere 
hormoner til stede i kroppen, end der plejer, men at de 
hormoner, kroppen naturligt ville producere, blot bliver 
erstattet af dem i tabletten. 

Men hvad så, når kroppen har været vant til at få tilført 
syntetiske hormoner gennem p-piller og nu skal til at pro-
ducere sine egne igen? For nogle er det intet problem, og 
cyklussen kommer let tilbage i balance. For andre kan det 
tage lang tid at komme tilbage til en normal menstruations-
cyklus. Det kan også afhænge af, hvor mange år man har 
været på p-piller, og hvordan ens cyklus var inden opstart på 

KOST TILSKUD

Sådan 
STØTTER 
du din krop 
under et 
p-pille-stop
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Jeg vil gerne stoppe med p-piller – hvad skal jeg gøre?
Først og fremmest er gode, sunde vaner den bedste forudsæt-
ning for, at din krop nemt kommer i balance efter stoppet. 
Når du passer godt på din krop og gør dit bedste for at regule-
re alle organsystemer, vil kroppen også lettere skabe en sund 
menstruationscyklus. 

DET ER EN GOD IDE AT:

► Drikke vand ➞ omkring 2-3 liter

► Få nok søvn ➞ 7-9 timer hver nat 

► Få bevæget dig ➞ minimum 30 minutter om dagen

►  Indtage sunde fedtstoffer ➞ helst i form af de gode 
umættede fedtsyrer, du finder i fødevarer som nødder, fisk, 
planteolier, avokado osv.

►  Fylde dine måltider med en masse fibre ➞ bl.a. fuldkorns-
produkter, frugt og grønt, bælgfrugter, frø og kerner

►  F okusere på afstresning ➞ svært, men måske det vigtigste! 
– og derfor skal du blot tilstræbe at følge rådene, du skal 
ikke blive stresset og presset af dem … 

Sådan 
STØTTER 
du din krop 
under et 
p-pille-stop

Artiklen er ikke et udtryk for, 
at vi vil overbevise nogen om 
at fravælge p-pillen, men blot 
for at informere om nogle af de 
mulige eftervirkninger, du kan 
komme i forkøbet, hvis du går 
og overvejer at lægge p-pillerne 
på hylden.

p-pillerne. For nogle kan det 
tage op til flere år, før krop-
pen er helt i balance. Vi anbe-
faler, at du opsøger læge, hvis 
du har været uden blødning i 
tre måneder, så du får tjekket, 
at alt er i orden. 

Hvordan kan jeg støtte min krop i at 
finde tilbage i sin normale cyklus? 
Som nævnt skal kroppen begynde egen-
produktionen af hormonerne igen, og 
til det skal den bruge fedt i form af ko-
lesterol. Fedtet skal i øvrigt også bruges 
til at optage de fedtopløselige vitaminer 
A, D, E og K. 

Det fedt, du helst skal have fokus på at 
indtage, er det umættede fedt, fx nødder, 
fisk, planteolier og avokado. Og for at 
få nok inflammationshæmmende ome-
ga-3-fedtsyrer kan det være nødvendigt 
med et tilskud. 

Undgå samtidig for meget af det mæt-
tede fedt fra firbenede dyr. Tag en vege-
tardag mere, eller skift til kylling og fisk, 
så er du på rette vej, hvad omega-3-fedt-
syrer angår. 

Havde du problemer, inden du be-
gyndte på p-piller, skal du muligvis væb-
ne dig med noget tålmodighed. 

Hold også øje med din vitamin- og 
mineralbalance
Ved langvarig brug af p-piller kan krop-
pen blive drænet for nogle specifikke næ-

ringsstoffer, og det kan være nødvendigt 
med et multivitamin-/mineraltilskud. 

Forskning og erfaringer viser, at 
p-piller kan dræne kroppen for:
►  Mange B-vitaminer  

(specifikt folsyre, B2, B6, B12)
► Zink
► Selen
► Magnesium
► Vitamin E
► Vitamin C

B-vitaminerne kan du få samlet i et 
B-vitamin-kompleks. Hvis du vælger 
produktet Mega-B-stress fra Solaray får 
du yderligere magnesium og C-vitamin 
med i samme tilskud. Pharma Nord har 
produktet Bio-Selen + Zink med orga-
nisk selengær, som samtidig indeholder 
zink, vitamin A, C, B6 og E.

Ved kombination af de to tilskud vil 
du få de forskellige næringsstoffer, din 
krop kan være drænet for efter langvarigt 
forbrug af p-piller. 

Spørg i helsekostbutikken, hvis du er 
i tvivl om doseringer. 

Fortsætter på næste side ...



Den ekstra støtte
Brugte hormoner skal gennem din lever for at kunne 
blive sendt ud af kroppen, og det syntetiske østrogen, 
der er i p-piller, kan være hårdere for din lever at be-
arbejde og udskille end det naturlige. Din lever kan 
derfor være let belastet efter langvarigt brug af p-piller 
og kan muligvis have brug for lidt ekstra omsorg. Om-
sorgen kan først og fremmest gives ved at efterleve de 
„simple ting“, der er nævnt her i artiklen. Derudover 
kan tilskud af marietidsel, artiskok og gurkemeje være 
med til at støtte leveren i dens udrensningsprocesser. 
Her kan vi anbefale Active Liver fra New Nordic, der 
indeholder alle tre ovenstående droger i en fin sam-
mensætning. Ud over det vil produktet Regopur fra 
Herrens Mark, der indeholder fermenteret mælkebøt-
teekstrakt og mælkesyrebakterier, kunne understøtte 
både din fordøjelse, tarm- og leverfunktion samt virke 
udrensende. 

Ønsker du at optimere din  
krops sundhed, så lad mig hjælpe 

dig med at skabe balance i 
din krop ved hjælp af: 

Zoneterapi
en behandlingsmetode/massage af de  
reflekszoner der sidder på fødderne 

 
Biopati/Naturopati 

vitaminer, mineraler, kostændringer,
fedtsyrer, urter og symbioseterapi  

(vitamin- og mineraltest inkluderet) 
 

Øreakupunktur 
som supplement til zoneterapi eller biopati

 LÆS MERE PÅ
WWW.DINNATREHOEJE.DK

PSYKOLOG, ZONETERAPEUT, BIOPAT/NATUROPATH IBM 

DINNA.TREHOEJE@HOTMAIL.COM - 60 17 62 79 

A. P. MØLLERS ALLÉ 39A NORD 1.TH, 2791 DRAGØR

Kilder:

http://www.carolinefibaek.dk

http://www.lauragrubb.dk 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23852908/

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/p-pil-
lens-historie-praevention-foer-pillen/

https://netdoktor.dk/sunderaad/fakta/p-piller.htm

https://netdoktor.dk/sex_samliv/naturlige_kunstige_oestrogener.htm

https://netdoktor.dk/medicin/skema/p-piller.htm

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormo-
ner-og-stofskifte/sygdomme/kost/fedt/

https://sund-forskning.dk/artikler/hjaelp-din-lever/

https://www.minrecept.dk/blog/p-piller/p-piller-menstruation

https://herrens-mark.dk/regopur/

https://newnordic.dk/da/active-liver.html

https://www.pharmanord.dk/produkter/bio-selen-zink

https://solaray.dk/hide/mega-b-stress.html

https://www.med24.dk/fiskeolie-test-saadan-vaelger-du-den-bed-
ste-fiskeolie

Er du interesseret i at lære mere om din 
cyklus og hormoner generelt, så tjek 
Caroline Fibæk og Laura Grubb ud. Vi har
linket til deres hjemmesider under 
vores kilder. 
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Vi har vidst det længe: Røde bær, men 
især tranebær og tyttebær, har et højt 
indhold af aktive stoffer, som kan 
hjælpe med at forebygge infektioner 
i blæren. Især har tranebær været gen-
stand for en masse forskning, og deres 
aktive stoffer kaldes i daglig tale PAC, 
for det rette navn er bare besværligt 
for de fleste, men stavelse for stavelse 
er det: pro-antho-cyani-diner. Det la-
der vi fagfolk om at være gode til, vi 
andre skal blot vide, at PAC kan hjæl-
pe på den akutte og især den tilbage-
vendende blærebetændelse. 

Tørekstrakter indeholder især større 
mængder PAC, og sørger producenter-
ne for at standardisere deres urter, så 
der i hver eneste tablet er et ensartet 
niveau af det aktive stof, er du mere 
sikker på en virkning, end hvis det 
ikke er et standardiseret produkt. I 
New Nordics Cran Berry er der fx stan-
dardiseret til 30 pct. PAC, hvilket be-
tyder, at der i en tablet er 36 mg PAC. 
Skulle du drikke en (sukkerholdig) 
saft for at opnå den samme mæng-
de, skal du drikke en halv liter. Læg 
mærke til parentesen, for det er netop 
et problem med tranebærsaft. Den er 

ualmindelig sur, hvis ikke der tilsættes 
sukker. Og bakterier elsker sukker! Så 
mens du hælder PAC ned, hælder du 
samtidig mad ned til de bakterier, du 
gerne vil slippe af med …

Vælg en troværdig dansk  
producent
Studier viser i øvrigt, at det bestemt 
ikke er lige meget, hvilke tranebær-
arter der bruges i terapeutisk øjemed, 
eller om det er en lille eller høj dosis, 
der skal til for at opnå den rette effekt. 

Spis i øvrigt masser af  
farverige bær
Fælles for de fleste farverige bær som 
fx blåbær, tyttebær og alle de røde 
bær, bl.a. jordbær og kirsebær, er de-
res høje niveau af polyphenoler, som 
har en særlig god evne til at hjælpe 
mod de frie radikaler, vi konstant kan 
danne endnu flere af, hvis kroppen 
har problemer med infektioner. Ved 
at spise masser af farverige bær får du 
skabt inflammationshæmmende til-
stande på slimhinderne, og det er af 
stor betydning for din blæreslimhin-
des sundhed. 

For det er netop det, man mener, 
tranebær og andre bær kan gøre: De 
hindrer, at colibakterierne får lov til at 
sætte sig på blærens slimhinde.

KOST TILSKUD

HUSK 
ALLE DE KENDTE TIPS:

Tør dig forfra og bagud, så du 
ikke får colibakterier op i dit lille 
urinrør.

Spis godt med mælkesyrebak-
terier, der styrker din mikroflora 
overalt på slimhinder.

Drik godt med vand hver  
eneste dag, gerne to liter på  
en varm solskinsdag og mere, 
hvis du sveder. 

Drik også vand før samleje, 
især med en ny partner, så  
du undgår det såkaldte  
honeymoon-syndrom. 

Får du gentagne blærebetændelser, som du i den akutte 
fase har fået behandlet hos lægen, og er du ellers  

undersøgt for diverse skavanker i blæren og alligevel 
bliver ved med at få blærebetændelse, så skal du måske 

lære tre store bogstaver at kende: PAC.

BLÆRESUNDHED

AF MARIANNE PALM
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Der er mange interessante fordele ved en kort eller 
intermitterende faste, men der kan være nogle 

risici forbundet med en længere faste. I den-
ne artikel vil jeg fra den metaboliske vinkel 

forklare, hvad der sker i kroppen, når vi  
faster i korte og i længere perioder, så 

du får en forståelse helt ned 
på celleniveau. 

H
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der i kroppen

når vi fa
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r?

energi
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Vores krop har brug for energi for at opret-
holde de vitale funktioner. Denne energi 
kommer fra den mad, vi spiser, efter den er 

nedbrudt i fordøjelsessystemet til meget små mo-
lekyler, de såkaldte næringsstoffer, som absorberes 
ind i blodbanen for endelig at blive „biotilgænge-
lige“, når de når hen til og kommer ind i cellerne, 
hvor næringsstofferne vil følge forskellige transfor-
mationsveje, de såkaldte metaboliske veje eller ruter, 
så de endeligt kan bruges til deres specifikke formål.

De forskellige makronæringsstoffer, som vi ken-
der mest som kulhydrater, fedtstoffer og proteiner, 
og som vi får fra vores mad, har forskellige funktio-
ner i kroppen:

Som du kan se, er energien fra kulhydra-
ter, især glukose, generelt den foretrukne 
energikilde for cellerne. Hvis der er gluko-
se tilgængeligt i blodet, bruges den først 
… undtagen når der indtages alkohol!

Det er vigtigt at nævne alkohol, for 
hvis der er alkohol i blodet, stoppes 
brugen af både glukose og fedt, indtil 
alkoholen er forbrændt. Hvorfor? Fordi 
alkohol er giftigt for kroppen, og leveren 
prioriterer at eliminere den. Det betyder, 
at når man drikker alkohol, er der ingen 
forbrænding af andet stof ud over alko-
hol, og det betyder, at hverken kulhydra-
ter eller fedtstoffer bruges, og dermed 
oplagres de. Det er vigtigt at have det in 
mente, når man vil tabe sig.

Hvorfor er glukose så vigtig?
Det er faktisk essentielt for livet at opret-
holde et bestemt blodsukkerniveau, det 
man kalder for glykæmi, på imellem 4 og 
8 mmol/l, da hverken for meget eller for 
lidt er godt for vores celler og organer.

Og der er nogle få typer celler, som er 
essentielle for livet og derfor har brug for 
en konstant tilførsel af glukose som eks-

OM MONTSERRAT  
FARRÉ HERNÁNDEZ 
–  Biopat/Naturopath ibm
–  Certificeret i klinisk- og 

sportsernæring
–  Diætiststuderende
www.cbnibm.dk
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KULHYDRATER  nedbrydes til  
monosaccharider, dvs. simple sukker-
arter, især glukose, som  
vil blive brugt til: 

1.  Primært substrat til energi i cellerne. 

2.  Resten opbevares i form af glykogen 
i muskler og lever som ekstra energi. 

3.  Og når disse depoter er fyldt med 
glykogen, opbevares resten i form af 
triglycerider i fedtvæv.

FEDTSTOFFER , eller lipider, 
nedbrydes til fedtsyrer, som vil blive 
brugt til: 

1.  Substrat til energi i cellerne, men 
først når glukose er brugt op. 

2.  De fedtsyrer, som ikke bruges til 
energi, opbevares som triglycerider 
i fedtvæv, som er vores primære 
energidepoter.

PROTEINER  nedbrydes til  
aminosyrer, som vil blive brugt til: 

1.  Primært til proteinsyntese i musk-
lerne, lever og mange andre væv, 
dvs. dannelsen af nye proteiner til at 
bygge op. 

2.  Substrat til energi, men KUN i 
nødstilfælde, når der mangler de 
andre substrater.

autofagi
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HVAD SKER DER, NÅR VI  
BEGYNDER AT FASTE:
Hovedprioriteten ved faste er at opretholde gluko-
sehomøostase eller balance for at sikre overle-
velsen af de glukoseafhængige celler. Derfor vil 
kroppen sørge for at lave alle de nødvendige meta-
boliske ændringer, for at tilførslen af glukose ikke 
kompromitteres.

Alle celler, som kan begynde at bruge fedtsyrer 
som energikilde, vil gøre det, og glukosen reserve-
res til de glukoseafhængige celler. Leveren vil be-
gynde at producere glukose ud fra andre substrater 
end kulhydrater, fx nogle specifikke aminosyrer og 
fedtsyrer, og vil også begynde at danne ketonstof-
fer, som også kan bruges som energikilde i mange 
celler i kroppen, bl.a. i hjernen. 

KORTVARIG FASTE 
mellem fire og 12-16 timer:
Der sker stadig et forbrug af den cirkulerende og 
lagrede glukose, så niveauet i blodet falder yderli-
gere. Bugspytkirtlen udskiller glukagon, som sør-
ger for, at dannelsen af ny glukose i leveren starter, 
det man kalder for neoglykogenese, med mobili-
sering af triglycerider fra fedtvæv, der nedbrydes, 
og nogle aminosyrer. 

Mange celler i forskellige væv begynder at bruge 
fedtsyrer som brændstof, fx leveren og musklerne. 
Mens glukose primært reserveres til de glukoseaf-
hængige væv. 

I princippet skulle der ikke være nogen kompli-
kationer hos et voksent rask menneske, og der er 
faktisk mange undersøgelser, som viser, at der er 
fordele ved en kort faste, da fordøjelsessystemet får 
en pause, og så har kroppen tid til at fokusere på 
andre opgaver. 

DISSE FORDELE ER BL.A.:

✔  Øger niveau af SIRT3 (sirtuiner), kaldet  
for „ungdomsprotein“

✔ Fremmer autofagi, også i hjernen

✔ Reducerer markører for inflammation

✔  Nedsætter triglycerider og forbedrer  
lipidprofilen i blodet

✔ Forbedrer neuronal plasticitet

✔ Kan begrænse kræftcellevækst

klusivt eller næsten eksklusivt brændstof, for at de kan 
overleve. Det er de såkaldte glukoseafhængige celler:

–  ERYTHROCYTTERNE , de røde blodlegemer, 
kan kun bruge glukose, fordi de ikke har mito-
kondrier.

–  ØJEHINDEN kan kun bruge glukose, fordi den 
ikke har mitokondrier. 

–  RENAL MEDULLA , inden i nyrerne, da den 
arbejder under anaerobe tilstande, dvs. uden ilt, 
og derfor kun kan bruge glukose.

 
–  HJERNEN , som faktisk kun er delvist afhængig 

af glukose. Dvs. at hjernen har en præference for 
glukose på grund af blodhjernebarrieren, da den 
kun tillader meget små forbindelser at passere 
igennem. Men det er ca. 50-60 pct. af energibe-
hovet, der skal være i form af glukose. Resten af 
energien kan hjernen få fra ketonstoffer. Og nej, 
vi behøver ikke at spise masser af kulhydrater, for 
at cellerne kan få deres nødvendige glukose, da 
leveren og resten af kroppen gennem forskellige 
mekanismer nok skal sørge for, at disse celler får 
den glukose, de har brug for, ud fra andre sub-
strater, som ikke nødvendigvis er kulhydrater.

Og ja, resten af vores celler kan bruge andet brændstof 
end glukose som energikilde.

Hvad sker der, når vi lige har spist?
Næringsstoffer nedbrydes til de mindste molekyler, 
dvs. aminosyrer, frie fedtsyrer, glukose, vitaminer og 
mineraler, som absorberes i blodbanen, hvor der sker 
hæmodynamiske ændringer med hyperglykæmi, hy-
pertriglyceridæmi og en øgning af cirkulerende frie 
fedtsyrer.

Da vi har set, at glukosen skal bevæge sig inden for 
meget snævre grænser i løbet af dagen, og befinder vi 
os i en tilstand af hyperglykæmi, dvs. forhøjet blod-
sukker, vil kroppen udskille insulin for at få glukosen 
ind i cellerne, så blodsukkeret falder til de anbefale-
de grænser. Den glukose, som ikke kan komme ind i 
cellerne og er til overs, lagres op i depoterne, først i 
musklerne og i leveren som glykogen og resten i fedt-
væv som triglycerider.

Her vil hjernen kun bruge glukose som brændstof, 
da der er mere end nok.

KROP & MAD

glukose
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FASTE AF LÆNGERE VARIGHED 
mellem 12 og 16 timer og 16 dage:
Hvis faste fortsætter længe nok, til at glykogende-
poterne bliver brugt helt op, sker der det, at krop-
pen begynder at nedbryde sine egne proteiner.

I leveren omdannes de såkaldte glukoneogene 
aminosyrer, som fx alanin, til glukose, der sendes 
til blodet for at give næring til de glukoseafhængige 
celler.

Fedtvæv frigiver fedtsyrer, som leveren bruger til 
at syntetisere ketonstoffer, der frigives til blodet for 
at give energi til de ikke-glukoseafhængige celler. 

Musklen bruger fedtsyrer som primært brændstof 
og nogle ketonstoffer, men efter 16 dage stopper 
den med at bruge ketonstoffer, så de reserveres især 
til hjernen, og bruger kun fedtsyrer. Den begynder 
at nedbryde sit eget protein, og aminosyrerne frigi-
ves til leveren for at omdanne dem til ny glukose. 
Kroppen befinder sig i en katabolsk tilstand, dvs. at 
den ødelægger sig selv for at overleve.

Hjernen bruger den nye glukose dannet i leve-
ren og begynder at bruge ketonstoffer. På det tids-
punkt kan vi føle, at vores „hjerne er tåget“, hvilket 
er en forbigående tilstand.

LANG FASTE 
over 16 dage:
De proteiner, der er essentielle for livet, bruges nu 
som substrat til dannelsen af ny glukose for de 
glukoseafhængige celler med den høje risiko, som 
dette medfører. 

Hjernen har allerede tilpasset sig til at bruge så 
mange ketonstoffer, den kan, men den har sta-
digvæk brug for noget glukose, som skal komme 
fra omdannelsen i leveren og fra nedbrydelsen af 
egne proteiner. 

Musklen vil fra nu af kun bruge fedtsyrer som 
brændstof, da ketonstoffer reserveres til hjernen.

For at sikre overlevelse vil kroppen sørge for, at 
proteinnedbrydningen falder, og det gør den, ved 
at hele metabolismen sænkes, kroppens kernetem-
peratur falder, vi har mindre lyst til at bevæge os.

Vores mikroflora og mikrovilli i tarmen på-
virkes, idet dens aktivitet stoppes, når der ikke 
kommer mad i mange dage. Dermed falder blod-
forsyningen til området med den konsekvens, at 
tarmceller og de små mikrovilli mangler blod, og 
dermed næring, med atrofi som konsekvens.

Og hvis fasten er rigtig lang, er der risiko for 
et fænomen, man kalder for „refeeding syndrom 

ketose

Fortsætter på næste side ...



fedtsyrer

(RFS)“, som kan blive til en potentielt livstruende tilstand, 
der kan udløses akut, når der startes med fuld ernæring 
igen.

Det sker, fordi tilførsel af fuld ernæring igen efter den 
lange faste betyder et hurtigt skift fra den katabolske til-
stand til en anabolsk tilstand i kroppen, og det kræver en 
stærkt øget insulinsekretion fra bugspytkirtlen, som med-
fører et øget cellulært optag af kalium, fosfat og magnesi-
um, som kan give et hurtigt fald i blodet af elektrolytterne.  
Man får på samme tid et øget behov for vitamin B1 thia-
min til den meget hurtige omsætning af glukose, og man-
gel kan føre til livstruende tilstande i hjernen. 

Derfor er det utroligt vigtigt, at hvis du ønsker at gen-
nemgå en længere faste, skal den følges tæt af en professio-
nel, som kan holde øje med disse metaboliske ændringer 
og får tilpasset en fortrinsvis tilførsel af næring uden risiko.

Kontraindikationer:
For gravide, ammende, ældre, undervægtige, underernæ-
rede, børn, teenagere, ved spiseforstyrrelser, ved forskellig 
medicin og forskellige sygdomme er faste kontraindikeret.
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Vi lever i en verden, som bugner af information på alle 
måder. Hvad er sandheden egentlig, når vi taler om 

forskning og erfaring omkring sundhed, tilskud, fødevarer 
og indholdsstoffer? Er eksperterne altid enige, eller skal vi 

tage ekspertvejledningen med et gran salt? 

Et godt eksempel på den uenig-
hed, der kan opstå hos forskelli-
ge eksperter, er artiklen: „WHO 
draft guidelines on dietary sa-

turated and trans fatty acids: time for a 
new approach?„, som blev udgivet i sep-
tember 2019.

Vores livsstil dræber
På verdensplan dør rigtig mange menne-
sker af hjertekarsygdomme, kræft, lunge-
sygdomme som KOL og diabetes. Disse 
sygdomme kaldes populært for livsstils-
sygdomme. I 2016 døde 54,7 millioner 
mennesker i hele verden. 72 pct. af disse 
dødsfald skyldtes livsstilssygdomme, og 
hele 45 pct. af de 72 pct. var forårsaget af 
hjertekarsygdomme. 

Kostvaner, motionsvaner, rygning og 
vores indtag af alkohol er de vigtigste pa-
rametre i skabelsen af den livsstil, som 
kan føre til sygdom.

Det sunde og usunde fedt
WHO (World Health Organisation) har 
i forhold til livsstilssygdomme meldt 
nogle anbefalinger ud, som blandt an-
det berører vores indtag af fedtstoffer 
med fokus på reducering af transfedt og 
mættet fedt. I Danmark blev det allerede 
i 2004 forbudt at have et højere indhold 
af transfedt i madvarer end to procent, 
men det er langtfra gældende på verdens-
plan. Der er ingen tvivl om, at WHO har 
haft menneskesundheden for øje, da nye 
retningslinjer blev besluttet i maj 2018. 
Retningslinjerne siger, at mættet fedt i 
fødevarer bør ligge under 10 pct. af det 
samlede energiindtag, og at man bør er-
statte det med mono- og polyumættede 
fedtstoffer i stedet. 

Er mættet fedt altid farligt?
19 internationalt anerkendte forskere med 
to danske videnskabsfolk, Arne Astrup og 
professor Hanne BS Bertram, i spidsen, 
studsede lidt over WHO’s nye anbefalin-
ger. De opfattede dem nemlig som unu-
ancerede og derfor lette at mistolke. For 
hvad betyder det i dagligdagen at skulle 
minimere det mættede fedt? Mættede 
fedtstoffer er en hel gruppe af fedtsyrer, 
der bl.a. rummer mælkefedt som smør, ost 
og fløde, animalsk fedt som flæskesvær, 

Må vi godt være 
kritiske 

over for forskning?

AF RIKKE AGERSTED

SUND-FORSKNING skal ikke anvendes som en erstatning for at gå til læge eller anden fagekspert. Savner du kilder og referencer, skriv til redaktionen.  //   27
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fedtkanter på kød og skind på fjerkræ samt kokosolie og 
palmeolie. Friturestegt mad og fastfood indeholder typisk 
også en del mættet fedt, og i lande uden regulering af ma-
dens transfedtsyre-indhold er det nogle af de værste kilder 
til det meget usunde transfedt.

Kan man derfor bare skære alle fødevarerne i „mættet 
fedt„-gruppen over én kam? Ikke ifølge forskerne bag artik-
len. De mener tværtimod, at det er vigtigt, at forbrugerne 
forstår nuancerne, så de kan skære ned på det usunde fedt 
som friture, fastfood, fede oste, fløde, smør og fedtholdigt 
kød og fokusere på de sunde fedtstoffer i stedet.

Vi skal lære, hvad kroppen har brug for
Det er derfor ikke ligegyldigt, om de maks. 10 pct. af det 
samlede energiindtag dagligt kommer fra tykke fedtkanter 
på kødet eller en klat kokosolie på panden. 

En vigtig pointe er desuden, at fedtstoffer ofte findes bun-
det i fødevarer og sjældent indtages rene. Derfor er det me-
get relevant at se på, hvilken type fødevarer det mættede fedt 
findes i, da konstellationen med andre næringsstoffer har 
større samlet betydning for enten forebyggelsen eller udvik-
lingen af hjertekarsygdom, end fedtstoffet har alene.

Vi bør være kritiske!
De 19 forskere bag artiklen har et vigtigt budskab omkring 
hele spørgsmålet om, hvordan videnskabens opdagelser 
formidles. Vi opdager hele tiden nye ting og nye sammen-
hænge. Derfor må vi også konstant kigge på de kostråd og 
vejledninger, der udstikkes globalt som „sandheder„. De 
skal jævnligt justeres og tilpasses den nye viden. Vi er nødt 
til at lære af de fejl, der er begået gennem årene omkring det 
ensporede fokus på at reducere mættet fedt. Vi er nødt til at 
spørge os selv, hvad det reelt betyder, når vi står i supermar-
kedet og skal vælge vores mad. Konklusionen i artiklen er 
derfor, at WHO burde give mere nuancerede råd omkring 
fedtsyrerne og de fødevarer, de findes i og ikke vejlede, som 
man gjorde før i tiden. Forskerne efterlyser en mere fødeva-
rebaseret oversættelse af kostrådene. En forståelse for, hvilke 
produkter der er sunde, neutrale, samt hvilke der er usunde 
og med til at give livsstilssygdomme.

Eksperter eller sund fornuft
Selvom der selvfølgelig er al mulig grund til at lytte til 
dem, der har fingrene på pulsen af forskningen og er med 
til at rådgive mange af de officielle organer, skal vi huske 

VI BLIVER HELE TIDEN KLOGERE

Indtil 1950’erne fokuserede man i videnskabeligt 
regi meget på enkeltstoffer i forskningen i stedet 
for at se på helheden. De videnskabelige råd 
udsprang fra dette meget snævre syn. 

Historisk set har det store fokus på reduceringen 
af mættet fedt for eksempel ledt til udviklingen af 
margarine, som fik indholdet af transfedtsyrer til 
at stige fra nul pct. til 40 pct. af den totale fedt-
mængde. Undgå det mættede fedt i smør, og spis 
hydrogenerede planteolier i stedet, var rådet. 

Smør indeholder ikke transfedtsyrer og er derfor 
langt sundere end den margarine, vi havde indtil 
2004. Transfedt er det mest usunde fedt, så man 
vandt intet ved at reducere det animalske fedt – 
man gjorde tværtimod folk mere syge. Transfedt 
menes at være skyld i 2.700 dødsfald årligt i Eng-
land alene. Ikke alle lande har nemlig reguleret 
mængden af transfedt i maden. Det er professor 
Arne Astrup fra Danmark, der fik problemerne 
med transfedtsyrer gjort synlige og dermed for-
budt i flere EU-lande. 

KROP & MAD



også at bruge den sunde fornuft. De fleste ved godt, 
at flæskesvær er usunde og ikke bør være en del af 
den daglige snack. Vi ved også, at der er forskel på 
at spise fedtkanterne på kødet og en gang tykmælk, 
som er fuld af sunde mælkesyrebakterier og har 
nogle helt andre effekter i kroppen end krølfedt. 
Derfor skal vi huske, at eksperterne er mennesker 
med en særlig viden inden for et begrænset felt. De 
kan også lave fejl eller have forskellige holdninger 
til ny forsknings relevans eller indflydelse på eget 
ekspertområde. De 19 forskere bag artiklen sætter 
derfor et vigtigt fokus på, hvordan vi lader os vejle-
de, og hvilke konsekvenser det kan have, hvis vi ikke 
også selv sætter os lidt ind i tingene. Artiklen er let 
at finde på Aarhus Universitets hjemmeside.

Kilde: „Sundt fedt og dræberfedt„ af Udo Erasmus

DET SUNDE MÆTTEDE FEDT
Kroppen har brug for mættet fedt, da denne 
fedtgruppe blandt andet giver os hurtig 
energi, men også indgår i forskellige bioke-
miske processer. 

Smørsyre er for eksempel med til at holde 
vores tyktarm sund, og caprylsyre fra kokos-
nødder hjælper med at hindre væksten af 
gærsvampe og candida i indvoldene. 

Smørsyre

INGEN ENERGI? 
MANGLENDE SØVN?

SVAGT IMMUNFORSVAR? 
DÅRLIG FORDØJELSE? 

SUKKERCRAVINGS?

Hvad er din udfordring?

Lad mig hjælpe dig!

GRATIS
INTRO SAMTALE

Book mig til en gratis 
samtale, hvor du kan

få afklaring på, hvordan 
jeg kan hjælpe dig.

a n j a b a l l e g a a r d . d k 
t l f .  3 0 3 3 7 2 4 0 

m a i l :  k o n t a k t @ a n j a b a l l e g a a r d . d k
l y s t r u p m i n d e v e j  2 ,  8 6 5 4  b r y r u p

b i o p a t  &  n a t u r o p a t h  i b m

KÅL OG KÆRLIGHED

Kålpandekager I Kålbøffer I Kålwraps I Indbagt kål
Fermenteret kål  I Kåltabouleh I Kålsupper I Kålsalater

Kål på fl aske og meget andet godt til hele året.

Kålpandekager

100 nemme, sunde og kreative opskrifter med kål.
Alle er veganske eller vegetariske og 

kan laves uden gluten. 

  “Den ultimative kålguide!” 
  “Nye livretter med kål” 

“Den bedste investering i din og familiens sundhed”

Køb bogen på lisbethtordendahl.dk eller hos boghandleren

Anmeldelser: 
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Det er et anerkendt faktum, at den begyndende 
skrøbelighed, som man ofte ser blandt ældre 
personer, også markerer et vendepunkt i disse 
menneskers generelle helbred. Skrøbelighed de-
fineres som et tal (Frailty Index) på baggrund af 
en lang række symptomer, tegn, sygdomme og 
handicaps, som indfinder sig over tid.

AF MARIANNE PALM 

Vi bliver alle mere skrøbelige med årene, men årsagen til, 
at vi tager emnet op her i magasinet, er, at skrøbelighed 
har en tydelig sammenhæng til dødelighed som følge af 
hjertekarsygdomme samt bevægelseshandicaps, hvor slid-
gigt i knæ, hofter, ryg, nakke og fingre let kan blive en føl-
gesvend, jo ældre vi bliver. Årsagerne er selvfølgelig alder, 
men også, at vi måske ikke er særligt gode til at spise de 
bedste råvarer. 

Skal vi så bare finde os i, at vi alle blive mere skrøbelige 
og dermed også mere syge, når vi bliver gamle? Nej, for det 
ville ligne os dårligt!

Skrøbelighed 
– et nødvendigt onde eller?

KROP & SIND

Kosten er afgørende for vores debut af skrøbelighed
Et italiensk studie fra tidsskriftet Nutrients, udgivet i marts 
2021, sætter fokus på middelhavskostens påvirkning af vo-
res skrøbelighed og dermed vores helbred.

Hvad består middelhavskost så af?
En middelhavskost er sammensat af den traditionelle kost, 
som spises i landene omkring Middelhavet.  Der findes in-
gen helt fast definition af kosten, men den skal være rig på:

»  Dagligt indtag af grøntsager, frugt, fuldkorn og gode 
fedtsyrer

»  Ugentligt indtag af fisk, fjerkræ, bønner og æg

»  Moderat indtag af mælkeprodukter

»  Beskedent indtag af rødt kød

Med til middelhavskosten hører også, at måltiderne gerne 
deles med familie og venner, at det er o.k. at nyde et glas 
rødvin og naturligvis, at man er fysisk aktiv – om ikke i 
nyttehaven så i et fitnesscenter e.l. Disse faktorer kan være 
lige så vigtige.
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Out Of Office
EN HOLISTISK ZONE

Under en Zone Out Treatment inviteres du ind i 
en dyb meditativ zone bl.a. ved brug af  

behandlingsformen Access Bars.
Med blide og varme tryk, sanselige lydbølger og 

beroligende aromatiske indtryk svæver du  
mellem vågen og sovende tilstand og synker ned 
i en dyb ro, hvor du glemmer alt om tid og sted.

Out Of Office er et rum, hvor du kommer  
for at lade op. Kom som du er. 

Her er plads til hele dig. 
Et rum som åbner sig for dig, 

lige der hvor du er.
 

Jeg glæder mig til at møde dig.

Pernille Sjøgreen

Døjer du med:
- Stress 
- Angst 
- ADHD

- Tankemylder 
- Urolighed og rastløshed 
- Søvnbesvær

Kom ned i kroppen med 
Zone Out Treatment

www.outofofficezonen.dk 
28 49 30 36 

outofoffice.ps@gmail.com 
Klinik: Sundbyvester og Dragør

Skrøbelighed 
– et nødvendigt onde eller?

Tomater er en livgivende del af middelhavskosten
Tomaten er en velsmagende frugt, som i middelhavs-
landene i rigt mål bruges i områdets mange salater. To-
mat udgør tillige en væsentlig del af det samlede indtag 
af carotenoider i form af tomatens indhold af blandt 
andet lycopen og betacaroten.

Lycopen har en række gavnlige effekter på vores 
sundhed, og der er god klinisk dokumentation for, at 
naturligt lycopen reducerer nogle af de forstyrrelser, der 
udgør det metaboliske syndrom samt har en gavnlig 
effekt på kroppens inflammation, blodtryk og koleste-
rolniveau. En middelhavskost, der også er rig på tomat, 
gør os mindre skrøbelige.

Der findes ingen erstatning eller genvej til en sund og 
gerne planterig kost, men tomatekstraktet i SanoKardio 
er fuldspektret, patenteret, klinisk dokumenteret og der-
med et godt supplement.
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Mental 
   sundhed

AF HENNING SVENSSON

SIND

Det lyder nok lettere overdrevet. Men hele min underlig-
gende livsforståelse blev vendt på hovedet for tre måneder 
siden. Og det har gjort, at jeg nu har en meget dybere indre 
ro og balance. Jeg har en følelse af at være mere hel. Jeg 
oplever større taknemmelighed og i det hele taget følelsen 
af at være fyldt med meget mere livsglæde – og alt sammen 
på en betingelsesløs måde.

Og nu tænker du nok: „Manden er garanteret hjerne-
vasket af en nyreligiøs fanatisk sekt, som driver ind over 
landet vestfra“. Eller „Han har slået sig ned som munk, hvor 
han mediterer 60 timer om ugen i skøn kombination af lige 
så mange timers yogapraksis“ – og hvor skal almindelige 
mennesker få den tid fra? 

– Men nej, jeg har INTET gjort, intet praktiseret eller træ-
net. Jeg har blot LYTTET til andre, som har puttet ord på 
en livsforståelse, som kaldes „The 3 principles“, også kendt 
som „Inside out revolution“.

For en god ordens skyld, der er naturligvis intet forkert 
ved hverken meditation eller yoga.

De 3 principper
De 3 principper blev oprindeligt formuleret af en canadisk 
svejser ved navn Sydney Banks.

Han havde ikke nogen psykologisk baggrund, men en 
dag fik han nogle dybe indsigter, og de indsigter blev til 
det, han kaldte „De 3 principper“. 

De 3 principper er „Mind, Consciousness and Thoughts“, 
og de siger jo ikke noget i sig selv, og her er ikke plads til at 
uddybe dem. Men kort fortalt så drejer „De 3 principper“ 
sig bl.a. om, at „Tanker skaber følelser“, og at man kan op-
fatte livet „Indefra og ud“ eller „Udefra og ind“.

Tanker skaber følelser
Lad os lege lidt med det. Hvis det nu er sandt, at „Tanker 
skaber følelser“, så er DINE følelser skabt af DINE tanker 
– og hvordan kan det så være din chefs skyld, at du har en 
følelse af vrede?

Og hvis „Tanker skaber følelser“, så er følelsen af lavt 
selvværd jo bare en tanke, din egen tanke.

Og en tanke er fysiologisk set bare en forbigående elek-
trisk udladning i din hjerne. Så hvis du ikke giver tanken 
opmærksomhed, så forsvinder den af sig selv og giver 
plads til en ny frisk tanke, smart ikke?

Igen, hvis „tanker skaber følelser“, så lever vi i følelsen af 
vores egne tanker, ikke i følelsen af verden, som den reelt 
er, ikke i følelsen af ydre omstændigheder, som de reelt er, 
men i følelsen af de tanker, vi selv skaber om det, vi oplever. 

Eksempel: Hvis vi tror, at vi sidder og ser en dokumentar, 
og det så går op for os, at det er ren fiktion – så ændres 
vores opfattelse, altså, vores tanker og følelser om udsen-
delsen ændres. Og det er jo sjovt, ikke, for udseendelsen er 
jo den samme! 

– afhænger af, om du oplever livet UDEFRA OG IND eller omvendt?

Alt er anderledes – intet er ændret. For tre  
måneder siden hørte jeg en podcast, og lige 
siden har alt i mit liv været anderledes – trods jeg 
intet har ændret. Årsagen er, at jeg er stødt på  
en for mig livsomvæltende forståelse af det at 
være menneske.
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Mental 
   sundhed EKSPERT

Henning Svensson
Uddannet Kropsterapeut  

fra Body-sds i 2007,  
færdig som NRT instruktør 

i 2019 

Skriv til: info 
@sund-forskning.dk

EKSPERT
Mikkel Strøm

Uddannet Kropsterapeut fra 
Body-sds i 2007, BeActivated 
level 1 i 2018, færdig som NRT 

instruktør i 2019 

Skriv til: info 
@sund-forskning.dk

NRTDanmark  
— Neural  Reset Therapy

Tilbyder sportsbehandlinger 
med meget høj effektrate 

Unikt behandlingssystem, som 
afspænder musklerne hurtigt via 

nervesystemet 

Kun to certificerede  
NRT-terapeuter i Danmark

Kontakt Mikkel på  
BodyRestart.dk eller Henning på 

tlf. 2834 3080
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„Og sjovt nok så har vi  
mennesker med vores 

veludviklede hjerner en 
tendens til at gribe fat  

i de tunge, sorte tanker  
– fordi vi ubevidst mener,  

at de sorte tanker er  
vigtige at få løst ved at  
tænke mere på dem“

Så vores følelser om ting, personer 
osv. genereres inden i os selv. De følelser 
projekterer vi så ud i verden – så det, vi 
oplever, er altså en verden set gennem 
det „tanke- og følelsesmæssige filter“, vi 
selv har lagt ud. Vi oplever ikke verden, 
som den er, vi oplever vores egen projek-
tion af den.

Hvor kommer tanker fra?
Kender du til det, at du får en tanke, og 
du tænker: „Hvor kom den lige fra?“

Forskere siger, at vi kan have op til 
70.000 tanker hver dag. Faktum er, at vi 
ikke kan forhindre en tanke i at opstå, 
for når vi først observerer den med vores 
bevidsthed – så er den der jo allerede. 

Ingen af os vælger, hvilke tanker som 
opstår i os. Vi er ikke vores tanker, men 
vores sind kan fyldes af de tanker, som vi 
dyrker. Og tanker skaber følelser ...

Nogle af de tusindvis af tanker, vi får 
dagligt, griber vi fat i, vi dvæler ved dem 
og tænker flere tanker omkring dem. 
Men langt de fleste af vores tanker driver 
ubemærket forbi, som var de lette hvide 
skyer på en blå himmel. Og sjovt nok så 
har vi mennesker med vores veludvik-
lede hjerner en tendens til at gribe fat i 
de tunge, sorte tanker – fordi vi ubevidst 
mener, at de sorte tanker er vigtige at få 
løst ved at tænke mere på dem. Viden-
skaben siger, at en tanke, som ikke gri-
bes, forsvinder helt af sig selv på under et 
minut. Så hvorfor gribe fat i sorte tanker?



34    //   SUND-FORSKNING skal ikke anvendes som en erstatning for at gå til læge eller anden fagekspert. Savner du kilder og referencer, skriv til redaktionen.

Mental 
   sundhed

Urte-Pensil
Urte-Pensil er en unik blanding af udvalgte grønne urter og 
rødder, der har været en solid dansk bestseller i over 30 år 
– og dét ikke uden grund! Urte-Pensil blev i 2010 kåret af 
Helsam som 25 års salgs succes.

- indeholder den samme unikke blanding af urter 
og rødder som Urte-pensil samt C-vitamin. 

Urte-penCil med C-vitamin 

Urte-penCil
 - til immunsystemet

KOSTTILSKUD

Immunsystemet*

Vitamin C og echinacea  
bidrager til immunsystemets 
normale funktion.

KOSTTILSKUD: Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides. Bør kun efter aftale med læge eller sundhedsplejerske anvendes  
af gravide eller børn under 1 år. Opbevares utilgængeligt for børn. Kosttilskud bør ikke træde i stedet for varieret kost.

Vores produkter finder du hos din autoriserede forhandler eller på www.natur-drogeriet.dk

Livskraft
Mind. Alt levende har medfødt livskraft/livsintelligens, 
som har til formål at opretholde sundhed og dermed li-
vet for den enkelte organisme. Hver en celle i os har en 
livsintelligens, som gør, at den præcist ved, hvad den skal. 
Cellerne foretager millioner af processer inden i os hvert 
sekund og døgnet rundt – alt sammen for at opretholde 
sundhed og dermed livet bedst og længst muligt. 

Det samme gør sig gældende for cellerne i vores sind, 
naturen har givet os en medfødt mental sundhed. Et med-
født sted af ren væren i vores sind, det er her, vi føler den 
dybe indre ro, balance og betingelsesløse livsglæde, det er 
her, vi er i flow. 

Det sted kan vi i den efterfølgende metafor kalde for den 
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te skyer. De mørke ikke-hjælpsomme tanker kan vi kalde 
for sorte skyer.

Metafor
Forestil dig en smuk blå himmel, forestil dig så, at det 
trækker op, der kommer flere og flere skyer, og de bliver 
mørkere og mørkere, og lige med et er der et rasende uvejr 
– hvad sker der med den blå himmel? Ingenting, for bag 
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gør sig gældende i vores fredfyldte sted i sindet – det er der 
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Det er den mere eller mindre konstante støj fra tanke-
myldret i vores hjerne, som skygger for vores medfødte og 
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af: „Quiet the mind and seek a beautiful feeling“.

UDEFRA OG IND VS INDEFRA OG UD

Udefra og ind
Hvis du opfatter dig selv og livet „Udefra og ind“, så vil du 
nok kunne genkende nogle af disse „følelser“:

»  Hvis bare jeg fik en ny bil, nyt arbejde eller de 
yndige sko – så ville jeg være lykkelig

»  Hvis jeg opnåede det og det – så ville alt være 
godt

»  Hvis bare han/hun ikke gjorde eller sagde sådan 
– så ville jeg have det godt

»  Hvis bare jeg ikke var offer for ydre omstændig
heder – så ville jeg leve fuldt ud

Men hvis det nu er sandt, at „Tanker skaber følelser“, så 
giver det jo ikke mening at holde fast i ovenstående ik-
ke-hjælpsomme tanker. Og bag vores tankefyldte analytis-
ke sind har vi vores indre blå himmel, vores medfødte in-
dre fredfyldte rum, „The space within“, som Michael Neill 
skriver om.

Indefra og ud
Hvis du opfatter livet og dig selv „Indefra og ud“, så giver 
det nok genklang i dig, at „tanker skaber følelser“, du ser 
mere dig selv som skaber af livet end som offer for ydre 
omstændigheder.

Jeg håber at have inspireret dig til at læse mere om og 
lytte med om „De 3 principper“.

De 3 P'er er en forståelse, ikke en praksis, så der er intet, 
du skal gøre andet end at lytte fra et åbent sind – så får du 
dine egne indsigter hen ad vejen.

Psykolog Mette-Louise Holland har skrevet en glimren-
de bog, „Det selvhelbredende sind“.

Michael Neill har skrevet flere bøger, bl.a. bogen „The 
inside out revolution“ og „The space within“. Derudover er 
der mange andre at finde på nettet.

SIND

„Videnskaben siger, at en tanke,  
som ikke gribes, forsvinder helt af  

sig selv på under et minut.  
Så hvorfor gribe fat i sorte tanker?“
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SIND

Vi gør det alle sammen: Bekymrer os. Vi bekymrer os om 
alt muligt, og det er en ganske naturlig del af vores liv, og 
vores hjerner er skruet sådan sammen, for at vi har kunnet 
overleve som art. Imidlertid er mange af bekymringerne 
helt ubegrundede. Vores hjerne er programmeret til at 
bekymre sig først og tænke senere. Med andre ord: Vores 
følelsessystem og især vores cerebrale amygdala er den 
første til at spotte en trussel, og derved aktiveres straks en 
masse systemer og følelser forbundet med denne „trussel“.

AF LENE PILEGAARD

– på den gode måde

Lær at 
bekymre 
dig
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side, vil det være mere skadeligt end godt 
og ikke særligt løsningsorienteret.

Hvis du har katastrofetanker om en 
situation – eller dvæler ved de værst tæn-
kelige scenarier, der kan ske – vil det bare 
få dig til at føle dig endnu mere ængstelig 
og hjælpeløs og faktisk gøre situationen 
værre.

Hav fokus på løsninger
Bekymring betyder at fokusere på fremti-
dige negative begivenheder, som du kan 
forvente eller forberede dig på. Det får 
dig til at få fokus på muligheder og løs-
ninger. Man kan godt have en tendens til 
at gentage tanker, og de kører i ring, når 
man bekymrer sig – det er kun med til 
at gøre situationen værre. Prøv i stedet at 
tænke konstruktivt og løsningsorienteret. 
Det er ok at tænke på fremtiden, men for-
søg at undgå at køre i samme tankespor.

Hvis du bliver ved med at køre i ring 
og dvæle ved tidligere begivenheder og 
fejl i stedet for at kigge fremad, er det 
også en usund tankesløjfe, der i sidste 
ende kan ende med at blive til en depres-
sion, og er ikke med til at få dig til at fin-
de løsninger.

HVAD ER BEKYMRING?
Bekymring er en tankerække, som 
er ladet med negative følelser 
uden for din umiddelbare kontrol. 
Bekymringer opstår, når du men-
talt forsøger at løse et problem 
og skabe sikkerhed, hvor der 
ingen sikkerhed er. Bekymringen 
indeholder en eller flere mulige 
negative udfald/scenarier og er 
tæt forbundet med angst og tvivl, 
usikkerhed og behov for kontrol.

Bekymring er en vigtig del af vores liv, for at vi kan tage 
stilling til og løse problemer, men behøver ikke være øde-
læggende eller nedbrydende.

Faktisk skal du ikke holde op med at bekymre dig. Det 
handler mere om at lære at bekymre sig på den gode måde.

Bekymringer udspringer af tanker og kan betragtes som 
tankernes svar på angst. Kroppen kommer i alarmbered-
skab, og hvis du samtidigt føler dig magtesløs, så kan disse 
tanker tage overhånd og skabe utryghed og måske en følel-
se af kaos. Din hjerne er ikke god til at skelne mellem en 
hændelse, som du forestiller dig, eller som har fundet sted 
i det virkelige liv. Den reagerer med at udløse samme form 
for stress, som hvis hændelsen virkelig fandt sted.

Bekymring har et vigtigt formål
Når vi bekymrer os, henledes vores opmærksomhed på, at 
der er noget, vi måske skulle gøre eller forberede os på eller 
forhindre, og det giver os motivation til at gøre noget ved det.

Det kan føre til nogle vigtige valg. Hvis du bekymrer 
dig om en bilulykke, bruger du sikkerhedsselen, hvis du 
bekymrer dig om hudkræft, bruger du solcreme. Tankerne 
bag bekymring får dig til at handle og gøre noget; det kan 
være ubelejligt og ubehageligt, men beskyttende.

Det får dig også til at forberede dig: Hvis du bekymrer 
dig om fx et jobinterview, bruger du mere tid på at forbe-
rede dig. Bekymringstankerne sørger for, at du opfatter en 
situation som vigtig, og dine bekymringstanker forbliver 
aktive, indtil du foretager dig noget.

Det er ubehageligt
Når vi bekymrer os, er det ret naturligt, at vi ønsker at 
„lukke ned“. Vi forsøger at skubbe de dystre tanker fra os 
(„tænk nu på noget andet!“), fordi de er så ubehagelige. 
Men det pudsige er, at bekymringerne kun er ubehagelige, 
så længe vi ikke forholder os til dem. Når vi først får iden-
tificeret, hvad der ligger bag, viser det sig ofte, at bekymrin-
gerne rent faktisk bare er tanker, og så holder de op med 
at være så ubehagelige, og deres magt over os forsvinder.

En af vejene til at blive „bedre til at bekymre sig“ er at 
forstå, hvordan vores hjerne reagerer på tanker, der mun-
der ud i at være bekymret.

SÅDAN BEGYNDER DU AT BEKYMRE DIG BEDRE

Undgå den usunde slags
Hvis bekymringer forstyrrer dit liv, så du ikke kan fokusere 
og koncentrere dig, ødelægger din livsglæde, får dig til at 
udsætte ting, fordi du er så bekymret for, hvordan tingene 
vil gå, og hvis du bruger alt for meget af din tid på at bekym-
re dig om det samme igen og igen og ikke kan lægge det til 

Fortsætter på næste side ...
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Forbered en tjekliste
Spørg dig selv: "Er der noget, jeg kunne gøre for at 
sikre eller øge sandsynligheden for et godt resultat?“

Hvis ikke: "Er der noget, jeg kunne gøre for at 
forberede mig på et dårligt resultat, hvis det sker?"

Hvis du har udtømt alle disse muligheder, er 
alt, hvad du kan gøre at distrahere dig selv. Hvis 
det ikke lykkes, skal du prøve at trøste dig med, at 
uanset hvad der sker, behøver du i det mindste ikke 
bekymre dig mere om det, når resultatet kommer 
til at ske. Vores hjerner kan ikke lide tvetydighed, de 
foretrækker sikkerhed, og alene tanken om en form 
for vished giver noget ro i tankemylderet.

Begræns den tid, du bruger på at bekymre dig
Forsøg at etablere „bekymringsperioder“ – eller be-
stemte tidspunkter, hvor du har lov til at bekymre 
dig i 15 minutter. Når du begynder at bekymre dig, 
skal du prøve at tvinge dig selv til at udsætte det 
til et bestemt klokkeslæt. På den måde kan du få 
lidt mere kontrol, og du træner dig selv kun til at 
bekymre dig på bestemte tidspunkter.

Prøv at tage afstand fra tankerne
Bare fordi du tror, at noget vil ske, betyder det ikke, 
at det vil ske. Spørg dig selv: „Er dette sandt?“ „Nyt-
tigt?“ Få en vis afstand fra dine tanker, og øv op-
mærksomhed. Prøv at få forbindelse med dine san-
ser i det øjeblik. Mærk din krop i stolen, gå barfodet 
udenfor, eller nævn tre ting i rummet.

Hvad gør du, hvis du ikke kan få pause for be-
kymringstankerne?

Lad bekymring motivere dig, men hvis du finder 
det uproduktivt, så prøv at engagere dig i andre ak-
tiviteter: Fokuser på arbejde, gør noget behageligt, 
eller prøv noget, der får dig til at koncentrere dig 
om andre ting; fx en stressaflastende farvebog til 
voksne. Du kan ikke bekymre dig og fokusere på at 
få en opgave udført på samme tid.

SIND

LENE PILEGAARD er til daglig 
næstformand i patientforeningen 
Bækkensmerter.dk. Hun har selv lidt af 
kroniske smerter igennem en længere 
årrække, der skyldtes fald på trappe, 
hvor hun kom til skade med sit bækken. 
Det var nysgerrighed efter at forstå 
smertemekanismen og jagten på 
forklaringer til smertesensibilitet, der 
bragte hende til at lede efter og forstå 

sammenhængen mellem krop og sjæl, og hun har i 2019 udgivet 
bogen „Smerte er fantastisk„. Bogen handler om forståelse af 
smertemekanismen og henvender sig til mennesker, der lider af 
kroniske smerter og deres pårørende og ikke mindst til personer 
inden for social- og sundhedssektoren, der arbejder med menne-
sker, som lider af smerter uanset årsag. 

Du kan læse mere om bogen på  www.smertererfantastisk.dk, og 
den kan købes hos danske boghandlere.

Jeg har i mit liv haft 
mange bekymringer, 
men det er kun de 
færreste af dem, der 
er blevet til noget.
Mark Twain

»   Analyser dine irrationelle tanker. Tro det eller 
ej, cirka 80 pct. af dine bekymringer er ude af 
proportioner og ulogiske.

»   Tal om dine følelser. Navngiv dem, frigør 
dem, og bring dem frem i lyset. 

»   Tag ikke beslutninger baseret på dit humør. 
Før du tager beslutninger og handler efter 
dem, skal du roligt evaluere hver enkelt af 
dine tanker. Ja, følelser er vigtige, men hvis de 
er parret med bevidst og fokuseret ræsonne-
ment, har du en større chance for at få succes.

Afslutningsvis kan du være mere proaktiv ved at vide mere 
om, hvordan bekymring påvirker hjernen. Undgå at falde 
i de smertefulde cyklusser, og brug en sund og fornuftig 
tilgang. Hvis du ikke kan gøre det på egen hånd, kan du 
søge professionel hjælp.

Læs eventuelt mere i artiklen: Guide til at få 
styr på dine tanker og bekymringer, som du 

finder på sund-forsknings hjemmeside:

www.sundforskning.dk

Afl ejring af fedt i leveren  forekommer hos 
mange.  Noget fedt i leveren er  normalt, det 
kan dog påvirke den normale leverfunk-
tion. Utilpashed og manglende overskud 
kan være tegn på, at leveren er belastet og 
at omsætningen af fedtstoff er ikke er vel-
fungerende. 

NYDER DU LIVET LIDT FOR MEGET ?
Når man lever for godt, kan man nemt se og 
mærke det. Men nu er der hjælp at få. Active 
Liver™ indeholder marietidsel og arti-skok 
ekstrakter. Marietidsel understøtter lever-
funktionen. Artiskok hjælper til bedre for-
døjelse. Tabletten indeholder også cholin, 
der bidrager til en normal leverfunktion.

Til daglig tænker du sikkert ikke over, at 
du har en lever, men leveren er afgørende 

for dit stofskifte. For mange kulhydrater, 
for meget alkohol og fed mad sætter din le-
ver- og galdefunktion på hårdt arbejde. En 
anden vigtig faktor : Leveren stimuleres af 
proteinrig kost. I vore forfædres kost kom 
33  % af kalorieindtaget fra proteiner. I dag 
er det kun 15  %. 

DAGLIG HELSE KOSTTILSKUD
TIL LEVEREN
Det er naturlægemiddel- og kosttilskud-
virksomheden New Nordic, der har op-
fundet den nye tablet baseret på naturlige 
urteekstrakter – noget som mange kan have 
brug for som en ”daglig vitaminpille” til le-
veren. Én tablet om dagen er nok.

Ved et lavt indhold af, det essentielle næringsstof, cholin i 
kroppen ophobes der nemt fedt i leveren og det påvirker dit 
velbefi ndende! Leverens funktion er vigtig for en sund og 
velfungerende krop. Leveren spiller en vigtig rolle i reguleringen 
af kroppens stofskifte og i udskillelsen af a� aldssto� er.

Støt din 
lever og 
nedbryd 
fedt

FEDT & LEVER I FOKUS

AKTUELT NU:
Bestil Active Liver™ i dag og få

leveret direkte til døren

Fås også hos Matas, Helsam
og andre helsekostbutikker samt

udvalgte apoteker.

Ring tlf.: 46 33 76 00

Klik på newnordic.dk, 
matas.dk, helsam.dk eller andre

online helsebutikker.

JEG LEVEDE DET
GODE LIV!
Jette og hendes mand 
har i mange år elsket det 
gode liv. –Vi går meget 
op i mad. Derfor elsker 
vi at tage ud at spise og 
hygge os.
–Jeg begyndte at blive meget 
træt, følte mig oppustet og hav-
de det ikke godt med mig selv. 
Alle disse tegn fi k mig til at prøve 
Active Liver™.

–Med Active Liver har jeg fundet 
en god og naturlig måde, hvor jeg 
kan opretholde en normal lever-
funktion og fedtstofskifte, uden 
at jeg skal gå på kompromis.

–Jeg tager en tablet dagligt. Jeg 
føler at kroppen fungerer som 
den skal, jeg er frisk og jeg har 
det godt med mig selv. Jeg vil 
gerne være aktiv i mange år end-
nu og nyde livet fuldt ud. Jeg kan 
varmt anbefale Active Liver.

5 UDVALGTE FORDELE 
VED ACTIVE LIVER
1. Marietidsel hjælper med at bevare
 en normal leverfunktion
2. Artiskok støtter fordøjelsen
3. Cholin bidrager til en normal 
 leverfunktion og fedtomsætning
4. Let at tage. Bare én tablet om dagen
5. Produceret i Sverige

www.newnordic.dk

Online Store
Din lokale 
helsekost
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varmt anbefale Active Liver.

5 UDVALGTE FORDELE 
VED ACTIVE LIVER
1. Marietidsel hjælper med at bevare
 en normal leverfunktion
2. Artiskok støtter fordøjelsen
3. Cholin bidrager til en normal 
 leverfunktion og fedtomsætning
4. Let at tage. Bare én tablet om dagen
5. Produceret i Sverige

www.newnordic.dk

Online Store
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Et billigt, sikkert og tankevækkende enkelt middel 
ville kunne redde livet for tusindvis af tyskere, 
skriver forskere fra German Cancer Research 
Center (DKFZ). Der er ikke tale om medicin, men 
derimod ganske almindelig D-vitamin i pilleform.

AF BJØRN FALCK MADSEN

Med en artikel, der nok har fået et øjenbryn eller to til at 
hæve sig, fik tyske forskere fra German Cancer Research 
Center (DKFZ) i foråret spredt et noget anderledes budskab: 
Hvis man giver tilskud af D-vitamin til alle tyskere i alderen 
50 år og opefter, ville man sandsynligvis kunne undgå op 
imod 30.000 kræftrelaterede dødsfald om året. Desuden 
ville man kunne hive 300.000 ekstra leveår ind på tyskernes 
konto samt spare kolossale summer på sundhedsbudgettet. 
Den opsigtsvækkende udmelding blev offentliggjort i det 
videnskabelige tidsskrift Molecular Oncology.

Blot 40 mikrogram om dagen
Forskerne anvendte data fra sammenlagt tre meta-analy-
ser af kliniske studier af D-vitamin og folkesundhed. Ved 
at bruge disse data i udregninger, der involverer den tyske 
befolkning, lykkedes det dem at nå frem til det noget tan-
kevækkende resultat. De tyske kræftforskeres udmelding er 
baseret på, at folk tager 40 mikrogram D-vitamin dagligt. 
Selvom det ifølge internationale eksperter er en ganske 
harmløs dosis, ligger den alligevel fire til otte gange højere 
end anbefalingerne for D-vitamin i Danmark. 

Alle væv behøver vitaminet
Der er kommet virkelig meget fokus på D-vitamin inden for 
de senere år.

Adskillige undersøgelser har vist, hvor vigtigt D-vitamin 
er for bl.a. immunforsvar, specielt da det er med til at regu-
lere immunsystemet og forhindre det i at overreagere. Det 
er i forvejen velkendt, at vi behøver D-vitamin for at ved-
ligeholde sunde tænder, knogler og muskelfunktion, men 
videnskaben har observeret, at der findes D-vitaminrecep-

Tyske forskere afslører 

simpel opskrift på at 
redde menneskeliv

VIDEN & 
VIDENSKAB



    //   41

Kom med i klubben, hvor vi er fælles om budskabet
„viden om sundhed uden skjulte agendaer„

Hos sund-forskning er vi ikke bange for at grave et spadestik dybere i 
kontroversielle emner som:

»  Børn og for tidlig pubertet
»  Mælks indvirkning på kroppen, og hvordan med mandelmælk? 
»  Bivirkninger ved hånd købsmedicin — og ved kosttilskud!
»  Og hvad, der ellers rører sig, og du kan være med. 

Vi vil gerne høre din mening og gøre nytte af netop din viden og dine inputs på 
sundhedsområdet.

I  KLUBBEN FÅR DU SUND-FORSKNING 
BRAGT LIGE TIL DØREN FOR 

KUN 149 KR. OM ÅRET!
TILMELD DIG PÅ WWW. KLUB-SUND. DK

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til info@klub-sund.dk.

torer i så godt som alle væv i kroppen, hvilket tyder på, 
at det har en universel betydning. Undersøgelser af nyere 
dato viser tilmed, at D-vitamin har effekter, man ikke har 
kendt til tidligere.

Kosten kan ikke løfte opgaven alene
Problemet er at få nok D-vitamin. Det gælder især om ef-
teråret og vinteren, hvor solen på de nordlige breddegra-
der er for svag til at kunne hjælpe kroppen med at danne 
vitaminet. En relativt ny hollandsk undersøgelse, som er 
offentliggjort i Nutrients, viser tilmed, at man får meget 
svært ved at dække sit reelle behov for D-vitamin ved at 
forbedre sin kost. Det skyldes blandt andet, at vi forbruge-
re i øget omfang bliver opfordret til at spise en mere plan-
teholdig kost, og da nogle af de bedste kilder til D-vitamin 
stammer fra dyreriget, giver det visse udfordringer.

Blev tidligere brugt som advarsel
Det er faktisk ikke så forfærdelig mange år siden, at læger 
og eksperter rutinemæssigt hev D-vitamin op af hatten, når 

de skulle argumentere for, at det kan være farligt at indta-
ge vitaminer i doser, der overstiger anbefalingerne. Set i 
bakspejlet var netop D-vitamin nok ikke det bedste valg af 
skræmmeeksempel. Ny forskning viser nemlig, at det op-
timale D-vitaminniveau i blodet ligger på 50-100 nmol/L, 
hvilket er langt mere, end hvad de fleste har og forudsætter, 
at man indtager en relativt høj dosis hver dag.

Kilde: Molecular Oncology, februar 2021
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AF BJØRN FALCK MADSEN

For fire år siden præsenterede et internationalt 
forskerhold en stor meta-analyse af i alt 25 under-
søgelser, som viste, at D-vitamin beskytter mod 
infektion i luftvejene. Nu har de samme forskere 
føjet yderligere 18 undersøgelser til puljen og der-
med gjort beviset særdeles konkret. 

En af de bedste måder at beskytte sig selv imod infektioner 
i luftvejene på er ved at sørge for at have nok D-vitamin i 
blodet. Det slår et team af forskere nu fast med syvtommer-

søm i en helt ny meta-analyse, som er offentliggjort i det 
videnskabelige tidsskrift The Lancet Diabetes & Endocri-
nology. Holdet, som består af forskere fra Karolinska Insti-
tutet i Stockholm, Harvard Medical School i Boston samt 
Queen Mary University i London, fortæller, at daglige til-
skud af D-vitamin virker dels ved at booste en række af 
kroppens egne antivirale forsvarsmekanismer og dels ved 
at lægge en dæmper på potentielt skadelige inflammati-
onsprocesser. Ifølge forskerne er der tale om det hidtil mest 
omfattende videnskabelige bevis på D-vitaminets evne til 
at beskytte luftvejene mod infektion.

VIDEN & 
VIDENSKAB

Ny forskning slår fast, 
at D-vitamin beskytter 
mod luftvejsinfektioner

For mere info: avivir.dk
AVIVIR forhandles online 
eller i Matas, helsekost og 
apoteker landet over. 

AVIVIR er dansk og Aloe Vera solserien er miljøvenlig, svane- og Veganmærket. 
AVIVIR Sun Lotion SPF 30 er i 2020 blevet ’Bedst i Test’ i Tænk. Med 70-90% økologisk  
ACTIValoe® har solprodukterne tilmed unik reparerende, fugtende og blødgørende egenskaber og kan modvirke soleksem. 
AVIVIR Baobab Virgin oil har høj antioxidant effekt, modvirker udtørring, styrker colagenet og hjælper med at holde huden elastisk.

AV I V IR  Pas på dig selv, din familie og miljøet

META-ANALYSE:



42 pct. lavere risiko
Den nye undersøgelse er en udbygning af en tidligere me-
ta-analyse, som de samme forskere præsenterede for fire 
år siden. Den var baseret på en systematisk gennemgang 
af 25 videnskabelige undersøgelser, men i mellemtiden er 
der kommet yderligere 18 undersøgelser til, som nu er ble-
vet inkluderet i den nye meta-analyse.
Ifølge den opdaterede meta-analyse kan dagligt tilskud af 
D-vitamin mindske risikoen for en luftvejsinfektion med 
omtrent 42 pct. Forskerne fortæller i den forbindelse, at 
den bedste virkning opnås ved at tage vitaminet i en no-
genlunde moderat dosis hver dag frem for at tage kæmpe 
doser ugentligt eller en gang om måneden. En af forsker-
ne, professor Adrian Martineau fra Queen Mary University, 
forklarer ligeledes, at man ikke umiddelbart kan gå ud fra, 
at den samme dosis virker lige godt på alle mennesker.

Behovet for vitaminet er individuelt
Fx fortæller professor Martineau, at man skal se på indivi-
duelle faktorer som alder, D-vitaminindhold i blodet inden 
brug af fx kosttilskud samt BMI, eftersom disse variabler 
kan betyde, at nogle mennesker har behov for en højere 
dosis af D-vitamin end andre. Man ved bl.a., at overvægti-
ge har lavere cirkulerende D-vitaminindhold i blodet, da 

vitaminet binder sig til fedtvæv. Folk med mørk hud har 
også generelt mindre D-vitamin i kroppen, da de ikke har 
så let ved at danne vitaminet, eftersom pigmentet i huden 
blokerer for UV-lys, som er nødvendigt for at kunne danne 
D-vitamin.

Britisk forsøg med danske kapsler
Det er i øvrigt forskere fra Queen Mary University, som har 
stået bag et forsøg, hvor man har givet det danskfremstille-
de D-vitaminpræparat D-Pearls til særligt udsatte grupper. 
Målet med dette forsøg har været at se, om de små kapsler 
med D3-vitamin i vegetabilsk olie kan beskytte mod infek-
tioner i luftvejene. Der er ikke tale om en dobbeltblind og 
placebo-kontrolleret undersøgelse, men derimod et åbent 
forsøg. Ikke desto mindre kan det give et fingerpeg om, 
hvorvidt det er en god strategi at øge udsatte gruppers D-vi-
taminstatus, specielt i den mørke del af året, hvor solen er 
for svag til at kunne danne D-vitamin i huden.

Kilde: Lancet Diabetes & Endocrinology, marts 2021

For mere info: avivir.dk
AVIVIR forhandles online 
eller i Matas, helsekost og 
apoteker landet over. 

AVIVIR er dansk og Aloe Vera solserien er miljøvenlig, svane- og Veganmærket. 
AVIVIR Sun Lotion SPF 30 er i 2020 blevet ’Bedst i Test’ i Tænk. Med 70-90% økologisk  
ACTIValoe® har solprodukterne tilmed unik reparerende, fugtende og blødgørende egenskaber og kan modvirke soleksem. 
AVIVIR Baobab Virgin oil har høj antioxidant effekt, modvirker udtørring, styrker colagenet og hjælper med at holde huden elastisk.

AV I V IR  Pas på dig selv, din familie og miljøet



SJÆLLAND

1366 København K  
Naturopath/Biopat/Phytoterapeut,  
Josephine Larsen, 21221885,  
mail@josephinelarsen.dk,  
www.josephinelarsen.dk

2000 Frederiksberg Naturopath/ 
Biopat, Victoria Carinamallou, 
26114303, victoria@bodywise.dk,  
www.bodywise.dk

2000 Frederiksberg Phytoterapeut,  
Lili Denta, 24646964, lili@denta.dk

2100 København Ø  
Naturopath/Biopat/Phytoterapeut, 
Manja Jurkowsky, 40543128,  
kontaktmanja@gmail.com,  
www.manjas-sundheds klinik.dk 

2200 København N  
Naturopath/Biopat/Phytoterapeut, 
Lisbeth Tordendahl, 30103010,  
lisbeth@tordendahl.dk,  
www.lisbethtordendahl.dk

2300 København S  
Naturopath/Biopat, Julie Knudtzen, 
93895603, julieknu@hotmail.com

2300 København S  
Naturopath/Biopat,  
Vasileios Kyprianis, 40198996,  
v.kyprianis@gmail.com

2620 Albertslund  
Naturopath/Biopat Nadia  
Harritz, 28345106,  
nadia_kornel@hotmail.com 

2700 Brønshøj Naturopath/Biopat 
Peter Skjøth, 31401933,  
peter@bodyrehab.dk,  
www.bodyrehab.dk 

2720 Vanløse Naturopath/Biopat, 
Henrik Dilling, 28260398,  
henrik@dilling.info,  
www.houseofawareness.dk

2750 Ballerup Naturopath/Biopat,  
Kit Breitenstein, 29839840,  
kitbreitenstein@gmail.com,  
www.Kit-Breitenstein.com

2791 Dragør Naturopath/Biopat,  
Dinna Trehøje, 60176279,  
dinna.trehoeje@hotmail.com,  
www.dinnatrehoeje.dk

2791 Dragør  
Naturopath/Biopat/Phytoterapeut, 
Marianne Palm, 50937040,  
marianne.palm@sund-forskning.dk,  
www.sund-forskning.dk

2791 Dragør Naturopath/Biopat,  
Ann-Britt Larsen, 29922363,  
annbrittlarsen@jubii.dk,  
www.kropogzone.dk

2880 Bagsværd Naturopath/Biopat, 
Leila Edsberg, 29922363,  
hej@lailaedsberg.dk, 
www.lailaedsberg.dk

2970 Hørsholm  
Naturopath/Biopat, Tina Klint, 
20333794, tina@releaseterapi.dk, 
www.releaseterapi.dk

3060 Espergærde  
Naturopath/Biopat, Ditte Askø, 
26257960, ditte@biopaten.dk,  
www.biopaten.dk

3140 Ålsgarde Naturopath/Biopat,  
Pernille Lund, 24455553,  
pernillelund1@hotmail.com,  
www.pernillelund.dk

3450 Allerød Naturopath/Biopat, 
Gitte Damgaard, 40121702,  
gitte@dengyldnezone.dk,  
www.dengyldnezone.dk

3600 Frederikssund  
Naturopath/Biopat,  
Jeannette Clement, 21869317,  
kontakt@jeanetteclement.dk,  
www.jeanetteclement.dk 

3600 Frederikssund  
Naturopath/Biopat  
Johanna Gadgaard, 42207979,  
johannagadgaard@gmail.com

4100 Ringsted Naturopath/Biopat, 
Kate Korsgaard, 40304494,  
kate@katekorsgaard.dk,  
www.katekorsgaard.dk

4291 Ruds-Vedby Naturopath/Biopat, 
Jette Straagaard, 40886259,  
jette@straa.dk, www.jettes.dk

4300 Holbæk Naturopath/Biopat,  
Rikke Petersen, 28966796,  
hej@rikkepetersen.dk,  
www.rikkepetersen.dk

4400 Kalundborg Naturopath/Biopat 
Katharina Timm, 30290668,  
katharina_t@msn.com

4500 Nykøbing Sj.  
Naturopath/Biopat,  
Anja Fryd Eggertsen, 20614610,  
anja.biopat@outlook.dk,  
www.vejenfrem.net

4600 Køge Naturopath/Biopat,  
Caroline Fibæk, hej@carolinefibaek.dk,  
www.carolinefibaek.dk

4600 Køge Naturopath/Biopat,  
Torunn Laksafoss, 22532788,  
torunn@likam.dk, www.likam.dk

4600 Køge Naturopath/Biopat,  
Maria Louise Theill, 50586022,  
www.vitalzone.dk,  
marielouise@vitalzone.dk 

4622 Havdrup Naturopath/Biopat, 
Susanne Rikke Demuth, 27213431, 
www.energitillivet.nu,  
srd@energitillivet.nu

4894 Øster Ulslev Naturopath/Biopat, 
Silke Due Petersen, 22887793,  
silkeduep@gmail.com

FYN

5610 Assens Naturopath/Biopat  
Tine Uhrup Hassig, 28891048,  
eb@zonegaarden.dk,  
www.zonegaarden.dk

JYLLAND

6000 Kolding Naturopath/Biopat,  
Dorthe Bjørkvig, 60139209,  
helseklinikkenmalou@gmail.com,  
www.helseklinikkenmalou.dk

6091 Bjert Phytoterapeut,  
Dorte Ulrikke Nørgaard, 42601507, 
dorte@ulrikke.dk, www.ulrikke.dk

6100 Haderslev Naturopath/Biopat, 
Katrine Seifert Ydegaard, 20953886, 
hello@solrose.dk, www.solrose.dk

6330 Padborg Phytoterapeut,  
Marianne Schmidt, 40631950,  
info@mas-sage.dk, www.mas-sage.dk

6400 Sønderborg Phytoterapeut, 
Rima Gaisyte, 41661428,  
rgaisyte@yahoo.dk, www.urterima.dk

6560 Sommersted  
Naturopath/Biopat, Hella Carstens, 
25667561, hella.carstens@live.dk,  
www.hellacarstens.dk

6700 Ribe Phytoterapeut,  
Gitte Elgaard, 20600880,  
info@HelNaturlig.dk,  
www.helnaturlig.dk

7100 Vejle Naturopath/Biopat,  
Mia Sørensen, 20126203,  
sundfokus@gmail.com,  
www.sundfokus.dk

8000 Århus C  
Naturopath/Biopat/Phytoterapeut, 
Frede Damgaard, 86114042,  
frede.damgaard@gmail.com,  
www.frededamgaard.dk

8200 Århus N Naturopath/Biopat, 
Tine Krejsager, 20668614,  
naturopath-tine.krejsager@outlook.dk, 
www.tkquality.dk

8220 Brabrand Phytoterapeut,  
Lene Andersen, 30119577,  
lene@urteliv.dk, www.urteliv.dk

8240 Risskov Phytoterapeut,  
Anna Maria Kristensen, 29214651, 
anna.kristensen8@gmail.com

8240 Risskov Naturopath/Biopat, 
Gitte Dahm, 42431945,  
mail@gida.dk, www.gida.dk

8250 Egå  
Naturopath/Biopat/Phytoterapeut, 
Rikke Goerlich,  
goerlich@urteskolen.com

8305 Samsø Naturopath/Biopat,  
Lone Holmen, 50474641,  
fjaellebro@mail.dk,  
www.fjaellebrobiopati.dk

8654 Bryrup Naturopath/Biopat,  
Anja Ballegaard, 30337240,  
kontakt@anjaballegaard.dk,  
www.anjaballegaard.dk

8700 Horsens Naturopath/Biopat, 
Karen Thomsen, 2634 3616,  
biopatisk-klinik@stofanet.dk,  
biopatisk-klinik.dk

9000 Ålborg Naturopath/Biopat, 
Mette Durup Bech, 26624859,  
durup.bech@mail.dk,  
www.nordjyskbiopat.dk

9000 Ålborg Naturopath/Biopat/ 
Phytoterapeut, Nadia Hollins, 
28943957, hej@nadiahollins.dk  
www.nadiahollins.dk

9000 Ålborg Naturopath/Biopat,  
Gitte Johansen, 27626425,  
mail@clinicnabita.dk,  
www.clinicnabita.dk 

9210 Ålborg Sø Phytoterapeut,  
Birgitte Prang, 22405003,  
info@fruprang.dk

9240 Nibe Naturopath/Biopat/ 
Phytoterapeut, Susanne Genet, 
24374545, sg@foodjoy.dk,  
www.foodjoy.dk

9760 Vrå Phytoterapeutt,  
Inge Kellermann, 30111377,  
info@helsemail.dk, www.helsemail.dk

Find en biopat/naturopath i biologisk  
medicin eller en phytoterapeut lige her!
Du kan få opstillet en individuel plan, som passer til dine behov hos en af følgende behandlere:

LÆS MERE PÅ WWW.BIOPAT.DK
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Fed fisk 
hjælper med at holde  
hjerte-kar-sygdom fra døren 

Hvis der står fed fisk på menuen mindst to gange 
om ugen, kan det hjælpe folk i højrisikogruppen for 
hjerte-kar-sygdom med at forebygge slagtilfæl-
de eller hjertesygdom, viser en ny og omfattende 
meta-analyse.

AF BJØRN FALCK MADSEN

Sild, laks og makrel har et højt indhold af omega-3-fedtsy-
rer. Ligger der fed fisk på middagstallerkenen et par gange 
om ugen eller mere, kan det gavne folk i højrisikogruppen 
for hjerte-kar-lidelser. Det gælder for eksempel dem, som i 
forvejen lider af eller tidligere har haft sygdomme i hjertet 
eller kredsløbet. Det er forskere fra McMaster University i 
USA, som står bag den nye og meget omfattende analyse 
af en række større undersøgelser med deltagere fra over 60 
lande.

Hæmmer inflammatoriske processer
Helt specifikt er det omega-3-fedtsyrerne, som forskerne 
kæder sammen med en lavere risiko for hjerte-kar-sygdom-
me som slagtilfælde eller blodprop i hjertet. Man ved fra 
tidligere forskning, at EPA (eikosapentaensyre) og DHA 
(docosahexaensyre), som er de to primære omega-3-fedtsy-
rer, har en blodfortyndende virkning. Samtidig hæmmer de 
inflammatoriske processer, som danner grundlag for åre-
forkalkning. Et relativt højt indtag af disse fedtsyrer giver 
derfor et sundere kredsløb på en række forskellige områder.

Sænker blodets indhold af triglycerider
Omega-3-fedtsyrerne har også en anden vigtig funktion. 
De sænker blodets indhold af triglycerider. Triglycerider er 
ligesom kolesterol skydeskive for iltning forårsaget af frie 
radikaler. Denne iltning øger risikoen for åreforkalkning, 
så det er generelt en god ide at tilstræbe at have så lavt ind-
hold af triglycerider i blodet.

Kapsler og fisk virker lige godt
Forskere fra Universitetet i Kuopio i Finland lavede på et 
tidspunkt en sammenlignende undersøgelse af henholds-
vis frisk fisk og fiskeolie i kapselform for at se, om der 
var forskel på de to alternativer med hensyn til triglyce-
ridsænkning. Det viste sig, at de forsøgspersoner, som tog 
fiskeoliepræparatet Bio-Marin, fik reduceret triglyceridni-
veauet i samme omfang som dem, der spiste fem ugentlige 
fiskemåltider.

Renset for kemiske stoffer
Denne undersøgelse er specielt interessant for folk, der 
ikke er specielt vilde med fisk. Den viser, at man med et 
fiskeoliepræparat af god kvalitet kan opnå den samme be-

VIDEN & 
VIDENSKAB

skyttelse mod forhøjet triglyceridtal. Til gengæld får man 
ikke de andre gavnlige stoffer, som frisk fisk indeholder, 
herunder D-vitamin og jod. Til gengæld er et præparat som 
det, der blev anvendt i den finske undersøgelse, kontrolle-
ret og renset for tungmetaller og andre miljøgifte, som ofte 
forekommer i fisk, afhængig af hvor de er fanget.

Kilde: www.sciencedaily.com, 8. marts 2021



VIDEN & 
VIDENSKAB

MAGNESIUM 
kan beskytte din LEVER
En ny amerikansk undersøgelse viser 
en sammenhæng imellem højt indtag af 
magnesium og en lavere risiko for kræft i 
leveren. 

AF BJØRN FALCK MADSEN

Videnskaben har igennem mange år set med stor 
interesse på magnesiums betydning for leveren. Det 
har dog primært været i forbindelse med godarte-
de leversygdomme. Nu har amerikanske forskere 
som led i den amerikanske befolkningsundersø-

gelse NIH-American Association of Retired Persons 
(NIH-AARP) Diet and Health Study set nærmere 
på magnesiumindtag og risiko for leverkræft.

Beskyttende effekt – især hos alkoholikere
Forskerne kunne ud fra tallene påvise en uafhæn-
gig sammenhæng imellem højt magnesiumind-
tag og lavere leverkræft-risiko, hvor der hos dem 
med højest indtag af mineralet var en 35 pct. ri-
sikosænkning i forhold til dem med lavt indtag. 
Tilsyneladende var denne sammenhæng særligt 
tydelig hos folk med moderat til højt forbrug af 
alkohol. 

Kundekontakt: Octean Pharma ApS Tlf. 3842 2133  octean.dk
 Safran opretholder en positiv sindsstemning og følelsesmæssig balance, safranekstrakt indeholder to vigtige sto  er, Safranal og Crocin. Safranal øger mængden af biologisk aktivt 
serotonin i hjernen. Indeholder derudover også magnesium og B3, som bidrager til mindsket træthed og udmattelse samt D-vitamin, som bidrager til immunforsvarets normale funktion.

Saframyl Positive Mood findes hos Helsam, Helsemin og udvalgte helsekostbutikker

Måske kan du ikke sætte fi ngeren på det, 
men du føler dig træt og ikke så glad, som du plejer. 
Energien til at få tingene gjort, er der ikke rigtigt.

Føler du dig træt og udkørt, 
selvom solen skinner?

En kapsel om 
dagen er nok

Positiv sindsstemning
Prøv at supplere med Saframyl 
Positive Mood, som indeholder 
klinisk dokumenteret safranek-
strakt. Dette eksklusive ekstrakt 
virker humørstimulerende og 
hjælper med til at opnå følelses- 
mæssig balance. Indeholder 
desuden magnesium, B- og 
D-vitamin.

POSITIVE MOOD

Bryd den onde cirkel
At føle sig deprimeret, stresset, 
træt og ude af balance er ikke 
usædvanligt, tværtimod, det 
er en del af livet. Men har det 
stået på for længe og begynder 
at påvirke din søvn, dit arbejde 
og privatliv, er det tid til at bryde 
den onde cirkel.

Saframyl Positive Mood findes hos 
Helsam, Helsemin og udvalgte helsekostbutikker.  

Pharma Aps

dagen er nok
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SanoKardio® – 
en lille kapsel for hjertet 

Indeholder thiamin der bidrager til en normal hjertefunktion.

SanoKardio® er et tilskud til din normale kost. 
Indeholder et prisbelønnet, patenteret ekstrakt, 

Lycored Nutrient Complex™, der udvindes fra 
nærende tomater.

Fås i din helsekostbutik og på udvalgte apoteker.
Læs mere på sanokardio.dk
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Kan hjælpe med normalisering af leverenzymer
Tidligere forskning, herunder en finsk undersøgelse fra 
2008 offentliggjort i tidsskriftet Substance Abuse Treat-
ment, Prevention, and Policy, har ligeledes peget på mag-
nesium som værende af betydning for leveren. I denne 
undersøgelse, som blev udført på en gruppe mennesker 
med et højt alkoholforbrug, så man, hvordan tilskud med 
præparatet Bio-Magnesium hjalp med normalisering af le-
verenzymer, som normalt er forhøjede i forbindelse med 
et stort alkoholforbrug.

Beskytter ligeledes hjernen
Tilsyneladende er magnesium også vigtigt for hjernen, vi-
ser en anden undersøgelse, som er offentliggjort i Euro-
pean Journal of Nutrition. Her observerede forskerne, at 
der var en lavere risiko for kognitivt forfald hos de ældre, 
som havde højt magnesiumindtag. I betragtning af at mag-
nesium er med til at regulere over 300 forskellige enzym-
processer i kroppen, er det ikke så underligt, at stoffet har 
betydning for lever, hjerne og andre dele af organismen.
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Bo ved kysten på
New Zealand ...
Hold nu op, hvor har jeg ondt i mine knæ …

Åh, jeg kan næsten ikke strikke, jeg har så mange 
smerter i mine fingre. Og i min nakke …

Uf, mine hofter knirker, måske de bør skiftes, men 
lægen siger, at det ikke er så slemt endda, og det 
må vente, til jeg bliver ældre …

Jeg har ondt overalt, og nu er min hud også be-
gyndt at lave problemer …

Hilfe, hvor har jeg ondt ved menstruation

Måske hører du til blandt nogle af de mange millioner ver-
den over, som har smerter, begyndende slidgigt eller andre 
problemer med sener, muskler, led, ja sågar bronkier, hud 
eller tarmsystem. 

Måske har du allerede hørt, at det sikkert handler om, at 
der er opstået en inflammation i din krop, og at der findes 
mange naturlige inflammationshæmmende fødevarer, der 
kan bremse mængden og arten af de såkaldte cytokiner, 
som uophørligt skaber ravage med smerter til følge – også 
selvom immunsystemet blot forsøger at hjælpe til …

Viden fra et verdenshav
Måske har du endnu ikke hørt om maorierne i New Zea-
land fra den smukke ø med de helt rene oceaner omkring 
sig, hvor man opdagede, at de oprindeligt indfødte, der 
boede ved havet, ikke havde problemer med led, muskler 
og organer i samme grad som de maorier, der boede inde 
i landet? 

Nogle forskere blev nysgerrige og opdagede, at det i høj 
grad hang sammen med de mange grønlæbede muslinger, 
som blev spist langs kysten, vel at mærke muslinger fra det 
reneste hav. I 90’erne tog forskningen fart, og man kunne 
gennem moderne studier se, hvordan inflammationer i så 
forskellige organer som muskler, led, sener og også bron-

Grønlæbede muslinger

KOST TILSKUD

AF MARIANNE PALM
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kier, tarmsystem og huden blev minimeret med ekstrakt af 
den lille musling. 

I flere årtier har den newzealandske regering beskyt-
tet bl.a. Marlborough Sound mod forurening, så det fine 
plankton, som muslingerne lever af, kan bevare sit høje 
indhold af antioxidanter, bl.a. astaxantin. De mange aktive 
stoffer bliver beskyttet, fra de høstes, til de på en fabrik 
bygget til formålet skånsomt bliver bearbejdet og gjort til 
små kapsler, hvor kun tre om dagen er nok til at opfylde 
deres formål og leve op til de studier, der er gjort. 

Brug kapslerne sammen med blodfortyndende  
medicin
Hemmeligheden er den helt særlige sammensætning af 
omega-3-fedtsyrer, og til forskel fra andre fedtsyrer af sam-
me slags virker den grønlæbede musling ikke blodfortyn-
dende og kan trygt anvendes, selvom du samtidig spiser 
blodfortyndende mad og medicin, og det gør den til et helt 
særligt bekendtskab. For der er rigtig mange danskere, der 
bliver frarådet at spise omega-3-fedtsyrer, hvis de samtidig 
er på blodfortyndende medicin. Det er rigtig ærgerligt, da 
det er påvist gennem utallige forskningsresultater, at ome-
ga-3-fedtsyrer kan hjælpe på de bagvedliggende årsager til, 
at kredsløbet har brug for hjælp. 

Sover du dårligt, er der en ekstra grund til at tage 
omega-3-fedtsyrer
Hvis vi sover dårligt om natten, er der brug for hjælp til 
at undgå inflammationer, for det er netop i døgnets stille 
timer, at kroppen lader op og får renset hjernens celler, så 
de kan tage livets udfordringer op næste dag. I det arbejde 
indgår der bl.a. magnesium, men også alle de andre mine-

raler, som ikke kun i hjernen, men i hele kroppen skal sør-
ge for en god balance mellem det ydre og det indre af cel-
len. Det kaldes bl.a. for at have en god elektrolytbalance. 
For at have en sund celle har vi brug for den rette mængde 
af proteiner, men vi har også brug for masser af fedtsyrer, 
så vi får en elastisk cellemembran, der let kan hjælpe næ-
ringsstoffer ind i cellen og sende affaldsstoffer ud til videre 
bearbejdning af lever, galde, nyrer, luftveje og hud. 

Det vil derfor være en ypperlig idé at tilføre ome-
ga-3-fedtsyrer til nervesystemet, mens man med andre me-
toder får bugt med sine søvnproblemer. I øvrigt kan dårlig 
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søvn hænge sammen med udviklin-
gen af depressioner, og også her kan 
fedtsyrer være med til at gøre en for-
skel. Du skal selvfølgelig gå til læge, 
hvis du er bange for at have udviklet 
en depression, men meget kan gøres 
samtidig med eventuel medicin. 

Hvad kom først: dine smerter eller 
din manglende muskelstyrke? 
Hvis du har kigget lidt i anatomibø-
ger, vil du kunne se, hvordan hver 
eneste muskel har en sene, som hæf-

ter til knoglerne. Kigger man på lår-
musklen, vil du kunne se, at senerne 
går hen over og ved siden af knæene 
og hæfter neden for knæet. Det er en 
af grundene til, at manuelle terapeu-
ter bør være en del af dit førstevalg, 
når knæene gør ondt. For det kan me-
get vel være i dine lårmuskler og ikke 
selve knæet, du skal finde årsagerne 
til problemet. Få lært at strække ud, 
skab stærke muskler gennem træning, 
og suppler med inflammationshæm-
mende kost og Original Muslingeolie. 

ER DU KVINDE MED MANGE MENSTRUATIONSSMERTER, KAN DU 
OGSÅ FÅ GLÆDE AF MUSLINGEOLIEN
Oplever du menstruationssmerter, er det meget vel, fordi der er et forhøjet 
niveau af de inflammationsskabende immunstoffer, prostaglandiner og leuko-
triner. Nogle prostaglandiner er af positiv karakter, som skaber sundhed, mens 
en overflod af andre prostaglandiner kan skabe smerter. Med andre ord er det 
balancen mellem de forskellige prostaglandiner, det handler om, og et positivt 
forhold skabes overordnet af omega-3-fedtsyrer fra fx Original Muslingeolie. 

BLIV INSPIRERET AF CAROLINE
Slug tre små kapsler Original  
Muslingeolie, find YouTube frem, 
find Caroline Jordan. Uanset hvor 
ondt du har i knæ, ankler og hofter, 
kan du være med til at dyrke sport 
— siddende!

Foto: carolinejordanfitness.com

100 % EFFEKTIV PÅ RYNKER

M
odelfoto

– Min hud i ansigtet har i en længere 
periode set rødmusset, stresset, 
tør og modløs ud. Mine øjenlåg 
posede og var begyndt at hænge. 
Jeg var virkelig deprimeret over mit 
udseende. Efter jeg er begyndt at 
bruge Natural Magic™ Anti-Ageing 
Cream stråler min hud. Den føles 
fantastisk lækker og blød. Og det 
bedste er, at poserne omkring øjnene 
er helt væk – det er nærmest magisk.

Line, 40 år. – Jeg har været igennem en 
opslidende tid med mange udfordrin-
ger, og det havde virkelig påvirket min 
hud. Den var stresset og tør i t-zonen. 
Mine øjenlåg posede og hang. Det var 
virkelig deprimerende.
Utrolig lækker creme

– Jeg har tidligere prøvet andre pro-
dukter fra New Nordic, med stor suc-
ces. Så da jeg så, at de havde lanceret 
en ny hudplejecreme, var jeg ikke i 
tvivl. Den måtte jeg bare prøve. Og 
det er jeg lykkelig og taknemmelig 
for. Cremen har en utrolig lækker og 
luftig konsistens, som jeg ikke har set 
før. Den dufter skønt og er utrolig drøj 
i brug.

LÆKKER OG BLØD HUD
– Jeg har nu brugt cremen i ca. en må-
ned, og jeg føler, at jeg ser fantastisk 
ud. Huden er helt utrolig lækker blød, 
jeg føler nærmest at mit ansigt stråler, 
og har fået masser af glød. Jeg får kom-
plimenter for min hud. De synes, jeg 
ser mere frisk og sund ud.

POSERNE OMKRING
ØJNENE ER VÆK !
–Det bedste er dog, at mine poser og 
rynker omkring øjnene er væk, det er 
helt utroligt, jeg tør næsten ikke tro 
det, det er jo nærmest magisk.

ANNONCE

Jeg har opnået 
fantastiske 
RESULTATER

www.newnordic.dk

Online Store
Din lokale 
helsekost

KÅRET SOM BEDSTE 
ANTI-AGEING CREAM 
VED STOR
PRISUDDELING
Natural Magic™

A n t i - A g e i n g 
Cream vandt I 
2020 guld ved 
den prestige-
fulde Pure 
Beauty Award 
p r i s u d d e l i n g 
for bedste premium anti-ageing 
cream. Hemmeligheden bag den 
nærmest magisk e� ektive Natural 
Magic™ Anti-Ageing Cream er det 
høje indhold af højkoncentrerede 
urter, der påvirker din huds øko-
system med et enestående resul-
tat. Hver eneste testdeltager, dvs. 
100 %, synes at cremen hjælper 
med at reducere rynker. Den helt 
nye naturlige Natural Magic™ Anti-
Ageing Cream er baseret på aktive 
urteekstrakter, er naturlige, veg-
anske og med naturlige dufte med 
funktionel e� ekt. Det giver en øje-
blikkelig kosmetisk e� ekt. cremen 
påvirker dine rynker og fi ne linjer 
for en stålende, sund og smuk hud.

AKTUELT NU:
Bestil Natural Magic™

Anti-Ageing Cream i dag og 
få leveret direkte til døren

Fås også hos Matas, Helsam 
og andre helsekostbutikker 

Ring tlf.: 46 33 76 00

Klik på newnordic.dk,
matas.dk, helsam.dk eller

andre online helsebutikker.

for. Cremen har en utrolig lækker og 
luftig konsistens, som jeg ikke har set 
før. Den dufter skønt og er utrolig drøj 

– Jeg har nu brugt cremen i ca. en må-
ned, og jeg føler, at jeg ser fantastisk 
ud. Huden er helt utrolig lækker blød, 
jeg føler nærmest at mit ansigt stråler, 

Naturlige ingredienser med dokumenteret e� ekt
Rosenrod hjælper med at bevaremental og kognitiv præstation. 

Schisandra bidrager til en øget evne til bedre at tilpasse sig stress. Schisandra styrker hukommelse, fokus og koncen-tration. Det er også et adaptogen, der har evnen til at reducere træthed, især fysisk træthed. 

Grøn te forbedrer koncentration og indlæring, og indeholder sto� erne EGCG (antioxidant) og L-theanin (aminosyre) med egenskaber, der forbedrer hukom-melse og læring samt reducerer stress. 
Safran opretholder en positiv stemning. Safranekstrakt indeholder to vigtige sto� er, Safranal og Crocin. Safranal øger mængden af biologisk aktivt serotonin i hjernen, hvilket påvirker humøret. 

Mentalt oveskkud 
og en positiv mindset
i en stressad hverag

Lidt for meget
pres på?
Det kan være svært at rumme det hele. GLYC® Sharp hjælper
dig, så du har de bedste betingelser for at kunne jonglere
dagens opgaver, bevare overskuddet og være glad.

GLYC® Sharp er næring til hjernen!

dagens opgaver, bevare overskuddet og være glad.

GLYC® Sharp er næring til hjernen!

Pharma

Tag GLYC®  Sharp hver dag, 
eller i perioder hvor der 
er ekstra pres på.

Mentalt overskud. Hver dag.GLYC® Sharp fås i helsebutikker, Helsam, Helsemin og webshops
Kundekontakt: Octean Pharma ApS 3842 2133 octean.dk 

GLYC® SHARP
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AF BJØRN FALCK MADSEN

Det er professor Urban Alehagen dog ikke læn-
gere. Tværtimod. Efter at have set, hvordan selen 
og co-enzym Q10 reducerer hjerte-kar-dødelig-
heden markant hos ældre personer, er han ikke 
det mindste i tvivl om, at sådanne præparater 
kommer til at spille en langt større rolle inden for 
forebyggelse fremover.

Skeptikere er de sværeste at overbevise. Bare spørg profes-
sor Urban Alehagen, som er kardiolog og tilknyttet Univer-
sitetshospitalet i Linköping. Indtil for knap 20 år siden var 
han fuldstændig stålsat på, at kosttilskud af en enhver art 
var virkningsløse.

„Denne opfattelse, som mange andre læger i øvrigt deler 
med mig, skyldtes, at jeg ikke vidste noget om kosttilskud 
eller om den forskning, der findes på dette område“, ind-
rømmer Urban Alehagen.

Har nu et helt andet syn på sagen
I dag ser han på tingene med helt andre øjne. Faktisk har 
han selv stået i spidsen for, hvad der af mange betragtes 
som et af de bedste og mest solide beviser på, at kosttil-
skud i den grad har en virkning. Sammen med et hold af 
forskningskolleger fra blandt andet Linköping Universitet 
samt Karolinska Institutet i Stockholm har Urban Aleha-
gen påvist, at ældre mennesker kan mindske deres risiko 
for at dø af en hjerte-kar-sygdom med over 50 pct. ved at 
tage et dagligt tilskud af præparaterne Bio-Qinon Q10 og 
SelenoPrecise. Undersøgelsen, som er kendt under navnet 
KiSel-10, blev offentliggjort i International Journal of Car-
diology i 2013.

Ny og ukendt viden om selen og Q10
Det, som gør lige præcis denne undersøgelse til noget ud 
over det sædvanlige, er, at den har vist sig at være et sandt 

VIDEN & 
VIDENSKAB

Svensk hjertelæge bag epokegørende forskning i selen og Q10:

I starten var jeg overbevist om, at 
alle kosttilskud var virkningsløse



Oversyring er en af vores moderne livsstils største negative gevinster. 
For meget eller for dårlig mad, for lidt bevægelse og stress er blot nogle 
af de mange faktorer, der kan give ubehag, træthed og smerter. 
Basica er et naturligt mineraltilskud med basedannende 
mineralcitrater for et bedre velvære og mærkbart mere energi.

Basica fås i Helsekostbutikker, på udvalgte apoteker 

og Matas. Info kontakt BioVita A/S: info@biovita.dk

w w w . b i o v i t a . d k

Aktiv syre-base balance

overflødighedshorn af ny og hidtil ukendt viden om effek-
ten af selen og coenzym Q10. Den nærmest uudtømmelige 
kilde til opfølgende viden er de godt 50.000 blodprøver, 
som de 443 ældre mandlige og kvindelige forsøgsdeltagere 
afgav over en femårig periode. Ved at analysere blodprø-
verne igen og igen og studere, hvordan selen og coenzym 
Q10 har påvirket forskellige markører i blodet, har forsker-
ne bag KiSel-10-undersøgelsen observeret, at stofferne har 
mange andre beskyttende effekter, som hidtil har været 
ukendte. Det har foreløbig resulteret i yderligere 17 viden-
skabelige artikler.

Halvering af hjerte-kar-dødsfald
Urban Alehagen erkender, at første gang han så resultater-
ne fra den oprindelige KiSel-10-undersøgelse, troede han 
ikke på dem. 

„Jeg var overbevist om, vi havde lavet en regnefejl. Det 
opnåede resultat var ganske enkelt for godt til at være 
sandt“, fortæller han. „Vi gennemgik hele materialet igen, 
men nåede frem til samme resultat hver gang“.

Tallene løj ikke. Der var 54 pct. færre hjerte-kar-relate-
rede dødsfald i gruppen, der havde fået selen og coenzym 
Q10, sammenlignet med gruppen, der fik snydepiller. Dette 
resultat burde have tiltrukket langt mere interesse fra læge-

videnskaben, mener Urban Alehagen og lufter sin frustrati-
on over, at det ikke har fået mere opmærksomhed.

Følte sig provokeret til at forske videre
„Den udeblivende reaktion på forskningsresultatet fra vo-
res hovedundersøgelse provokerede mig faktisk og inspi-
rerede mig til virkelig at vise, at det opnåede resultat var 
korrekt og tilmed at forsøge at finde svar på, hvilke meka-
nismer der kunne forklare resultaterne fra KiSel-10“, for-
klarer han.

Hvis opgaven havde været at påvise en lige så opsigts-
vækkende reduktion af dødelighed, men med et af de an-
erkendte hjertemedikamenter som eksempelvis betablok-
kere, ville det ifølge Professor Alehagen aldrig have været 
nødvendigt med så mange supplerende undersøgelser. Så 
KiSel-10 og den lange hale af supplerende studier repræsen-
terer i virkeligheden et virkelig stærkt og solidt materiale.

Kilde: Journal of Clinical Lipidology, december 2020
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Soltips 
til blege nordboere 

AF MARIANNE PALM

På med løbeskoene, eller hvad med 
en kanotur på bølgen blå? Måske fin-
de et træ ude i naturen, tage din TRX 
med dig og få rørt de trætte lemmer? 
Motion skaber sund hud af den simp-
le årsag, at alle de små blodkar åbner 
sig, sveden med dens affaldsstoffer 
bliver bragt op til hudens overflade, 
og hvis ellers væsketabet bliver erstat-
tet af ny væske, så skaber bevægelse 
– al bevægelse – nye sunde tilstande 
i kroppen. Men, men, men: Hvad 
de færreste tænker på, er, at sammen 
med sved og affaldsstoffer udskilles 
også mineraler, hvor flere af dem fun-
gerer som de såkaldte elektrolytter, 
hvor der er allermest fokus på især ka-
lium og natrium. De skal sørge for en 
god balance mellem det indre og det 
ydre af milliarder af celler, og her er 
det altså ikke altid nok med en flaske 
lunkent vand og en halv banan, selv-
om netop denne frugt er særlig rig på 
kalium, en af de vigtigste elektrolytter. 
Du skal sørge for, at de to mineraler 
sammen med calcium og magnesium 
bliver tilført lige så flittigt, som de bli-
ver forbrugt eller udskilt. 

Vand skal der til, men også kalium 
og salt 
I alle mulige såkaldte „detox“-kure 
tales der konstant om at få nok vand 
at drikke, og ja, vand skal der til, men 
ikke mere, end vi skal bruge. Drikker 
du alt for meget, vasker du mineraler-

KOST TILSKUD
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Når solen rammer vores måske 
blege hud, kan vi danne det 
livgivende D-vitamin, men vi kan 
også meget vel blive brankede, 
rynkede og røde. 

Og hvordan er det lige med 
den tørre hud, der kan opstå af 
for meget sol på løbeturen? For 
ikke at tale om den gispende til-
stand og måske utilpashed, der 
kan opstå, hvis du har glemt, 
hvordan det er at motionere i 
fuld sol?

TEMA: SOL & VARME
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ne ud, og det går ud over alle kroppens celler. Faktisk er det 
ret alvorligt ...

For lidt …
Ofte hører man mest om, hvordan syge eller ældre får for 
lidt vand som den mest kendte trussel mod sundhedstil-
standen, man kan blive konfus og usammenhængende, et 
yderst alvorligt signal om at få fat i lægen, eller komme af 
sted til hospitalet og få genoprettet sine elektrolytter ved at 

få tilført væske med elektrolytter i, hverken for meget eller 
for lidt. Det er de eminente til at styre på hospitalet. 

Og for meget …
Men alt for meget vand er altså lige så sundhedsskadeligt! 
En almindelig motionist, i almindelig størrelse, der bevæ-
ger sig ud i solen på en løbetur, har måske brug for 2,5 
– 3 liter, mængden er afhængig af, hvor stor man er, og 
hvor meget man sveder. Eliteløbere har brug for mere, men 

Lider du af hede- og svedeture i varmen, 
kan du skabe lethed og en kølig brise i din 
krop med en liter salviete, du kan tilbere-
de om morgenen og drikke slurkvis i løbet 
af dagen. Du må meget gerne tilsætte lidt 
liflig citron eller nogle andre urter, men du 
behøver det ikke. 

Salviete har uden at påvirke hormonsy-
stemet i særlig grad evnen til at fjerne 
den overophedede følelse på en varm 
sommerdag. Natur-Drogeriet har i 70 år 
specialiseret sig i tørrede droger og kost-
tilskud, og du finder et væld af urter, du 
kan bruge til en ophedet sommerte. 

Bland fx gyldenris i salvieteen, og du får 
en vanddrivende støtte til hævede som-
merben. Eller gør den lidt skarp i smagen 
med skåren og tørret ingefærrod, som 
lindrer i oppustede tarme. Er du til peber-
myntete, vil den lidt fade smag fra salvi-
en glide nemmere ned, og også den kan 
gøre overspændte tarme roligere. 

Helsekostbutikken kan guide dig til de 
bedste urteteer. 

SØEN I UTAH
Great Salt Lake er en saltsø, hvor den stærke koncentration af 
bl.a. salt opstår, fordi søen ikke har noget afløb, men kun tilløb 
af vand fra omgivende floder. På grund af fordampningen er 
koncentrationen af mineraler meget højere end i almindeligt 
havvand, en fordampning, der svinger i årstiderne, og ind-
imellem er saltkoncentrationen så stærk, at man ligesom i Det 
Døde Hav kan flyde på overfladen. 

Når man udvinder spormineralerne, som Natur-Drogeriet har 
på sin helsehylde, er saltet naturligvis fjernet, og tilbage er alle 
de andre helt naturlige mineraler. Hæld en halv teskefuld i 1 dl 
væske om dagen, eller hæld det i din færdige smoothie, som du 
kan drikke før, under eller efter din træning. 

NATRIUM-KALIUM-PUMPEN findes i cellemembranen i 
de fleste af menneskekroppens celler. Mekanismen pumper 
natrium- og kaliumioner henholdsvis ud af og ind i cellerne 
og opretholder det såkaldte membranpotentiale – spænd-
stigheden – over cellemembranen. En ikke-spændstig 
cellemembran vil ødelægge cellen. 

MAGNESIUM hjælper pumpen med at få bevæget kali-
um og natrium gennem cellemembranen. (Kilde: https://www.

ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6524065/)

CALCIUM stabiliserer cellemembranen, så de mange 
funktioner ind og ud af cellerne kan forløbe så korrekt 
som muligt. (Kilde: https://courses.lumenlearning.com/ap2/chapter/elec-

trolyte-balance-no-content/)

Salvie køler på en 
varm sommerdag
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Hudens værste fjender:

Branket hud i 
sommervarmen

Alle farverige grøntsager og frugter indeholder gode mængder af an-
tioxidanter, og det er netop det vigtigste værn mod de skader, som 
solen kan skabe på hudcellerne. Drik gerne en god smoothie hver 
morgen, jo mere farverig, jo bedre, men er du ikke til frugtcocktails, 
så lav dig en grøn smoothie i stedet af fx grønkål, spinat, broccoli 
og mandelmælk. Der findes rigtig gode opskrifter på sund-forsk-
ning.dk eller hos Mads Bo, www.highonlife.dk, der i øvrigt også er 
mester ud i fantastiske blendere. 

Betacaroten omdannes til hudstøttende A-vitamin
Er du meget ivrig soldyrker, så suppler med et kosttilskud med be-
tacaroten, som er forstadiet til A-vitamin. Ud over at du får en me-
get smuk og brun glød, skåner du også dine celler, og i Natur-Dro-
geriets produkt er der tilsat granatæbleekstrakt, som med sit aktive 
indhold, ellagin, har en særlig evne til at beskytte huden mod de 
skadelige UV-stråler. Og som en dejlig sidebemærkning: En sund 
og spændstig hud fyldt med fugt har færre rynker, og det gør jo ikke 
så meget, at man måske selv kan være med til at bestemme, hvor 
mange og hvornår man vil fremvise sin visdom i spejlet. 

Et stillads til huden uden at spolere Antarktis
Ellagin virker ved at beskytte hudens kollagen, og kollagen er jo 
netop hele det stillads, som huden er bygget op af og på. Er det 
først væltet, er det svært at samle igen, men ikke umuligt. Husk 
masser af sunde fedtstoffer, suppler gerne med et kollagenprodukt, 

de har også på forhånd blandet 
elektrolytter i deres drikkedunk 
og har lært at justere deres behov 
(eller kravler over målstregen hen 
til ambulancen).

Mange mennesker regulerer 
mængden af vand og salte helt 
automatisk – de mærker tørst, eller 
trang til salt, og gør noget ved det. 
Et sundt menneske spiser også en 
god portion farverige, saftige, gla-
de grøntsager og frugter hver dag, 
medmindre de i en overgangsperi-
ode er på kur og undgår for man-
ge af de kulhydratrige frugter. En 
sidebemærkning til dig, der er på 
LCHF-kur og lignende: Her er det 
endnu vigtigere at få tilført mine-
raler og elektrolytter som kosttil-
skud, så balancen i kroppen ikke 
bliver ødelagt under solens varme 
stråler. For nogle af kurene inde-
holder alt for meget salt fra kød og 
flæskesvær, hvis ikke man er super 
opmærksom, især hvis man sve-
der meget …

Til alle os, der bare spiser, 
som vi plejer …
Hvis du gerne vil gøre det rigtig 
godt for dig selv, tilsætter du en 
teskefuld af nogle gode elektro-
lytter til din drikkedunk eller 
hælder dem i din smoothie før 
eller efter løbeturen. 

Natur-Drogeriet har i årevis 
haft „elektriske spormineraler“, 
og fordelen ved dem er, at de er 
helt naturligt udvundet af ver-
dens største saltsø i Utah. Her 
finder man en fra naturens side 
nøje afstemt mængde af elektro-
lytterne kalium og magnesium, 
et mineral, de fleste har hørt om 
til muskler og uro, men som også 
indgår i kroppens elektrolytba-
lance. Som navnet antyder, er det 
en saltsø, og før elektrolytterne 
hældes på flasker, er 99,9 pct. af 
saltet fjernet, så produktet er nøje 
afstemt med kroppens behov, når 
den løber, leger eller springer ba-
dut på en glad solskinsdag. 

SOLEN // SØVNMANGEL // DEHYDRERING  
 // STRESS // RYGNING // VÆGTSVINGNINGER 

// BLÆST OG FROSTVEJR // SÆBE



og hvis du skal være rigtig god ved dig selv, så vælger 
du en fiskeolie, der har et højt indhold af astaxanthin, 
som de små lyskrebs er kendte for at indeholde en stor 
mængde af. 

De høstes ved Antarktis, men uden at ødelægge mil-
jøet, og uden at der bliver drevet rovdrift på de store 
sværme af krill, der findes i området. Det sørger Aker 
Bio Marine for, som har udviklet Eco-Harvesting-me-
toden. Verdensnaturfonden i Norge holder i øvrigt et 
skarpt øje med, at den smukke natur bevarer sin stor-
hed, renhed og nok af de seks centimer lange rejelig-
nende skaldyr. 

Produktet, der bliver holdt øje med, hedder Antark-
tisk Krill, det indeholder en stor portion omega-3-fedt-
syrer, som din hud også vil elske at få tilført. 

Husk også at passe på huden udefra: Undgå 
solskoldning, brug solhat, og smør ikke kroppen ind 
i solblokkere dagen lang. Du må og skal have glæde 
af Nordens sol, når den endelig titter frem af mørket. 

DIN HUD ER KROPPENS STØRSTE ORGAN  
og dækker i gennemsnit et areal på 1,5 – 2 m2 hos en 
voksen person. Huden er fyldt med nerveceller, der 
registrerer varme, kulde, tryk, smerte og berøring.

 1. SPIS SUNDT
  Grøntsager tilfører 

huden ekstra beta-
caroten, hvilket forbed-
rer huden. 

2. DRIK RIGELIGT! 
  Giv huden fugt indefra 

ved at drikke 8–10 glas 
vand om dagen. 

3.  FÅ EN MASSAGE, 
ELLER SKAB MASSER 
AF BEVÆGELSE MED 
MOTION 

  Når huden masseres, 
øges blodcirkulatio-
nen, så hudcellerne får 
de næringsstoffer, de 
har brug for. 

4. SLAP AF
  Stress kan forårsage 

knopper og tørhed. 
 Foretag dig noget, som 
får dig til at slappe af. 

5.  TAG KORTE, KØLIGE 
BRUSEBADE

  Varmt vand reducerer 
hudens fugtindhold. 

6. TILFØR HUDEN FUGT
  Giv huden fugt med en 

creme, der passer til 
din hudtype.
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T H E  A R T  O F  B A L A N C I N G  T H E  B O D Y

Ø R E  A K U P U N K T U R 
U D D A N N E L S E

B E R E T T I G E R  T I L  R A B  G O D K E N D E L S E

København og Jylland 
Holdstart januar og august 2021

SE MERE PÅ GODTHJAELP.DK

VI SKABER 
KOMPETENTE 
TERAPEUTER

En komplementær vejledning som er et  
supplement, ikke et alternativ…

Klinik for
komplementær

behandling 
Vejledning i sundhedsfremmende tiltag  

– eller når   kroppen er udsat for 
sundhedsmæssige udfordringer                                                                                     

• Kost-, urte- vitamin- og mineral 
vejledning

• Iris-analyse – som fortæller om 
kroppens sundhedstilstand. 

• Vega-test og Vega check – som 
 fortæller om fødevare reaktioner, 
vitamin- og mineralbalance.

Frede Damgaard
Ernæringsterapeut DET 
Phytoterapeut (Urteterapeut)
Biopat/Naturopath ibm

Mariane Thomsens Gade 31, 3. Sal, 1. lejlighed 8000 Århus C  

frede.damgaard@gmail.com ∙ 86 11 40 42 ∙ frededamgaard.dk

På klinikken anvendes: 
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Der er ingen tvivl om, at vi skal have sol. 
Masser af sol, så en vintermangel på D-vita-
miner forsvinder, og vi får solens stråler til at 
få vores humør til at stige til uanede højder. 

Men vi skal også passe på vores hud, den må 
ikke blive forbrændt og ødelagt, det gavner 
hverken huden, vores allerstørste organ, eller 
vores immunforsvar, der har så meget andet 
at tage sig til. 

AF MARIANNE PALM

Hvor meget sol, hvordan, hvornår? Store spørgsmål, som 
du bl.a. kan få svar på via en app, „UV-index“. Her kan du 
indtaste din hudtype og dermed få at vide, hvor længe du 
den specifikke dag kan være i solen uden at blive solskoldet. 

Men du kan også gøre noget andet, som måske er lidt 
nemmere: Du kan blive i skyggen midt på dagen, tage nog-
le timer hver dag i formiddags- og eftermiddagssolen og så 
ellers smøre dig med nogle hud- og miljøvenlige produk-
ter, der samtidig støtter hudens normale processer. 

Vi ved mere end nogensinde, at vores hud optager al-
skens stoffer, og når vi så vælger at smøre os ind fra top til 
tå, så lad det for sundhedens skyld være med så få kemi-
kalier som muligt. Det har bl.a. Forbrugerrådet TÆNK fået 
kigget på, og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at 
Avivirs solcreme løb med førstepladsen. Navnet er langt, 

KROP

lige så langt som virkningen, hvis du smører solcremen på 
huden et par gange om dagen: Avivir Aloe Vera Sun Lotion 
SPF 30.

Det er eksperter fra Kemiluppen under Forbrugerrådet, 
der står bag kåringen, og der er tre grunde til, at Avivir er 
vurderet som bedst: Produktet skader ikke forbrugeren, 
skader ej heller naturen, og så virker det rent faktisk. 

Det er i øvrigt kendetegnet for alle produkterne i serien. 
Solprodukterne er svanemærkede, veganmærkede, og 70-
90 pct. af råvarerne er økologiske. 

I dag har de fleste producenter opdaget, at de skal skabe 
produkter, som kan beskytte både mod UVA- og UVB-strå-
ler og dermed optimere hudens tilstand helt ned på cel-
leniveau. Hos Avivir har de siden 90’erne sørget for, at 
netop denne beskyttelse var i højsædet via det varemær-

Sol i sind 
og varme 
stråler på 
din hud
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kebeskyttede ACTIValoe, som ikke kun virker beskyttende 
mod strålerne, men også plejer og støtter hudens lokale 
immunforsvar, en funktion, man næppe ser i andre sol-
produkter. 

Det gør, at man kan sole sig i længere tid end uden sol-
filter, og at man ovenikøbet ikke irriterer kroppens natur-
lige forsvar imens. 

Der er dog grænser, og derfor er sund fornuft og appen 
„UV-indeks“ gode at have i hånden, mens solhatten ind-
imellem hører til på taburetten ved siden af din solseng. 
Så de glædesfyldte stråler kan varme op i dit sind og på 
din hud. 

AVIVIR ALOE VERA SOLSERIE 
indeholder minimum 70 pct. ACTIValoe®.  
ACTIValoe® er skånsomt forarbejdet aloe 
vera, som indeholder minimum 10 pct. poly-
saccharider (Acemannan), som er dokumen-
teret til at mindske nedbrydningen af hudens 
immunforsvar ved påvirkning af solens strå-
ler. Det er formentlig årsagen til, at produk-
terne mindsker risikoen for soleksem. 
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Træt? 
Jernmangel?
Vælg aminoJern og få 
energi til mere 

Jern bidrager til at mindske træthed
•	 Optages godt og skånsomt
•	 Anbefales til gravide
 
aminoJern optages godt i kroppen. 
Mængden af jern er lavere, men opta-
gelsen er den samme, og det efterlader 
ingen spildjern i tarmen. aminoJern gør 
det derfor muligt at vedligeholde jernde-
poterne, holde maven i ro – og bevare 
energien – på én og samme tid ved blot 
én tablet om dagen. 

Læs mere om alle de ekstra 
fordele på www.aminojern.dk

Aminojern-annonce_210x137mm+5mmbleed.indd   1Aminojern-annonce_210x137mm+5mmbleed.indd   1 15/05/2020   12.1315/05/2020   12.13

KROP

Uden kisel ville vi  
         alle være meget 

RYNKEDE
Forhindrer aluminiumforgiftning
I forhold til mental sundhed er det ki-
sels evne til at adsorbere uønskede sub-
stanser, som fx aluminium, der er den 
afgørende faktor. Aluminium er mis-
tænkt for at være medvirkende årsag 
til Alzheimer, og kisel sørger for, at det 
aluminium, vi utilsigtet indtager gen-
nem kosten, aldrig når op til hjernen. 

Visse typer af øl indeholder meget 
kisel, og studier peger på, at et mode-
rat indtag af den rigtige slags kan være 
med til at mindske risikoen for de-
mens. Inden du glæder dig for meget, 
så anbefaler vi nu alligevel at gemme 
øllen til hyggebrug og at få dit daglige 
kiseltilskud på anden vis.

Øl eller ej, der er altså mange grunde 
til at sørge for et dagligt tilskud af kisel, 
og lad os vende tilbage til vores ønske 
om at være unge og smukke og se lidt 
nærmere på det. 

Kisel er en byggesten i kollagen
Du har sikkert hørt, at kollagen er godt 
for dit bindevæv, og det er helt korrekt. 
Kisel er en byggesten i kollagen og et af-

AF MARIANNE PALM 

Mineralet kisel spiller en helt 
central rolle for vores bindevæv 
og dannelse af kollagen. Uden 
kisel ville vi mangle kollagen og 
elastin, men det ville ikke kun 
gå ud over huden, for også hår, 
negle, knogler, tarm og blodkar 
ville mangle denne byggesten. 
Rynkerne ville være vores mind-
ste problem, men vores stræben 
efter at undgå dem kan vise sig 
at være meget gavnligt for os.

Vi mennesker vil gerne være sunde, 
men vi vil også gerne være smukke, 
have flot og fyldigt hår og være fri for 
rynker så længe som muligt. Man er 
vel forfængelig, og med den erkendel-
se kommer dagens gode nyhed – med 
et dagligt tilskud af optagelig kolloid 
kisel kan du pleje både din skønhed 
og din sundhed på én og samme gang.

Studier viser, at kisel har et væld af 
funktioner. Det styrker hår, hud og 
negle og holder knogler, bindevæv og 
blodkar sunde. Nogle studier peger 
endog på, at kisel kan have betydning 
for mental sundhed. 
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Træt? 
Jernmangel?
Vælg aminoJern og få 
energi til mere 

Jern bidrager til at mindske træthed
•	 Optages godt og skånsomt
•	 Anbefales til gravide
 
aminoJern optages godt i kroppen. 
Mængden af jern er lavere, men opta-
gelsen er den samme, og det efterlader 
ingen spildjern i tarmen. aminoJern gør 
det derfor muligt at vedligeholde jernde-
poterne, holde maven i ro – og bevare 
energien – på én og samme tid ved blot 
én tablet om dagen. 

Læs mere om alle de ekstra 
fordele på www.aminojern.dk

Aminojern-annonce_210x137mm+5mmbleed.indd   1Aminojern-annonce_210x137mm+5mmbleed.indd   1 15/05/2020   12.1315/05/2020   12.13

gørende element for kroppens egen dan-
nelse af kollagen. Bindevævet er opbygget 
af proteiner som fx kollagen, elastin og 
keratin, og kisel hjælper med at opbygge 
og forbinde de forskellige proteiner, så de 
tilpasses kroppens forskellige behov. 

Vi joker lidt med vores forfængelig-
hed, men vi skal tage de psykiske følger 
af forskellige problemer med udseendet 
alvorligt. Tyndt hår og slap hud kan, især 
i tidlig alder, påvirke vores psyke og livs-
kvalitet. Det har inspireret forskere til at 
undersøge kisels effekt på blandt andet 
hår, hud og negle. I studier, hvor der er 
brugt kolloid kisel fra tyske Hübner, ses 
det, at produktet giver tykkere hår, tykkere 
dermis (læderhud), færre rynker og stær-
kere negle. I et studie, der omhandlede 
kvinder med tyndt hår, så man, at både 
hårtykkelse, hårets sundhed og deltager-
nes psykiske velbefindende øgedes.

Og det er altså den samme type kol-
loid kiseloxid, man skal tage, uanset om 
man vil styrke hår, hud, negle, knogler og 
blodårer eller undgå aluminiumforgift-
ning. Set i det lys er vores forfængelighed 
en fordel, ja, vel nærmest en gave. I hvert 
fald i dette tilfælde.

På det danske marked fås den omtalte 
type af kisel som Original Silicea i kapsel- 
og gelform. Det er ikke helt så hyggeligt 
som øl, men til gengæld behøver du ikke 
bekymre dig om hverken alkohol eller ka-
lorier.

Kilder:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3546016/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32842290/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22976072/

https://sa1s3.patientpop.com/assets/docs/78512.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8112478/
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Er du vild med din krop, men ikke særligt vild med folderne 
ned over dit maveskind, under din barm eller på indersi-
den af dine lår, så skynd dig ned i helsekostbutikken efter 
TTO. Det er en nem forkortelse af Tea Tree Oil, en olie, der 
kommer fra Australiens enorme naturområder, og som er 
kontrolleret af den australske regering i alle ender og kanter, 
før den eksporteres til det store udland. 

Den er kendt fra bushen som værende det allerbedste 
udvortes middel mod svampe og bakterier og har i fjer-
ne egne været det eneste middel mod de mange tilstande, 
hvor der kan gå en let infektion i en mindre rift, eller som 
her på vores breddegrader, og mest om sommeren: Den 
til tider meget kløende, men ellers allestedsnærværende 
svamp, som bare ikke skal have lov til at brede sig og skabe 
kløe, ubehag og endog på mere sårbare hudområder, at der 
kan opstå revner og sår. Så galt går det sjældent, men alle 
steder, hvor der er fugt og varme, vil der være grobund for 
en svampevækst. 

Luft, luft og TTO
Budskabet er selvfølgelig at holde hudområderne rene og 
tørre og give dem luft, luft og atter luft. Det har måske været 
nemt med al den isolering det sidste års tid, hvor BH’en og 
for stramme trusser har kunnet skiftes ud med en løsthæn-
gende kjole, men de fleste ynder jo at være ude i det offentli-
ge rum med det (for vores kultur) rette udstyr tæt på huden. 

Forskellig styrke til forskellige problemstillinger
I serien af TTO findes den rene olie, som kan bruges, når 
skaden er opstået: Smør den på, lad området få luft, og du 
vil mærke, at der hurtigt kommer ro i området, som holder 
op med at være rødt, irriteret og kløende. 

Ung som ældre, velkommen til en verden af TTO, 
som i Australien har hjulpet titusindvis i hundred-
vis af år mod irriterende svampedannelser i de 
mange sprækker og folder, en krop består af. 

AF MARIANNE PALM

Pas på dine  

HUD



Pas på dine  

Der findes også en mildere TTO med 4,99 pct. olie i, 
som du kan bruge i hverdagen for at hjælpe mindre irrite-
ret hud på vej, og endelig findes der super gode produkter 
uden en masse dikkedarer. Faktisk så få dikkedarer, at de 
også egner sig fortrinligt til de mere intime steder, som let 
får problemer, fx efter overgangsalderen, hvor slimhinder 
kan blive tørre og mere modtagelige for forstyrrelser i mi-
krofloraen. 

Du børster tænder to gange om dagen,  
og du bruger TTO
Her er hele serien, vælg et par stykker, og lad nogle af dem 
være en del af din „jeg-passer-på-mine-folder-rutine“, 
mens andre hører til i husapoteket. Brug dagligdagspro-
dukterne morgen og aften, og hvis varme og fugt ikke kan 
holdes fra døren sammen med svampen, så brug endelig 
af den rene olie. Dufter de godt? Egentlig ikke, men du kan 
netop måle effektiviteten på lugten, da den fortæller, at der 
er masser af aktive stoffer til rådighed for din hud. Duftene 
fordufter i øvrigt hurtigt ...

PS: Svampeproblemer eller voldsom kløe, fx ved de udvor-
tes kønsorganer, kan være tegn på problemer med sukker-
stofskiftet, så tag lige en snak med lægen, hvis du er i tvivl ...

FOLDER
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Ændringer i befolkningens alderssammensætning 
I takt med at samfund udvikler sig, så en større andel af 
befolkningen har adgang til sanitet, uddannelse, rimelig 
ernæring og sundhedsydelser, ændres sammensætningen 
med hensyn til både alder og helbredsstatus.

Også historiske og makroøkonomiske trends har ind-
flydelse på disse forhold og fordelinger. I øjeblikket stiger 
andelen af +65-årige i Danmark og resten af Europa, i høj 
grad fordi de store fødselsårgange, der blev født efter 2. ver-
denskrig, nu har nået pensionsalderen.

I alt er der knap 1,2 millioner i Danmark, som er +65 år, 
og de udgør ca. 20 pct. af befolkningen.

Den danske befolkning øges med ca. en pct. om året, 
men andelen af ældre er steget med 30 pct. (antallet er præ-
cist 254.132) over den sidste 10-årsperiode, så der er god 
grund til at gøre noget for at holde sig i en fornuftig hel-
bredstilstand og funktionsglad, også i den sidste del af livet.

I nogle kommuner er det 25 pct., der er ældre, og i fem til 
seks kommuner helt op til 35-40 pct.

Allerførst husker vi lige på, at hvis alle danskere fik til-
strækkeligt D-vitamin, ville der kunne frigøres mere end 

25 milliarder årligt, som går til at behandle følgeskader af 
D-vitaminmangel, en stor del hos ældre i form af knogle-
brud, kræft, hjertekarsygdomme og skrøbeligt immunfor-
svar.

Hvad sker der med fordøjelsen ved den  
naturlige aldring
Det er meget forskelligt, hvor voldsomt aldersforandringer 
påvirker fordøjelsen, men det er normalt, at der forekommer 

► Forandringer i smags- og lugtesans

► Nedsat appetit og nedsat næringsindtagelse

►  Ændringer i musklernes og bindevævets funktion og 
elasticitet med risiko for træghed og forstoppelse, for-
sinket tømning af mavesækken, som kan bidrage til 
lavt blodtryk og udmattelse efter måltiderne

►  Ændringer i tarmfloraen med risiko for bakteriel over-
vækst og andre opportunistiske infektioner

►  Svækkelse af tarmvæggen (musklerne og bindevævet) 
med svækkede lukkemuskler (sure opstød, refluks) og 

AF EVA LYDEKING

MAD & KROP

Probiotika, levende  
og biologisk aktive 
som en del af sundhedsbevarelsen hos ældre
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tyktarmsudposninger til følge og dermed risiko for (al-
vorlige) infektioner i disse udposninger (divertikulitis)

►  Nedsat optagelse af næringsstoffer, eventuelt relateret 
til lav mavesyre og nedsat galdeproduktion (jern, D-vi-
tamin m.fl.)

►  Immunvævet (Peyerske Plaques m.m.) i tyndtarmsslim-
hinden skrumper og mister nogen funktion, så risiko 
for overvækst af opportunistiske bakterier og egentlige 
infektioner øges

►  Leveren skrumper noget, og evnen til at håndtere af-
giftningen af lægemidler kan mindskes, og da mange 
ældre i forvejen er overmedicinerede med vanskelige 
cocktails, er bivirkninger højt på listen over problemer

Samlet set er det ikke usædvanligt med oppustethed, smer-
ter i maven/tarmene, alment ubehag, irritation og træthed 
relateret til fordøjelsen, ligesom der er aldersrelateret øget 
forekomst af kræftsygdomme i fx tyktarmen. 

Nogle symptomer kan være relateret til, at mennesker, 
som hidtil har tålt mælkeprodukter, udvikler en grad af 
laktoseintolerance, da laktaseproduktionen aftager med 
alderen.

Hvad kan man gøre for at opretholde en effektiv 
fordøjelse og et balanceret immunforsvar, når man 
bliver ældre?

1  NÆSE OG MUND

 – Nedsat smags- og lugtesans

 –  Problemer med tænderne/i mundhulen/ 
tygge-synkebesvær

	 ➞ Tjek på zinkstatus, D-vitamin og gode olier

	 ➞ Passende madkonsistens og fugtighed samt tid til at spise 

2  SPISERØRET, OESOPHAGUS

 – Muskelbevægelserne bliver langsommere/nedsat

 – Lukkemusklerne mister tonus (sure opstød)

	 ➞ Sørg for at maden er tilpas fugtig og tygget godt

	 ➞   Undgå store, kraftige måltider før sengetid, vend 
kost-døgnrytmen, så proteiner er først på dagen, og 
kulhydrater og mild mad er aftensmaden 

3  MAVESÆKKEN

 – Nedsat elasticitet af muskelvæggen i mavesækken

 –  Nedsat bicarbonat-produktion og dermed risiko for 
syreskader

 –  Nedsat mavesyreproduktion og dermed risiko for 
mangelfuld protein- og B12-fordøjelse

 –  Forsinket tømning og dermed risiko for nedsat appetit

	 ➞  Collagen-tilskud NDS-serien, fx Ezy-Move, MultiColla-
gen Sport eller ProteXimun

	 ➞  Syrlige drikke til måltiderne (vand med citron, ingefær, 
sure safter af aronia, tranebær o.l.)

	 ➞  Letfordøjelige proteiner som linser, æg, fisk, magre oste

2

3

4

56

1
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4  LEVEREN OG BUGSPYTKIRTLEN

 –  Leveren mister et antal celler (skrumper, ikke 
at forveksle med alkoholbetinget skrumpele-
ver)

 –  Nedsat medicin- og toxinhåndteringsevne

 –  Nedsat/ændret galdedannelse og dermed 
fedtfordøj elsesevne (essentielle fedtstoffer, 
ADEK-vitaminer)

 –  Bugspytkirtlen nedsætter produktionen af 
proteaser og lipaser

	 ➞  Oprethold en god tarmflora med venlige bakterier 

	 ➞  Gennemgå medicinering med læge for dosisjuste-
ring, og om noget kan undværes?

	 ➞  Bitre urter og fødevarer, fx en Fernet Branca til 
frokostsilden, marietidsel, tilskud af fordøjelsessti-
mulerende urter hjælper både leveren, galdeflowet 
og bugspytkirtlen

5  TYNDTARMEN

 –  Immun-kapaciteten, som bor i tyndtarms-
slimhindens 300 kvadratmeter store overflade, 
styrer en meget stor del af immunresponset, 
nedsættes med alderen 

 –  Dette kan føre til overvækst af „forstyrret tarm-
flora“, oppustethed, smerter efter måltiderne 
(eller døgnet rundt) og nedsat næringsoptagel-
se af specielt jern (træthed, svimmelhed, fald-
tendens), kalk, magnesium, D-vitamin m.m.

 –  Syreneutraliserende midler er påvist at provo-
kere bakteriel overvækst i tyndtarmen 

 –  Mange smertestillende NSAID-midler giver 
deciderede slimhindeskader og lægger grunden 
til egentlige diagnoser som inflammatoriske 
sygdomme, autoimmunitet og diabetes

	 ➞  Oprethold en god tarmflora, der også sikrer 
flowtid ca. 24 timer for tømning af tyktarmen. 
Anvend fx NDS Probiolax (flowstimulerende), 
Classic (vedligeholdende) eller AAD (genopret-
tende), hvis der har været givet antibiotika

	 ➞   Sikr D-vitamin, C-vitamin, mikronæringsstoffer 
og magnesium

	 ➞  Fibre i kosten, væske nok og NDS Multi Collagen 
eller Multi Collagen Sport til at reparere binde-
vævsskader og opretholde funktion

6  TYKTARMEN

 –  Peristaltikken bliver langsommere, det bliver 
sværere at tømme tarmen, risiko for hæmorroi-
der og udposninger

 –  Nedsat reparationshastighed ved slimhinde-
skader

 –  Tarmfloraændringer med mindsket population 
af især bifidobakterier og flere forrådnelsesbak-
terier

	 ➞  Oprethold en god tarmflora der også sikrer flowtid 
ca. 24 timer for tømning af tyktarmen. Anvend fx 
NDS Probiolax (flowstimulerende), Classic (ved-
ligeholdende) eller AAD (genoprettende), hvis der 
har været givet antibiotika

	 ➞  Sikr D-vitamin, C-vitamin, mikronæringsstoffer 
og magnesium

	 ➞  Fibre i kosten, væske nok og NDS Multi Collagen 
eller Multi Collagen Sport til at reparere binde-
vævsskader 
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Venlige bakterier som kosttilskud, er pulver 
eller kapsler bedst?
Før kosttilskud blev tilgængelige, blev gavnlige 
bakterier altid indtaget i en eller anden form for 
mad, fermenteret med de bakterier, der nu „hør-
te til“ det pågældende produkt i en given kultur. 

Eksempler er
►  Surkål, sauerkraut og andre typer mælkesy-

regærede grøntsager, hvor de naturlige bak-
terier, som findes på overfladen af (de øko-
logiske) grøntsager, bringes til at fermentere 
under kontrollerede forhold med et passen-
de lavt indhold af salt, typisk 1-2 pct.

►  Mange forskellige syrnede mælkeprodukter, 
yoghurt, skyr, hytteost, diverse oste; de er tit 
mono-stamme-fermenterede

►  Kombucha og kefir, der er bland ingskulturer 
med både svampe og bakterier

 
Det er karakteristisk for alle disse madformer af 
probiotika, at bakterierne fermenterer de næ-
ringsstoffer, der er i pågældende fødevare, så 
næringsindholdet (fx sukkermængden) falder, 
samtidig med at der dannes forskellige metabo-
litter, eksempelvis organiske syrer, der giver ka-
rakteristisk duft og aroma.

Efterhånden som fermenteringen skrider frem, 
stiger bakterieantallet (mens der er næring nok) 
for så at falde igen, når forsyningen slipper op, 
eller pH bliver så lav, at bakterierne dør. Man ved 
altså ikke med sikkerhed, om det produkt, man 
indtager, mest består af metabolitter, eller om 
der også er klækkelige mængder af levende akti-
ve bakterier med. Som regel er det også usikkert, 

hvad det egentlig er for bakterier, hvordan de vir-
ker, og om der er andre mikroorganismer med i 
pakken, som der er ved kefir og kombucha.

Nogle kefirsvampe producerer så meget alko-
hol, at man kan blive påvirket af en enkelt porti-
on på to til tre deciliter.

Det er helt fint at bruge probiotikaholdige 
madvarer, men har man brug for en sikker og 
specifik virkning, er det kun indikationsspecifik-
ke tilskud, der er målrettet forskellige problemer, 
som virkelig dur.

Med NDS probiotika i pulverform får man 
fordelen ved madtypen, uden ulemperne, fordi:

Produkterne består ved indtagelsen af 
►  Bakterierne selv. Alle NDS-produkter er 

multistamme-koncept, så der er en bredere 
og synergistisk virkning på alle tre virknings-
niveauer, i forhold til enkeltstamme-produk-
ter. Bakterierne er frysetørret, ligger i dvale 
(ligesom Snehvide i eventyret om De syv 
små dværge) for at kunne opbevares, indtil 
produktet skal indtages

►  Bakterierne bliver vækket til live, når de 
kommer i forbindelse med væske: Fordøjel-
sesvæskerne er MEGET skrappe, og uanset 
om bakterierne kommer i mavesyre eller gal-
de, er der tale om en afvigende surhedsgrad, 
som dræber mange af dem:

  NDS-produkterne skal derfor opløses i 
lunt vand, som er en neutral væske, der gi-
ver de bedste betingelser for en blid opvåg-
ning fra bakteriernes dvale. Det er i orden 
at tilsætte lidt saft/smag, men ikke sure 
ting som juice
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►  Når bakterierne vækkes, har de brug for mad: Den 
del af pulveret, som ikke er bakterierne selv, består af 
en lille smule kulhydrat, maks. 0,5 gram/dagsdosis: 
Maltodextrin, ris- eller majsstivelse, FOS og inulin i 
nogle. Der er brug for en lille smule kulhydrat under 
genoplivningsprocessen, så bakterierne kan vækkes fra 
deres sovestadie til at blive FULDT metabolisk aktive, 
gavnlige venner i tarmen

Hvad er det så, der adskiller pulver og mad  
fra kapsler? 
Når probiotikabakterierne er opløst i vand og har stået 
10-15 minutter samt indtages på tom mave, løber væsken 
direkte gennem mavesækken og ud i tolvfinger- og tyndtar-
men.

Det er i tyndtarmen, det sker … hvis vi vil påvirke 
immunsystemet:
►  Regulering af immunforsvar i forhold til infektioner, 

immuntolerance i forhold til allergier, peristaltik og 
afføringskonsistens (NDS Probiotic Classic, PANDA 2, 
Probiolax)

►  Tolerance i forhold til miljø og allergiforebyggelse/be-
handling  (PANDA 1 og 2, Performance)

►  Antiinflammatorisk effekt i forhold til eksem, psoria-
sis, ledproblemer, neurologiske og humørmæssige eller 
egentlige psykiatriske problemer (NDS Probiotic Barri-
er, S-60  og W-8)

►  Antiinflammatorisk og beroligende effekt i forhold til 
autoimmune tarmsygdomme (NDS Probiotic ILD)

NDS Probiotika-serien er udviklet til at være 
►  Indikationsspecifikke; der er ikke en one-size-fits-all-

model, for mennesker er forskellige, og vores behov æn-
dres over tid

►  Multistamme, så de virker ikke kun lokalt i tarmen 
(hæmmer uønsket flora og dennes toxiner),  men ind-
virker også i kommunikation med selve tarmslimhin-
den og dens mange funktioner samt påvirker dybere ind 
i kroppen, via kodningen af immunforsvaret i ønsket 
retning

►  Aktive levende og fuldt metabolisk kompetente al-
lerede i tyndtarmen, da det er i tyndtarmen, at stør-
stedelen af de immunaktive celler og neurokommuni-
kerende signalveje findes. Hvis man ønsker at påvirke 
disse dybere liggende processer i kroppen, skal man der-
for vælge produkter, der er aktive, levende og funktions-
dygtige i tyndtarmens meget store overflade. Til gavn for 
hele kroppen, energien, immunsystemet og musklerne, 
nervesystemet, dvs. hele mennesket
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Tyktarmen har en mikroflora, der vejer omkring 1,5 kilo. Den skal 
være velafbalanceret og kunne holde fx en overvækst af svampe 
væk, for ellers kan store problemer opstå i hele kroppen …

AF MARIANNE PALM
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Al sundhed begynder i tarmen har lydt som en 
frase gennem årtier, men i dag er det sikkert og 
vist. Hvis ikke vi passer på vores mikrobiom, 
som er fællesbetegnelsen for hele økosystemet, 
der beklæder vores slimhinder, kan der opstå 
alverdens lokale problemer med oppustethed, 
træthed, trang til sukker, forstoppelse eller 
vekslende afføringer. Symptomerne kan blive 
mangfoldige og skabe træthedsanfald, ubehag i 
mange af døgnets timer og måske en tilstand af 
aldrig at føle sig ovenpå. 

Symptomerne kan være tegn på en overvækst 
af candida-svampe, og du skal selvfølgelig gå til 
lægen, hvis du har tarmproblemer, der ikke er 
undersøgt af fagspecialister. Men hos langt de 

fleste er det „bare“ et tegn på uro i din mikroflo-
ra, og er denne uro ledsaget af stor trang til søde 
ting, kan det meget vel være et råb om ekstra 
krydderi på tilværelsen for de svampe, som vi alle 
har, og som altså ikke skal fodres med sukker …

Til gengæld kan du få hjælp til at holde den 
i skak med krydderier, og her har New Nordic 
været rundt i alle verdenshjørner for at sam-
mensætte en kapsel, der skruer op for den na-
turlige mikroflora, så svampen kan holdes i sin 
rette sammenhæng med den øvrige mikroflora 
og hverken fylde mere eller mindre i de lange 
tarme. I dag tales der en del om biodiversitet, et 
fænomen, der også er til stede i det lille økosam-
fund i tarmene, men kun hvis vi giver de mange 

Overvækst af 
candida-svampe  
i tarmsystemet

Læs, hvad Eva Lydeking,  
ekspert i tarmproblematikker, 
mælkesyrebakterier og ikke 

mindst candida-overvækst, siger 
om problemet i nyere tid:

Gå ind på www.sund-forskning.dk 
 og søg på „Candida“. Så finder 
du artiklen: Er du nu sikker på, at 

det er Candida, som du har.
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bakterier de rette betingelser. Det kan vi gøre med mælke-
syrebakterier, og Dida kan som tabletter yde en ekstra støtte 
til udfordringerne. 

I Dida finder du fx kanelolie fra Sri Lanka krydret med 
olivenbladsekstrakt, hvidløg og oregano fra Middelhavet. 
Det interessante er, at det er mængden af de aktive stoffer, 
der afgør, om det har en god effekt. Nogle af de aktive stof-
fer, som kan gøre en forskel, findes i det tørrede krydderi, 
andre aktive stoffer er i den æteriske olie, der kan udvindes 
fra de srilankanske kanelstænger. 

Kanel og blodsukker – en vigtig detalje ved  
candida-problemer
I de senere år er kanel især blevet kendt for dets blodsukker-
regulerende egenskaber. Forskning tyder på, at kanel mu-
ligvis vil kunne benyttes mod insulinresistens og diabetes 
2. I forsøg med mus og rotter har tilskud af kanel kunnet 
retablere følsomheden over for insulin i deres fedtceller. 
Cellernes glukoseomsætning blev øget med faktor 20. Det 
skyldes kanelens indhold af methyl-hydroxy-chalcon-po-
lymer (MHCP), som både påvirker cellernes insulinrecep-
torer og forstærker virkningen af insulin.

Forskning har vist, at indtagelse af risengrød tilsat 
seks gram kanel reducerer den stigning i blod-
sukkeret, som følger efter et måltid, ligesom 
kanelen forsinker den tid, det tager mave-
sækken at tømmes videre ud i tarmen, 
uden at det påvirker mæthedsfølelsen.

Der er lavet mange andre studi-
er, og kun nogle af dem er gjort på 
kanelolien. Så har du blodsukker-
problemer, så spis gerne den ægte 
Ceylon-kanel efter hvert måltid 
sammen med Dida fra New Nor-
dic, så du hjælper reguleringen af 
dit blodsukker, der skaber mindre 
sukkertrang og dermed drejer hal-
sen om på en overvækst af de irrite-
rende svampe og mange andre ubeha-
gelige gæster i dit tarmsystem. 

Hvidløg hører også til i  
et produkt mod svampe
Hvidløg kender vi alle sammen til, og spiser du mange af 
dem og ikke ødelægger de aktive stoffer ved kogning og 
stegning, får du en god portion støtteterapi fra de svam-
pehæmmende egenskaber. Men du skal spise mange fed 
om dagen. Derfor er det lettere for de fleste danskere at få 
hjælp fra det aktive stof i hvidløget, alliin, som du finder 
en standardiseret mængde af i Dida. 

Når tarmene buldrer og spænder op med luft
Luft i tarmene kan handle om så meget andet end over-
vækst af det ene eller det andet, men uanset er det en 
ubehagelig tilstand, når tarmene står spændte med alt for 
meget luft. Det kan let blive resultatet af et ikke særligt 
afbalanceret mikrobiom, men kan også opstå på grund af 
lukkemusklerne ned gennem fordøjelsen. Til at afbalance-
re de spændte lukkemuskler er der i Dida tilsat fennikel- 
og pebermynteolie, og det hele er garneret med ekstrakter 
fra oregano, kardemomme, timian og morgenfrue, der 
sammen med de øvrige ingredienser kan skabe et helt nyt 
forhold til dine bakterier og svampe i tarmene og et helt 
nyt og gunstigt miljø i resten af din krop. 

OLIVENBLADSEKSTRAKT indeholder det 
aktive stof oleuropein, som også kan hjælpe 
med at fjerne overvækst af de bakterier, som 
let kommer til, når der er en overvækst af can-
dida-svampe.
»  Gram-negative som E. Coli, Pseudomo-

nas-arter, Yersinia og mange andre tarm-
bakterier, der nemt kan overvokse pga. 
stress og antibiotikabehandling.

»  Gram-positive som stafylokokker, Klebsiel-
la-arterne, Clostridie-arterne, Listeria, Ba-
cillus-arterne, Mycoplasma og selvfølgelig 
kokkerne, der er så udbredte sammen med 
svamp: de forskellige streptokokker.

  (Kilde: Eva Lydeking: https://sund-forskning.dk/artikler/

er-du-nu-sikker-pa-at-det-er-candida-som-du-har)
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Lisbeth Tordendahl
Biopat, phytoterapeut 
og holistisk kost- og livs-
stilsvejleder. Se mere på 
lisbethtordendahl.dk 

En greenie med bladgrønt som spinat, 
bredbladet persille og grønkål eller 
broccoli er et godt bidrag af de super-
sunde mørkegrønne grøntsager.
 Hvis kombinationen ellers er rigtig, 
smager greenies godt, og spiser eller 
drikker du den om morgenen, sætter 
du ind på grøntsagskontoen allerede fra 
dagens start. 

Ikke alt grønt og råt er lige lækkert i en 
greenie, jeg foretrækker fx at bruge broc-
coli og grønkål, som lige har fået lidt var-
me først. 

Der er to grønne sager, som meget ofte 
indgår i mine greenies: frossen spinat og 
frisk bredbladet persille.

Persille ikke bare smager godt, det er 
også smækfyldt med vitaminer, minera-
ler og cellebeskyttende phytostoffer. Den 
leverer betacaroten, calcium, magnesi-
um, kalium, jern, meget mere C-vitamin 
end solbær og grønkål og ikke mindst 
klorofyl. 

Brug både blade og stængler. Gem 
stænglerne, hvis du i en salat kun bruger 
de grønne blade. Saml dem evt. sammen 
i fryseren.

Hvis du også bedst kan lide, at en 
grøn greenie ikke ligner mosevand eller 
overkogt broccoli, men er smuk, frisk og 
appetitlig grøn i farven, så bidrager lige 
præcis både persille og spinat til det. 

Det er oplagt at bruge årstidens meloner 
sammen med det grønne, det gør greeni-
en dejlig sommerlig. Meloner har et stort 
vandindhold og indeholder derudover 
bl.a. betacaroten, C-vitamin, kalium og 
fosfor. Cantaloupe har den kraftigste me-
lonsmag og er meget saftig.

OPSKRIFT

Du skal bruge:

 En stor håndfuld melon  
(cantaloupe eller frøskind/
grøn honning)   

 En håndfuld bredbladet 
persille   

2 klumper frossen spinat   

1 ½ spsk. sesamfrø   

1 ½ spsk. hørfrø   

2 dl vand   

Evt. frisk mynte

Sådan gør du: 
Blend alle ingredienser til glat og 
ensartet konsistens. Blend mynte 
i efter smag.

Drik greenien af glas (brug evt. 
lidt mere vand for tyndere konsi-
stens), eller spis den med ske, og 
top evt. med mysli, nødder, friske 
bær, afskallede hampefrø, kakao-
nibs, kokos, eller hvad du har lyst 
til.

GRØNT i blenderen

S O M M E R G R E E N I E  M E D  M E L O N

1 stor portion / 2 små

Denne greenie indeholder 
sesam- og hørfrø, der bidrager  
med sunde fedtstoffer, fibre og 

masser af mineraler og gavnlige 
plantestoffer. Godt for cellerne,  

for blodsukkeret og for 
 tarmfunktionen.
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Det skal du bruge
1,5 dl quinoa 

250 g kogte kikærter

300 gram friske jordbær

200 gram små solmodne tomater

 150 gram grønne haricots verts

100 gram friske spinatblade 

2 avokadoer 

1 stor håndfuld friske mynteblade 

 1 stor håndfuld friske basili-
kumblade 

Krydderier til kikærter: 
Saft fra en halv citron

1 tsk. chiliflager

1 fed hvidløg

1 spsk. olivenolie

Dressing:
6 spsk. olivenolie

1 spsk. balsamico eddike

1 tsk. salt

Friskkværnet peber

2 tsk. citronsaft

1 tsk. honning

1 tsk. dijonsennep

Nanna Ewald Stigel
Ernæringsterapeut DET

En Buddha Bowl er egentlig bare et 
mere eksotisk navn for vegetarisk 
salat med små portionsanretninger 
af grønt, planteprotein og fuld-
korn. I stedet for at blande det hele 
sammen lægger du ingredienserne 
hver for sig på tallerkenen. 

Det er en smuk og lækker måde 
at lave måltidssalat på, og du kan i 
princippet lave den efter „tøm-kø-
leskabet-princippet“, eller du kan 
følge en opskrift som denne. 

tip:
Du kan evt. toppe denne Buddha 
Bowl med cashewnødder. 

BUDDHA BOWL 
i dansk 
sommerhumør

Sådan gør du: 
Start med at tilberede kikærter og 
quinoa. Begge dele må gerne nå at 
køle lidt ned, inden salaterne skal 
anrettes. 

Forvarm ovnen på 200 grader, 
imens du forbereder kikærterne. Læg 
kikærterne på en bageplade, og kom 
olivenolie, citronsaft, presset hvidløg 
og chiliflager over. Bland det hele 
godt. 

Skyl quinoa grundigt i vand, og 
dræn frøene igen. Herefter tilsætter 
du ca. 1,5 dl vand og lidt salt til qui-
noaen og koger det op. Quinoa skal 
koge ca. 12 minutter for at få en pas-
sende konsistens. 

Når ovnen er varm, kan du kom-
me de krydrede kikærter i ovnen i ca. 
25 minutter. Rør gerne i kikærterne 
undervejs.

Kog hariciots verts bønnerne i let 
saltet vand i 2-3 minutter. Hæld van-
det fra, og lad dem køle lidt ned. 

Skyl tomater og jordbær, og skær 
dem i passende stykker. 

Skyl spinatblade, og sørg for, at de 
bliver tørre igen. 

Hak mynte- og basilikumblade. 
Halver avokadoer, og skær dem i 

skiver, gerne på langs af avokadoen. 
Bland dressingen, og smag den til. 
Når quinoa, kikærter og grønne 

bønner er kølet lidt af, er det tid til at 
anrette salaterne. Du skal bruge fire 
dybe tallerkener eller skåle, så du an-
retter en salat pr. person. 

Du kan tage din egen madkunst-
ner i brug eller prøve dig frem efter 
dette forslag: 

Lav en bund af spinatblade, kom 
quinoa ovenpå. Læg herefter tomater, 
jordbær, haricots verts, kikærter og 
avokado i små ”portioner” på taller-
kenen. Drys til sidst med hakket basi-
likum og mynte, og fordel dressingen 
på de fire salater. 

Namaste & god appetit! 

(til fire portioner)

OPSKRIFT

ÉN TABLET OM DAGEN

STØTTER 
HUD, HÅR 
OG NEGLE

Hår

Negle

Stofskifte

Hud

Immunsystem

Energi

Zink og selen bidrager til vedligeholdelse af et normalt hår. Zink og selen bidrager til vedligeholdelse af et normale negle.
Zink bidrager til vedligeholdelse af et normal hud. Selen bidrager til normal funktion af skjoldbruskkirtlen. Zink, C-vitamin og 
selen bidrager til normal funktion af immunsystemet. C- og B6-vitamin kan medvirke til at reducere træthed og energiløshed. 

Bio-Selen+Zink er et af Danmarks mest testede selen-
præparater, og gennem 35 år har millioner af forbrugere i 
mere end 45 lande haft glæde af den støtte, produktet kan 
give kroppen.

Bio-Selen+Zink indeholder det dansk producerede 
og patenterede Seleno-Precise, som sikrer en god og 
dokumenteret optagelighed af mikronæringsstoffet 
selen.
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Læs mere om Bio-Selen+Zink og tilmeld dig Pharma Nord’s Helsenyt på www.pharmanord.dk
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OPSKRIFT

SOMMERENS 
KLASSISKE 

Karina Villumsen er uddannet far-
makonom og helsevejleder. Hun 
har 11 års erfaring med medicin, 
helsekost, kosttilskud, naturlæ-
gemidler, vitaminer og mineraler 
samt specielle diæter såsom 
Low FODMAP, palæo, LCHF, 
Rawfood, Superfood, mælke- og 
glutenfri kost.

En af sommerens klassiske og friske desserter er 
hjemmelavet koldskål. Det er en dessert, der har en 
skøn balance mellem syre, sødme og fedme. Det 
er ikke underligt, at både børn og voksne holder af 
koldskål. Oftest er det kammerjunkere eller friske dan-
ske jordbær, som hældes ovenpå med rund hånd. 

Denne koldskål er helt uden mejeriprodukter. Syrlig-
heden kommer fra en hjemmelavet mælkefri yo-
ghurt, som er meget let at lave med få ingredienser. 
Til koldskålen hører en lækker og sprød myslicrunch. 
Myslicrunchen er glutenfri, men du kan bruge andre 
flager og kerner end dem, som står i opskriften.

Prøv også at servere koldskålen med banan i skiver, 
havregrynsdrys, hindbær eller blåbær.

Der er mange holdninger til, hvordan en koldskål 
skal laves: Skal der være ymer eller yoghurt i? Skal 
der være citron i? Skal der være appelsinsaft i? Skal 
der overhovedet være æg i? Skal der piskefløde i? 
Skal den være meget sød eller mindre sød, smage 
meget af citron eller surt af kærnemælk? Alt afhæn-
gigt af hvor du kommer fra, er der mange meninger. 
Prøv dig frem, og brug det, du kender til.

K O L D S K Å L  
Frisk og let at lave.

Ca. 1 liter

Ingredienser: (Uden mælk og gluten)

3 æggeblommer, pasteuriserede 

 3-4 spsk. ahornsirup, honning eller sukker

½ tsk. vaniljepulver 

4 dl hjemmelavet „yoghurt“

 1 dl risdrik, mandeldrik eller anden sød  
plante„mælk“

Skal fra ½ økocitron

1-2 spsk. citronsaft

Sådan gør du:
Pisk æggeblommer, sødemiddel og vanilje til æg-
gesnaps. Rør yoghurt og plante„mælk“ i æggesnap-
sen. Smag til med citronskal og -saft. (Prøv evt. også 
appelsinskal og -saft.)

Koldskålen spises iskold med friske jordbær, 
kammerjunkere eller myslicrunch.

Find flere mælke- og 
glutenfri opskrifter på kolde 
desserter i bogen: Is og 
kolde desserter af Karina 
Villumsen. Find eller bestil 
den hjem i din lokale bog-
handler. 

Karina Villumsen

Is og kolde desserter
– uden mælk eller gluten

MADGUDINDEN
KARINA VILLUMSEN
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Ingredienser:

1 dl grovvalsede glutenfri havregryn

 ½ dl hel quinoa, hel hirse eller hel 
boghvede

 ½ dl hirseflager, risflager eller  
boghvedeflager

 ½ dl hakkede mandler (eller andre 
nødder)

 ½ dl hakkede cashewnødder (eller andre 
nødder)

 4-5 spsk. honning, ahornsirup eller 2-3 
spsk. agavesirup

Sådan gør du:
Hæld havregryn, hel quinoa og  
hirseflager på et stykke bagepapir på  
en bageplade. 

Bag grynene i 10 minutter ved 150 grader. 
Rør rundt i dem undervejs. 

Hæld nødderne på pladen, og rist dem 
med i 5-10 minutter mere. 

Rør stadig undervejs. 
Tag bagepladen ud, og rør det hele  

sammen med honning/sirup i en skål. 
Lad det køle af, og hæld myslicrunchen 

på en dåse med tætsluttende låg.

H J E M M E L A V E T  „ Y O G H U R T “

Prøv at bruge yoghurten i stedet for kokosmælk i is. Mæl-
kesyrebakterier er, som navnet antyder, de bakterier, der 
får mælken/yoghurten til at syrne, men de har intet med 
mælk at gøre. 

Ca. 8 dl yoghurt

Ingredienser:

 2 dåser økologisk kokosmælk eller  
8 dl plante„mælk“

¾-1 tsk. johannesbrødkernemel

2 spsk. honning

 2 kapsler mælkesyrebakterier eller 2 spsk.  
yoghurt fra tidligere

 Evt. 1 spsk. citronsaft, for en mere syrlig yoghurt

Sådan gør du:
Blend kokosmælken med johannesbrødkernemel, hon-
ning og mælkesyrebakterier i en blender, til det er lillefin-
gerlunt.

Hæld blandingen i en bøtte med låg, sæt låget let på, og 
lad bøtten stå lunt i 10-24 timer. 

Jo længere blandingen står, jo mere syrlig bliver den. Det 
bedste resultat opnås ved at lade blandingen stå et lunt sted, 
hvor der er cirka 37 grader varmt. Det er det optimale for-
hold for bakterierne.

Når yoghurten er syrnet, sættes den i køleskabet i ca. fire 
timer. Herefter kan yoghurten bruges. 

Yoghurten kan holde sig 5-10 dage i køleskabet. 

M Y S L I C R U N C H  

Crunchy mysli til morgenmad eller i stedet for kammerjunkere til koldskål.

Ca. 16 små granolabarer

TIP: Spørg efter mælkesyrebakterier og johannesbrød-
kernemel i din nærmeste helsekostbutik.
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Giv dit vand en stang kul
Du kan med fordel lade dit drikke-
vand stå natten over i en glaskande med 
en stang af aktivt kul. Det er både en billig og ri-
melig effektiv metode til at rense vand. Vandet bliver mere 
blødt og velsmagende, når det har haft besøg af kulstangen. 
Det ser også dekorativt ud.

Aktivt kul kan binde (visse) pesticider, tungmetaller og 
klor. Både teknologisk og medicinsk har aktivt kul været 
anvendt i mange år. Det kan også rense drikkevandet for 
nogle af de meget giftige fluorstoffer, bl.a. PFOS og PFOA – 
de er dog for nylig blevet forbudt. Man har desværre også i 
Danmark målt fluorstoffer i en række drikkevandsboringer. 
Det er især fundet under brandmandsskoler, flyvepladser, 
lossepladser, militære øvelsesområder og steder, hvor der i 
1980’erne og 1990’erne er foretaget brandslukningsøvel-
ser (herunder børnehaver). Disse steder kan jorden være 

kraftigt forurenet med det meget 
skadelige fluorstof PFOS. 

Bemærk, at fluorstoffer er noget andet 
end fluorid (det, som tilsættes tandpasta og i dag-

lig tale kaldes „fluor“). Fluorstoffer er ikke akut skadelige, 
men kan give alvorlige sundhedsmæssige udfordringer på 
lang sigt, fordi de kan give kræft, de hæmmer immunsyste-
met og er hormonforstyrrende. 

Sådan bruger du kulstænger
Vælg en kulstang i god kvalitet, fx en Sumi Stick. Du kan 
købe dem i helsekostbutikken og i mange webshops. 

Det tager 6-12 timer for en kulstang at rense en kande 
vand. Derfor er det smart at have flere kander i gang sam-
tidig. Vælg helst glaskander frem for plastkander. Kanderne 
opbevares i køleskabet, da der dannes biofilm ret hurtigt. Giv 
dem låg på, så vandet holdes fri for snavs og køleskabslugt. 

I dag indeholder hver fjerde danske drikkevands-
boring pesticider og andre kedelige kemikalier, 
og tallet er stigende. Du kan dog nemt rense dit 
drikkevand for nogle af de skadelige stoffer og 

samtidig gøre det mere velsmagende. 

AF ROSE MAIMONIDE, ROSEMAIMONIDE.COM

KEMI

Det 

RENE 
VAND 
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ROSE MAIMONIDE hjælper 
børnefamilier med at have nemt 
ved at leve sundt og grønt i en 
travl hverdag. I Roses online-
univers, Grøn Stue, får du genveje, 
personlig rådgivning og varmt 
fællesskab omkring alt til din 
bæredygtige hverdag. Du finder 
bl.a. guides om kosttilskud til alle 
aldre og behov. 

Se mere på rosemaimonide.com. 

Husk at rengøre kanderne tit, 
gerne i opvaskemaskinen på 70 gra-
der. Glaskander kan sprænge, hvis 
du hælder kogende vand i. 

En kulstang skal koges ca. en 
gang om måneden og holder i 3-6 
måneder. Virkningen aftager med 
tiden. Derefter smides den til hus-
holdningsaffald, så evt. skadelige, 
adsorberede stoffer bliver afbrændt 
ved høje temperaturer og dermed 
gør mindst skade.

Visse andre produkter med aktivt 
kul, fx filterkul i kander, kan inde-
holde nanokulstøv, hvilket du bør 
undgå. Risikoen er langt mindre 
med kulstave.

tip
Hvis vandet er meget kalkholdigt, 
kan kulstangen kalke til og såle-
des få et hvidt lag på overfladen. 
Du kan lægge den i fryseren i en 
frysepose natten over og deref-
ter banke kalken af. 

Vandrensningssystemer
Der findes i dag mange forskellige systemer til vandrensning i private 

hjem, men det er meget vanskeligt at vurdere dem, bl.a. fordi de anvend-
te teknikker kan være meget komplekse. 

Hvis du overvejer at få installeret et system til vandrensning derhjemme, 
kan du bl.a. undersøge: 

 
 Kan producenten levere uafhængige laboratorieanalyser, som 
viser dokumenteret effekt i forhold til fx at fjerne pesticider? 

 
 Hvis du får en analyse, så kig på, om der er tale om grænseværdi-
er eller nultolerance, og hvor mange stoffer der er analyseret for. 

 
 Vandrensningsanlæg fjerner ofte en del af de naturlige mineraler i 
vandet, og det er en klar ulempe. De mineraler, som findes i vores 
vand, kan være ret vigtige for helbredet.

 
 Undgå vandrensningen, fx hvis det indebærer brug af antibakteri-
elle midler, herunder til rensning af systemet. 

 
 Mikroorganismer kan trives godt i renset vand. Hvordan tager 
vandrensningssystemet højde for dette? 

FAKTA
Ulempen ved kulstænger er, at de også fjerner calcium (kalk) 
fra vandet. Det opvejes dog af fordelene ved at fjerne de 
uønskede kemikalier. Vær derfor opmærksom på, at du og dit 
barn får nok calcium via kosten og evt. tilskud. 
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Kigger man på de allerførste studier med fiskeolier, 
var effekten af omega-3-fedtsyrer noget svingende. 
Skyldtes det, at der indgik ikke særligt gode ome-

ga-3-produkter, eller kunne forklaringen ligge et helt andet 
sted? Muligvis. For det viser sig, at det ikke er ligegyldigt, 
hvordan man stabiliserer sin fiskeolie. Det skal ikke bare 
være en tilfældig type E-vitamin, men derimod et mix af 
forskellige tocoferoler, opdaget af den svenske forsker og 
professor MD, ph.d. ved Uppsala universitet, Tom Saldeen.

Kredsløbet, både de små og de store blodkar
Det var også på Eskio-3 med det i 2020 hedengangne navn 
Eskimo-3, man opdagede den særlige effekt på kredsløbet. 
I adskillige studier så man, hvordan olien fra fede fisk kan 
forebygge blodpropper ved at hindre forløberen for en 
blodprop, trombosen, i at udvikle sig. 

Man så også, hvordan der opstår mindre åreforkalkning 
i blodkarvæggene, og dermed skabes et bedre flow gennem 
de små blodkar, der bl.a. sænker et forhøjet blodtryk.  

Hormonsystemet og især menstruationssmerter
Ved at spise en afbalanceret mængde af omega-6 fra plante-
olier og især øge mængden af omega-3-fedtsyrer kan man 

skabe en bedre balance mellem de såkaldte prostaglandiner, 
hvor nogle skaber smerter, andre hindrer dem. Det er især 
en større mængde omega-3-fedtsyrer, der er brug for, fordi 
vi fra grøntsager, frugter, nødder, olier på stegepanden og i 
dressinger og IKKE MINDST i færdigretter får alt for mange 
omega-6-fedtsyrer i den vestlige verden. Du skal fortsætte 
med at spise alle de sunde fedtstoffer fra planteriget, men 
er nødt til at hejse mange flere omega-3-fedtsyrer ind i dine 
daglige vaner, eller som kosttilskud i fx tre måneder, hvis du 
skal holde de smerteskabende prostaglandiner i skak. 

Også her har Tom Saldeen skabt forskning, der påviser 
disse forhold, og du skal tage 5–10 ml Eskio-3 dagligt i tre 
måneder for at ændre på forholdet. Prøv det, og undgå sam-
tidig færdigretter, som ikke er lavet af mennesker med en 
sund bevidsthed om fedtsyrer. 

Det helt samme trick kan du anvende i overgangsalderen 
for at bevare et godt forhold til din hud, dine slimhinder og 
til dit nervesystem. 

ESKIO-olien er miljøcertificeret
Alle produkterne i Eskio-familien er certificeret af den uaf-
hængige miljøorganisation Friend of the Sea. Det betyder 
blandt andet, at fiskeriet ikke påvirker havbunden negativt, 

MAD O G KROP

ESKIO-3-OLIE 
MED FOKUS PÅ 
BÆREDYGTIGHED 
OG VIRKNING
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Der er skrevet rigtig mange artikler om fedtsyrer, og især 
her i sund-forskning har vi emnet oppe gang på gang. 

Lige nu og her har jeg oplistet de mange muligheder,  
der er med Eskio-3, som er et af de ældste produkter.  
Og faktisk var det lige netop dette produkt, der lå til  
grund, da forskerne opdagede, hvordan man på  
Grønland undgik kredsløbsforstyrrelser. 

AF MARIANNE PALM

at det er økologisk bæredygtigt (altså ingen rovfiskeri eller 
fiskeri efter arter, som er udsatte), at virksomheden opfyl-
der skrappe miljøkrav, og at strikse regler for at minimere 
klimapåvirkningen følges så langt som muligt. Du kan læse 
mere om Friend of the Sea på www.friendsofthesea.org.

Har du springende ledsmerter i  
overgangsalderen, er det også omega-3-fedtsyrer, 

du skal fokusere på.

Fra de helt små fisk
Eskio-olien kommer fra livskraftige stammer af ansjoser og 
sardiner, som fødes i Ishavet ved Antarktis og siden føl-
ger den kolde Humbolt-strøm op til Sydamerikas vestkyst, 
hvor de fanges ud for Perus kyst. Denne fiskebestand er 
meget livskraftig og har en hurtig tilvækst. Marinebiologer 
skønner, at bestanden fornyes helt to gange årligt.

Påvirker produktionen af fiskeolien fiskeriet? Nej, fiske-
olien er først og fremmest et resultat af fiskemelsproduktio-
nen. Det første trin i produktionen af fiskemel er at udvin-

de fiskeolien først. Når olien er separeret fra, anvendes den 
masse, der er tilbage, til fiskemel.

Fuld kontrol over fiskeriet 
Al Eskio-olien fiskes af både, der ejes af råvareleverandører-
ne. Bådene er såkaldte „day-catchers” – det betyder, at de 
går i havn hver dag, og at fisken ikke opbevares på bådene 
i længere tid. Besætningen på bådene er lokale fiskere, der 
arbejder under gode vilkår og opretholder en indkomst, 
som ligger et godt stykke over gennemsnittet. Desuden har 
foretagenet et meget stærkt socialt engagement og „social 
responsibility programs” for de ansatte og deres familier.

 
Kvalitetssikring fra hav til færdigt produkt 
Anlæggene i Peru er certificeret i henhold til ISO-9000 
(kvalitet) og ISO-14000 (miljø). Fremstillingen af den 
færdige Eskio-olie sker under lægemiddel-GMP samt ISO-
9001 (kvalitet), ISO-14001 (miljø) og OHSAS-18001 (ar-
bejdsmiljø).
 
Topkarakter i renhed og stabilitet 
Eskio-olien har i flere undersøgelser vist sig at være den ren-
este og have den højeste stabilitet.
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DET HOMØOPATISKE HJØRNE

LIVSSTILSSYGDOMME 

I dette hjørne vil jeg på kun to sider 
prøve at beskrive en af vor tids 
største sygdomsårsager, nemlig vores 
livsstil. Livsstilssygdomme er en 
gruppe af sygdomme, der er steget 

voldsomt i de seneste år. På verdensplan stiger fx 
antal diabetes type 2 tilfælde med mere end det 
seksdobbelte på blot en enkelt generation. 

SVAR FRA
Thomas Kjærsgaard
Lægemiddelkonsulent og 
heilpraktiker
 

I puljen af livsstilssygdomme kan ud over diabe-
tes type 2 nævnes: 

 
► Hjerte-kar-sygdomme
► Forhøjet blodtryk 
► Forhøjet kolesterol 
► Barnløshed og overvægt
► Cancer 
► Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 
► Knogleskørhed 
► Slidgigt 
► Depression 
► Potens- og sædkvalitetsproblemer hos mænd 

Hvad går galt?
I vores moderne liv behøver vi ikke bevæge os 
som før. Ikke bare i vores industrialiserede del af 
verden. Selv i udviklingslande er en scooter ble-
vet et velfærdssymbol, og der bliver nu købt 98 
knallerter for hver to cykler. Fysisk aktivitet er alt-
så ikke længere nødvendigt i vores stillesiddende 
tilværelse. Det betyder så, at vi i vores sparsomme 
fritid nu må betale for at dyrke motion, hvilket 
desværre holder flere fra at bevæge sig. 

Vi er nu så rige, at vi ikke mere kun spiser for 
at opretholde livet og skaffe energi til kroppen. Vi 
ernærer os i stigende grad af industrialiseret fast-
food med stærkt reduceret næringsværdi. Vi har 

ofte ikke tid til at nyde måltidet eller omvendt 
overspiser og indtager stimulanser for at lade 
endorfinerne berolige, os så vi kan få lidt ro i den 
ellers så stressede hverdag. I 2014 godtgjorde et 
studie på mere end 20 millioner mennesker i 186 
lande, at der var flere overvægtige end undervæg-
tige her på Jorden. 

Oversyring af vores bindevæv
Jo mere travlt vi har i dagligdagen, jo mindre tid 
har vi til at lave en god nærende mad. Vi hopper 
over, hvor gærdet er lavest og laver eller køber 
udpint, forarbejdet mad. Fælles for fastfood er, 
at den er syredannende for kroppen. Hermed 
menes, at den lægger pres på nyrernes udskillel-
se og nedsætter pH-værdien i bindevævet. Man-
ge af de basedannende mineraler i forarbejdet 
mad er udpint eller simpelthen ikke til stede 
mere for at gøre maden mindre fiberholdig og 
derved lettere at tygge.

Det samme gælder udskillelse af sure stress-
hormoner, for lidt motion og bevægelse. Det gi-
ver mindre kredsløb og mindre ilt til organerne. 
Derudover er for mange stimulanser, medicin, 
gamle betændelser og lavere stofskifte årsager til 
oversyring, der ofte er det første tegn på en tru-
ende livsstilssygdom. Tegnene kan være:
 
► Træthed
► Nervøsitet og uro
► Vægtforøgelse
► Forhøjet blodtryk
► Muskel- og ledsmerter
► Stressfornemmelse
► Lav belastningsevne 
► Manglende stramhed i hud og bindevæv
► Dårlig hud og cellulite 

 
Understøt kroppen mod livsstilssygdomme
Da livsstilssygdomme ofte er skabt ud fra et 
kompliceret symptombillede, vil behandlingen 
også kræve en multiterapeutisk indgangsvinkel. 

Det er min erfaring, at mange klienter med 
livsstilssygdomme har en historie med mange 
antibiotikabehandlinger. Det vil derfor være 
centralt at genopbygge tarmfloraen med gode 
og effektive mælkesyrebakterier. Man skal huske 
på, at et udfordret tarmmiljø også giver et dår-

!
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ligt immunforsvar og marginalt dårligere udnyttelse af den 
mad, vi spiser. 

Mange har ligeledes tungmetalbelastninger fra tandfyld-
ninger, arbejdet, cigaretrygning, byluft, konserves, gamle 
vacciner etc. Det taler for en generel aktivering af lever, 
bugspytkirtel og fedtstofskiftet til udledning af tungme-
talophobninger. 

Inflammation har heldigvis fået mere opmærksomhed 
de seneste år. Kroniske inflammationer danner bl.a. reak-
tive proteiner, der bliver nedbrudt til aminosyrer, urinsyre, 
fosforsyre og svovlsyre. Vores pH-værdi i bindevævet vil 
derfor falde og skabe et endnu mere proinflammatorisk 
miljø. 

Da leveren jo bl.a. også renser blodet fra tarmen, vil den 
fra en dysbiotisk og evt. utæt tarm få rigeligt at se til. Da 
vi heldigvis ikke normalt kan mærke leveren, siger man 
lidt lommefilosofisk, at leverens smerte er træthed. Mange 
oplever derfor også træthed og alment ubehag, hovedpi-
ner, kvalme og hudreaktioner som tør hud, kløe og ekse-
mer, som typiske symptomer på en belastet lever. Det er et 
kendt faktum, at huden ofte er en losseplads for leveren. 
Derfor er et at de første steder, man bør behandle en hud-
lidelse, netop leveren.

Fælles for mange livsstilssygdomme er smerter i bevæge-
apparatet. Man ved i dag, at et surt bindevæv vil give en la-
vere smertetærskel, idet der i neuronets overflade åbner sig 
en række kanaler igennem overfladen, som tillader, at der 
trænger salt ind i nervebanen. Herved starter en smerte-
kaskade via centralnervesystemet til hjernen. Det ses også 
ved overvægtige børn, at en stor del af uviljen mod at dyrke 
idræt er forbundet med for store smerter. 

Knogleskørhed
De celler, der nedbryder vores knogler, kaldes osteoklaster. 
Deres knoglenedbrydende hastighed hænger nøje sam-
men med surheden af bindevævet. Et mere basisk miljø 
vil bremse osteoklasternes hastighed og derved hæmme 
knoglenedbruddet. Omvendt vil et surt miljø fremme vo-
res knoglenedbrud med risiko for knogleskørhed.

Langvarige ændringer i vores syre-base-stofskifte bidra-
ger således til en lang række livsstilssygdomme.

Et passende tilskud af basiske organiske mineralsalte er 
derfor helt essentielt for kompensation af overskydende 
syre. Jeg anbefaler derfor, at man i perioder på seks til otte 
uger tager mineralkomplekset Basica for at hæve pH-vær-
dien i bindevævet, så smerte, væsketilbageholdelse, træt-
hed etc. reduceres effektivt.

Jeg anbefaler således mine klienter en indledende 8-ugers 
kur, der grundlæggende forbedrer kroppens evne til at mod-
stå livsstilssygdomme:

Syre-base-problemer: Basica Vital, Aktiv eller Compact
Tarmsanering: Et godt probiotikum som fx SymbioLact 
Comp 
Ved tungmetalophobning: Derivatio og Chlorella
Stimulering af afgiftningsorganerne: Detox Kit
Inflammation: Traumeel-dråber eller -tabletter

Derudover en god multivitamin som Spektro eller Omni-
min, gode fedtsyrer samt specifikke urtetilskud afhængig 
af symptomerne. 

Der skrives lange bøger om dette emne, så se dette som 
en lille start til en positiv livsstilsændring, der vil give mere 
energi, mindre stress og bedre livskvalitet.

Osteoclast på 
vandring over 
knoglen

Kilde: Prof. Alan 
Boyde, University of 
London
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SPØRG EKSPERTERNE

MOTIONSSK ADER K AN FOREBYGGES 
MED AKUPUNKTUR

„Man kan ikke lappe en cykel, der 
ikke er punkteret“, sagde min aku-
punkturlærer, Per Lauborg, altid til 
os. Og det er fuldstændig sandt, at 
man ikke kan behandle en skade, 

der ikke er opstået, men man kan holde kroppen 
stærk og i balance.

SVAR FRA
Rikke Godthjælp
Akupunktør, zoneterapeut, 
posturolog og 
auriculomediciner
 

Når vi skal i gang i haven, ud at løbe i skoven 
eller cykle på landevejen, så mærker vi i starten, 
at kroppen hurtigt bliver træt, fordi vi er i dår-
lig form, vores hjerte pulser derudaf, fordi vores 
kredsløb ikke er blevet udfordret nok gennem vin-
teren. Når vi mærker, at vi bliver forpustet, sætter 
vi naturligt farten ned og passer bedre på os selv.

Så snart hjertet bedre kan følge med, øger vi 
distancen eller tiden, hvor vi presser kroppen. 
Det, vi ofte glemmer, eller måske ikke er klar 
over, er, at vores senebånd og led er langsomme-
re om at blive stærkere end vores hjertemuskel 
og kredsløb. 

Det tager ca. to måneder for hjerte og kreds-
løb at komme i nogenlunde form, men det tager 
ca. seks måneder for led og sener at oparbejde 
en tilsvarende styrke. 

Når vi mærker, at vi kan holde pusten og ikke 
bliver helt stakåndet, reagerer vi med at have lyst 
til at presse systemet lidt mere – det går jo så fint. 
Men det er netop i de to til tre måneder, at de 
fleste skader opstår, fordi vi bare så gerne vil øge 
vores præstationer.

Undgå skader med akupunktur
Akupunktur kan balancere din muskeltonus ved 
at sørge for, at der er den rette muskelspænding i 
de forskellige muskler. Overspændinger i en mus-

kel kan skabe „energiblokeringer“, og her kan 
akupunktur skabe et nyt godt flow, så du kan træ-
ne videre. 

Uden den rette balance kan du løbe skævt, 
uharmonisk, overspændt eller uden den naturlige 
muskeltonus, der skal til for at forebygge skader. 

Det tager ca. to måneder for hjerte  
og kredsløb at komme i nogenlunde 

form, men det tager ca. seks måneder  
for led og sener at oparbejde en  

tilsvarende styrke.

Akupunktur kan styrke dit immunforsvar
Vores immunforsvar er på evigt arbejde. Når vi 
bruger kroppen, så nedbryder vi den en lille smu-
le, det skaber celleaffald, der helst skal elimineres, 
i takt med at det produceres. 

Når du løber en tur, opstår der en lille inflam-
mation, og lymfevæske løber til. Lymfen er fuld 
af celler, der reparerer. Når kroppen har gen-
oprettet det belastede område, er du blevet lidt 
stærkere og kan klare lidt mere belastning, næste 
gang du udfører samme bevægelse. 

Dit immunforsvar skal altså hele tiden være 
opmærksomt og i beredskab. Har du et træt og 
ugideligt immunforsvar, får du ikke kroppen i 
balance efter en fysisk belasting, og du oparbej-
der en inflammationstilstand. 

Sørg for at få akupunktur ca. hver 14. dag, når 
du starter op med at motionere, eller så snart du 
mærker, at dine led og muskler er længe om at 
restituere. Eller vent, til skaden er sket …

!

Anvendes 
som tilskud i 

perioder med 
træthed og 
udmattelse. 

Russisk rodAstragalusSchisandraRosenrod

F O R H A N D L E S  H O S  H E L S A M ,  H E L S E K O S T B U T I K K E R  S A M T  U D VA L G T E  M ATA S  O G  A P O T E K E R .

Adaptogene urter er et af naturens små 
vidundere, når det kommer til at give  

ekstra energi – uanset om man er  
presset eller om man ønsker at give sin 

krop noget ekstra i en periode.

Følg med her

*Schisan dra bidrager til at mindske træthed og udmattelse.
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SPØRG EKSPERTERNESPØRG EKSPERTERNE

NATURLIG FERTILITET

 Kære Anja
Jeg kunne godt tænke mig at høre, 
om der er måder, jeg kan booste min 
fertilitet på – på en naturlig måde. 

Hilsen Christina 

Kære Christina
Helt overordnet er det vigtigt at have en forstå-
else for kvindens cyklus, som er et abstrakt hor-
monelt mesterværk hver eneste måned. Det tror 
jeg, de fleste kvinder kan skrive under på, især 
hvis der i en periode er koks i hormonerne. 

Under normale omstændigheder varer kvin-
dens cyklus cirka 28 dage. I starten af cyklus 
opbygges livmoderslimhinden og gøres klar 
til at modtage et befrugtet æg. Ca. 14 dage før 
menstruationen indtræffer, er der ægløsning. 
Befrugtes ægget, udebliver menstruationen som 
bekendt. Det er kun ganske kort tid, at ægget 
kan befrugtes. Så man kan godt sige, at der er et 
åbent vindue, eller måske nærmere et vindue på 
klem, for graviditet under hver cyklus. 

Derfor kan man råde meget om kost, vitami-
ner og urter, men hvis man vælger det forkerte 
tidspunkt, er der lave odds. 

Der er nogen, der hævder, at man kan spise 
sig gravid. Jeg tror faktisk ikke, det er helt tosset, 
for kosten er altafgørende for sundheden. Det er 
jo netop herigennem, at vi skal have de nærings-
stoffer, som understøtter kroppens funktioner, 
herunder hormonsystemet.

Sørg for tre gode hovedmåltider med masser 
af grøntsager, langsomme og grove kulhydrater, 
velvalgte proteinkilder samt sunde fedstoffer fra 
fisk og planter. Vælg så vidt muligt økologiske 
fødevarer for at undgå unødvendige sprøjtemid-
ler og tilsætningsstoffer. 

Kig også efter, om du har nogle mindre gode 
vaner. Rygning, alkohol, kaffe og junkfood bi-
drager ikke positivt til sundheden og dermed 
heller ikke til fertiliteten. Desuden skal du være 
opmærksom på, at hormonforstyrrende stoffer 
som plastblødgører og hormonel prævention 
kan skabe koks i hormonerne.

Kost og vaner er ting i vores omgivelser, som 
vi selv kan styre. Men én ting, som er mere van-

skeligt at styre, er stress og skuffelse. Dét at få 
børn er en naturlig forventning til parforholdet 
og noget, de fleste ser frem til. Derfor oplever 
mange par allerede efter få måneders forsøg, at 
de bliver nervøse for, om graviditeten overhove-
det kan lykkes. Da stress også styres af hormo-
ner, kan det have indflydelse på den øvrige hor-
monregulering i kroppen – altså også den, som 
styrer cyklus. 

Mit råd er derfor at være gode til at tale med 
hinanden om processen. Uanset om det er af 
fysisk, psykisk eller følelsesmæssig natur, er det 
vigtigt at visualisere jeres ønsker sammen, medi-
tere på drømmen og hele tiden tænke positivt og 
optimistisk. Troen og tankerne har mere magt, 
end de fleste vil tro på. 

Har du lyst til at supplere med kosttilskud, kan 
jeg anbefale dig at tage en god vitaminpille samt 
et tilskud med kombinerede fiske- og planteoli-
er. Hold øje med, om der er folin i vitaminpil-
len, ellers tag eventuelt dette som ekstra tilskud. 
Pharma Nord har en skræddersyet kosttilskuds-
pakke til gravide, som hedder Bio-Gravid, den 
indeholder både vitaminer og olier.

Du kan også prøve at kigge på urten shatavari. 
I Indien bliver shatavari ofte omtalt som „Hende, 
der har hundrede mænd“. Det refererer godt til, at 
den traditionelt er brugt til at regulere den kvin-
delige cyklus og dermed styrke fertiliteten. Sha-
tavari (Asparagus racemosus, radix) kan købes i 
helsekostbutikkerne.

På den homøopatiske hylde finder du dråber-
ne Ovarie comp og Fructus Femina.

Mange har også glæde af akupunktur og zo-
neterapi. 

Rigtig mange gange held og lykke, jeg håber 
mine ideer har givet dig noget at arbejde videre 
med.

De bedste hilsner fra Anja

?

EKSPERT
Frede Damgaard

Ernæringsterapeut,  
biopat og phytoterapeut

Skriv til: frede.damgaard 
@sund-forskning.dk
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EKSPERT
Anja Ballegaard

Biopat/naturopath ibm

Læs mere på 
www.anjaballegaard.dk 
eller følg på Instagram 

@anjaballegaard

Skriv til: info 
@sund-forskning.dk

Mød også Anja 
i Hjemmet, hvor den 

dygtige biopat er blevet 
helseskribent. 
TILLYKKE!
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?

SOMMERHUD

Hej Frede Damgaard
 Min hud får det altid værre om foråret og om 
sommeren, og kan der være en sammenhæng 
med pollen, myggestik og soleksem? Synes 
det hele er blevet værre, nu hvor jeg er midt i 
50’erne.

Pernille

Kære Pernille
Foråret og sommeren kan byde på mange udfordringer i 
forhold til huden.

Huden vil under normale omstændigheder danne et 
stof, der hedder melanin, som danner et beskyttende pig-
ment mod solens skader.

Så har du nok af melanin, er der god beskyttelse mod 
solens stråler, men hvis det mangler, kan det give proble-
mer med soleksem, ikke mindst hvis du har meget lys hud. 

Her kan det være relevant at spise godt med betacaroten-
holdige fødevarer, fx gulerødder og mørkegrønne grøntsa-
ger. Spis dem gerne sammen med en god olivenolie og 
masser af fed fisk og avokado. Alle næringsstofferne er med 
til at opbygge en stærk og fugtbærende hud. Spis eventuelt 
de fede fisk som kosttilskud. Også betacaroten kan fås som 
kosttilskud. 

Til mygge- og insektstik kan det være relevant med et ek-
stra B-vitamintilskud, fx Super B complex, hvor du også får 
nogle interessante urter med, der tilsammen styrker dine 
binyrers evne til at skabe gunstige forhold for dit immun-
forsvar i huden og på slimhinderne. 

Når du ikke kan tåle pollen, kan der være forskellige 
krydsreaktioner til fødevarer. Hold derfor øje med især to-
mater, nødder, grønne æbler og stenfrugter. Der kan også 
være reaktioner på jordbær, rå gulerødder, pærer og cho-
kolade. Et godt kosttilskud til at støtte din krop i forhold 
til allergien er Perilla, som findes i kapsler, gerne suppleret 
med et homøopatisk produkt, Høron. I mikrofloraen kan 
der sagtens være en forbin-
delse mellem dit tarmsystem 
og hudens evne til at bevare 
sundhed, pigment og immun-
system. Prøv fx NDS Probiotic 
Leaky-G. Vil du gøre noget 
godt for hudens sundhed og 
opstramning, kan du supplere 
med NDS Pure Line Collagen 
SkinActive.

God sommer – venligst Frede

LETOPTAGELIGT JERN, DER SMAGER GODT
Jern er en vigtig bestanddel i de røde blod-
legemer, som sørger for at transportere ilt rundt 
i kroppen. Mangler du jern, får du ikke ilt nok, 
og det kan vise sig som træthed, svimmelhed 
og koncentrationsbesvær.

Hvis du ikke spiser kød og æg, er der større  
risiko for jernmangel, fordi jern i animalske føde-
varer er nemmere at optage end jern fra planter.
 
Iron Vital F er et vegansk jerntilskud med letop-
tageligt jern-II-glukonat, som er skånsomt for 
maven og fri for konservering. Med æble, kir-
sebær, urter og rødbede. Glæd dig til dagens 
shot, det smager nemlig godt.

BLIV UDDANNET KRANIO SAKRAL TERAPEUT 
PÅ FULCRUM INSTITUTE 

2 årig KST uddannelse med start  
18.-19. september 2021, små hold!

Uddannelsen foregår på Frederiksberg.

Modtag 404 timers kompetencegivende Kranio- 
Sakral Terapeut (KST) uddannelse, som inde-
holder alle de kendte teknikker inden for blid 

bio-mekanisk og energetisk kranio-sakral terapi.

Instituttets stifter, DeeDee Schmidt-Pedersen,  
er en af front-runnerne på KST området i  

Danmark og Instituttet har undervist mere end 
400 terapeuter. 

Læs mere om uddannelsen her:  
www.fulcruminstitute.dk 
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DEN GRØNNE POTE

Din hunds urinveje er en vigtig del af hundens 
sundhed. Derfor er det vigtigt, at vi holder øje 
med hundens tissemønstre, og hvor meget vand 
den drikker.

AF KENNETH OG CHARLOTTE DINESEN

Det er også yderst vigtigt, at vi hver dag rengør og vasker 
hundens vandskål. Det skal vi, fordi hundens mund er 
fyldt med bakterier. Alle bakterier i mundhulen er essen-
tielle og skal være der, men hundeejere har måske nok 
bemærket, at når vi vasker hundens vandskål, så kan den 
virke lettere slimet. Det er de bakterier, som ikke skal være 
i en vandskål i flere dage, eller til skålen er tom. Væksten af 
bakterier kan blive så stor, at det kan skade en hunds urin-
veje og være medårsag til at skabe infektion i urinvejene.

Der er flere årsager til, at hunde kan få infektioner i urin-
vejene. Det kan både være kosten, arvelige sygdomme, hor-
monelle forstyrrelser eller cancer.

Nogle af de symptomer, vi kan kigge efter, er en øget 
drikkelyst, som afviger fra normalen. Det kan være en øget 
tissetrang. Eller hvis hunden tisser mere end normalt eller 
måske tisser i mindre portioner og flere gange. Men vi kan 
også kigge efter, om hunden virker besværet og ser ud til 
at have ondt, når den tisser. Og selvfølgelig kan det være 
så alvorligt, at vi ser hunden ændre adfærd og blive mere 
inaktiv og måske virke trist. Og der kan være feber.

PAS PÅ DIN HUNDS URINVE JE
Kosten er det letteste at lave om på, hvis din hund har 

fået en urinvejsinfektion eller struvit-sten (struvit-sten er 
den hyppigste forekomst af urinsten hos hunde).

Skal vi kigge på kosten, er det vigtigt, at vi via kosten kan 
skabe et sundere og mere surt miljø i hundens urinveje, så 
bakterier har sværere ved at trives. 

Har din hund fået en almindelig urinvejsinfektion, har 
du forhåbentlig været hos dyrlægen, som har dyrket din 
hunds urin og fundet en øget bakterievækst og stillet diag-
nosen. Og dyrlægen har udskrevet en recept på medicin.

I perioden, hvor din hund er i behandling, kan du med 
sindsro supplere den medicinske behandling med både 
tranebærkapsler og ekstra C-vitamin, biotin eller elmebark 
(slippery elm). 

Tranebær kan slå nogle bakterier ihjel samt skabe et 
mere surt miljø, og sammen med C-vitamin gør det blære-
miljøet endnu mere surt. Biotin og elmebark er med til at 
styrke kroppens slimhinder, også blærens slimhinde, som 
vil blive gjort mere modstandsdygtig.

Det skal dog siges, at de naturlige tilskud ikke altid kan 
stå alene, når din hund har fået konstateret urinvejsinfekti-
on. Så lad altid dyrlægen være med i behandlingen. 

De naturlige midler kan bruges i en måneds tid for at 
styrke slimhinder og for at undgå, at der kommer en ny 
urinvejsinfektion. 

Har din hund fået struvit-sten, som typisk dannes på 
grund af din hunds kost, er det kosten, du skal kigge på med 
det samme. Disse sten dannes typisk, fordi din hunds krop 
og nyrer kan have svært ved at nedbryde visse proteiner el-
ler får for højkoncentrerede proteiner på en gang. Hunde er 
bygget op af proteiner og har brug for dem. Men i dag er 
hunde lige så forskellige som vi mennesker. Nogle hunde 
har ingen problemer med at få et tørkostprodukt med et me-
get højt proteinniveau, og andre skal have et lavere niveau.

Har du været hos dyrlægen og fået konstateret struvit-
sten, har du formentligt fået et produkt med hjem, som in-
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deholder aminosyren DL-methionin, som 
understøtter hundens nyrer til at kunne 
nedbryde proteiner bedre og dermed 
støtte hunden, så der ikke ophobes mag-
nesiumaflejringer og dermed struvit-sten.

Her vil vi dog igen anbefale, at du sup-
plerer hundens kost med både tranebær, 
C-vitamin og biotin eller slippery elm for 
at styrke hundens slimhinde i blæren og 
urinrøret, da sten i hundens urinveje kan 
ridse i slimhinden.

 Kig på din hunds tørfoder, og vurder, 
om du skal skifte foder. Vi har god erfa-
ring med Barf (råt foder). Hvis du vælger 
at skifte til at fodre råt, eller allerede gør 
det, så vælg det kød, der er lavest i prote-
in, og tilsæt gerne let kogte eller tørrede 
grøntsager som fibre. 

Du kan også vælge kvalitets vådfoder 
(uden sukkerroe/roetrævler) med grønt-
sager og selvfølgelig alle de naturlige 
mærker med tørkost, der findes. 

 Det skal dog lige understreges, at hun-
de på rå kost får lavere proteinniveau dag-
ligt end hunde, der får tørkost. Ring eller 
kig forbi, og få vejledning og råd, hvis du 
er i tvivl.

 Vi ved meget, men vi er ikke dyrlæger, 
så er du i tvivl, bør du altid få stillet en 
diagnose i samråd med din dyrlæge.

 Du er meget velkommen til at kontak-
te os, hvis du ønsker at supplere den be-
handling, din hund er sat på af dyrlægen.

Charlotte Dinesen er den lykkelige 
ejer af Den Grønne Pote på 
Ordrupvej i Charlottenlund. En 
vaskeægte nørd udi sundere 
madvaner og lykkeligere hunde 
og katte. Hun sælger gerne det 
hele økologisk, også pelspleje 
og legetøj. Charlotte har i øvrigt 
specialiseret sig i „de fire poters 
husapotek„ og vil fremover i 
sund-forskning krydre vores sider 
med nyttige tips til vores allerbed-
ste venner. Dem, der aldrig siger 
os imod. 

Har du været til dyrlægen og 
sikret dig, at vovse ikke fejler 
noget alvorligt, kan du få glæde 
af en tur til Den Grønne Pote eller 
skrive til Charlotte Dinesen her 
i sund-forskning. Skriv til info@
sund-forskning.dk, og vi ekspede-
rer dine spørgsmål videre. 
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Er du allerede sundhedsentusiast, har du nok opdaget, at 
der er skrevet rigtig mange artikler om B-vitaminers betyd-
ning for hele kroppens sundhed. De er supervigtige for vo-
res evne til at nedbryde proteiner, kulhydrater og fedtstoffer 
korrekt, så makronæringsstofferne nedbrydes til de bestand-
dele, der hjælper den enkelte celle med at danne energi. 

B-vitaminerne skylles let ud af moderne livsstil med alt 
for meget arbejde, alkohol, sukker og faktisk også af over-
drevne bekymringstanker, tankemylder og så selvfølgelig 
dårlig nattesøvn forårsaget af de mange nævnte faktorer. 

De findes i stor stil i alle kornprodukter, frø og kerner, 
grøntsager og frugter samt i mælkeprodukter og kød. For-
bruger du mange B-vitaminer, eller får du ikke nok, er det 
værd at supplere fx med B-energy fra New Nordic, der har 
specielt fokus på at skabe mere mentalt overskud til hverda-
gens mange gøremål. 

Ekstra støtte til studierne fra fransk ekstrakt 
I otte uger gav man 53 studerende det patenterede ekstrakt 
af den maritime franske fyrrebark, og 53 unge blev udvalgt 
som kontrolgruppe. Man ville undersøge, om man kunne 
skubbe ekstra på de kognitive funktioner hos de ellers sunde 
og velfungerende studerende. Man målte på evnen til at hol-
de fokus, på hukommelse og andre kognitive funktioner. 

Forsøget sluttede af med de samme tests, som man ind-
ledte studiet med, og man kunne se en god portion forbed-
ring hos de elever, der havde fået den franske fyrrebark. De 
var overordnet og statistisk målbart bedre til at koncentrere 
sig under den eksamen, de deltog i sammen med kontrol-
gruppen, som blot havde gjort, som de plejede. 

Kilde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22108481/)

En stærk kombination
Alt i alt vil et tilskud af B-vitaminer kunne bidrage til at ved-
ligeholde nervesystemets funktioner og i kombination med 
den franske fyr skabe muligheder for, at studietiden og livet 
i almindelighed bliver fyldt med fokus og fornøjelig energi 
til hverdagens blæst. 

Ud over B-vitaminer og fransk fyr er der også tilsat 
C-vitamin og lidt magnesium
Fra EU (EFSA) ved man, at vitamin B2, B3, B6, B12, C, fo-
lat og magnesium bidrager til at reducere træthed og ud-
mattelse. Vitamin B6 bidrager desuden til regulering af den 
hormonelle aktivitet og normale psykologiske funktioner. 
Pantothensyre bidrager til normale mentale funktioner.

To kapsler dagligt er den anbefalede dosering. 

AF MARIANNE PALM

To stærke komponenter 

til de 
kognitive 
funktioner

KOST TILSKUD

B-vitaminer har været kendt i rigtig mange år 
som en vigtig energigiver for hele kroppen. De 
virker ved at optimere cellernes evne til at danne 
ATP i en meget indviklet proces, men alligevel 
forståelig – og mærkbar. Her i artiklen kigger vi 
på, hvad der sker for vores hjerner og følelsen af 
overskud, når man tilsætter et ekstrakt fra den 
franske fyr, der gerne gror tæt på havet. 



FIND 
STYRKE 
I HAVET

 

ESKIO-3 MED OMEGA-3 FOR:

SYNET*HJERTET*HJERNEN*

Eskio-3 fiskeolie er certificeret af Friends of the Sea for at sikre 
miljømæssigt godkendte fiskeri- og produktionsmetoder. Eskio-3 
er omega-3 af høj kvalitet, der produceres ansvarligt, baseret på 
svensk forskning.

*EPA og DHA bidrager til en normal hjertefunktion. Den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 250 mg EPA og DHA. DHA bidrager til at vedligeholde en  
normal hjernefunktion og et normalt syn. Den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 250 mg DHA. Kosttilskud bør ikke træde i stedet for en varieret kost.
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Bevæger man sig ned til hver eneste muskelfiber og kig-
ger på parløbet med en nervecelle, får man øje på et tæt 
samarbejde, som er helt afhængigt af, at der bliver over-
ført (transmitteret) et signal fra én nervecelle til den næste. 
Nervecellerne ligger som langstrakte celler på en snor, og 
det er netop i forbindelsen mellem perlerne, at det hele 
sker – hvis der vel at mærke er dannet nok acetylcholin, 
en neurotransmitter, som vi benytter os af, hver gang vi 
bevæger os. Derfor er det let at regne ud, at sportsfolk eller 
mennesker med fysisk arbejde forbruger mere end stille-

siddende, og derfor er det så vigtigt at kende hele denne 
dominoeffekt, som binder vores hjerne, nervesystem og 
muskler sammen.

Velkommen til en verden af signalstoffer – også for 
dig, der blot bevæger dig på motionsplan.
For at danne nok acetylcholin skal der tilføres cholin, 
og det vitaminlignende næringsstof får man fra lecithin. 
Lecithin findes i en række fødevarer og heldigvis for det, 
for der er brug for en større mængde både til hjernen, til 

Lecithin 

til sportsfolk og alle andre, der bruger 
deres muskler – og nervesystem

Når vi anvender vores muskler, er det via signaler fra vores nervesy-
stem, så vi kigger nærmere på et makkerpar: Hvordan en muskelfiber 
er afhængig af den rette nerveimpuls, og hvordan nerveimpulsen kun 
kan skabes, hvis vi har nok af den særlige neurotransmitter acetylcholin. 
Det stof er til gengæld afhængigt af cholin, som man får fra lecithin. 
Lyder det forvirrende? Så læs med her.

AF MARIANNE PALM

MAD & KROP



    //   93

de skeder, som omgiver nervecellerne ude i kroppen og ikke 
mindst til at nedbryde det fedt, vi spiser, så leveren kan arbej-
de optimalt. 

Træner du ihærdigt, er du småtspisende, har du været syg, 
er du energiforladt, eller har din krop været under større pres, 
har du brug for lecithin, så du kan få nok cholin og dermed 
danne nok neurotransmittere til alle dine mange nerveceller 
og til hver eneste muskelfiber.

Man ved også, at der ved lecithinmangel kan opstå proble-
mer med hukommelse, indlæring, koncentration samt kreds-
løbsforstyrrelser, fx forhøjet kolesterol. I det hele taget er cho-
lin og dermed lecithin en vigtig hjælper i hverdagen, og derfor 
er det vigtigt, at du spiser rigeligt med bl.a. spinat, blomkål, 
nødder, solsikkekerner og fx æggeblommer samt evt. soyapro-
dukter og bønner, der også har et højt indhold af lecithin.

Lecithin og hukommelse – en kaskade af muligheder – 
eller en kaskade af problemer
Som nævnt spiller acetylcholin også en vigtig rolle som neu-
rotransmitter ved lagring i hukommelsen. Mangler der acetyl-
cholin, kan korttidshukommelsen være nedsat, og nyerhver-
vet viden kan ikke lagres.

Det gælder også langtidshukommelsen, som ligeledes på-
virkes ved lavt indhold af cholin og acetylcholin. Når vi lærer 
noget nyt, dannes der nye forbindelser mellem nervecellerne 
– også kaldet synapser.

Gennem disse synapser sendes impulser, hvis styrke juste-
res og forbedres gennem brug både i hukommelsen og ved 
at bruge vores muskler. Hvis der bliver en underforsyning af 
cholin, tvinges hjerneceller og nerveceller til at bruge af de-
res reserver. Disse reserver udvindes af cellemembranerne, der 
består af omkring 10 pct. cholin. Når cholinreserverne i cel-
lemembranerne opbruges, ødelægges cellerne og dør. Denne 
proces kaldes for „nervecellernes autokannibalisme“, og det 
har stor betydning for både hukommelse og indlæring. 

Når cellerne ødelægges og dør, ødelægges nerveforbindelser-
ne nemlig også. Det betyder, at vigtig information går tabt, da 
vi bliver ude af stand til at huske. Og jo færre nerveceller der 
kan forbindes, jo mindre mulighed har vi for en god indlæring.

Flere fakta om lecithin
Lecithin er sunde fedtsyrer i form af fosfolipider, som indgår i 
alle levende cellemembraner.

Lecithin – også kaldet fosfocholin – består af flere kompo-
nenter: to fedtsyrer, glycerol, fosfat og cholin. Cholin findes i 

Træner du hårdt og 
længe, forbruger du af 
kroppens lecithinreserver 
og har derfor sværere ved 
at danne nok acetylcholin 
til dine neurotransmittere. 
Det nedsætter din præsta-
tionsevne. 

FAKTA
Der er lecithin overalt, fx består 28 pct. af vores 
nerver af lecithin, knoglemarven kan indeholde 
op til 45 pct., og i myelinskederne, som omgiver 
vores nerveceller, er indholdet på 67 pct.
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neurotransmitteren acetylcholin, som 
er nødvendig for, at hjernen og ner-
verne fungerer optimalt. Fosfocholin 
er amfolyt, hvilket betyder, at fosfo-
cholin-molekylet både er hydrofilt og 
lipofilt. Det giver lecithin en emulge-
rende og fugtgivende egenskab, som 
bl.a. huden er glad for, men skaber 
også fleksible og plastiske cellemem-
braner, der lettere kan reagere på, 
hvad der sker inden i og uden for cel-
len. 

Via leveren hjælper cholin kroppen 
med at udnytte fedtstofferne opti-
malt, da lecithin i denne funktion er 
lipofilt, dvs. fedtelskende.

Lecitin har indflydelse på rigtig 
mange forskellige processer i krop-
pen. Lecithin påvirker bl.a.:

Kolesterol
Åreforkalkning
Hukommelse 

Indlæring
Generel hjernefunktion

Nerveceller

I fordøjelsen er lecithins funktion 
at nedbryde fedt fra kosten. Fedtet 
bliver nedbrudt til små dråber, som 
dermed øger fedtets overfladeareal, så 
enzymerne, der skal omsætte fedtet, 
hurtigere kan udføre deres arbejde. 
Lecithin muliggør derfor optagelsen af 
fedtet i tarmen og sørger for transport 
af fedtstoffer rundt i kroppen samt ud-
vekslingen af fedtstoffer mellem cel-
lerne. Disse funktioner har bl.a. stor 
betydning for kolesterolbalancen, og 

mange forsøg har vist, at lecithin sæn-
ker blodets indhold af totalkolesterol, 
samtidig med at det hæver indholdet 
af HDL-kolesterol (det gode) og sæn-
ker LDL-kolesterol (det dårlige).

I leveren er det forekomsten af 
„størknet“ kolesterol, som er forløber 
for mange sundhedsproblemer i gal-
deblæren. Derfor har lecithin også stor 
indflydelse på leveren og galdeblæren, 
hvor lecithin holder kolesterolet fly-
dende gennem lever og galdegange. 

Generelt virker lecithins evne til 
at nedbryde fedtlagre i kroppen godt 
imod åreforkalkning, hvis årsagen er 
fedtaflejringer i blodkarrene. Det sam-
me gælder for leverproblemer forårsa-
get af fedtaflejringer.

ET NERVESYSTEM, SOM  
SAMARBEJDER MED DIG
Nerveceller består overordnet af en celle-
krop med en cellekerne, dendritter, en axon 
og en axon-ende. Axonen er en nervecelles 
forgrening, der leder nerveimpulsen bort fra 
nervecellelegemet og videre til enten en an-
den nervecelle, en muskel eller slimhinder 
m.m. Omkring axonen sidder myelinske-
der. Myelinskedernes funktion er at „isole-
re“ axonen, så nervesignalerne bliver trans-
porteret hurtigere, og hele processen med 
viderebringelse af signaler forløber ufor-
styrret og problemfrit. Hvis myelinskeder-
ne bliver beskadiget, som det fx er tilfældet 
ved multipel sklerose, hvor immunsystemet 
angriber myelinskederne, forstyrres nerve-
signalerne. Signalerne bliver langsomme, 
forkludret eller blokeret, og det kan lede til 
en lang række lidelser.

Kilder:

F. Amenta and S.K. Tayebati,"Pathways of Acetylcholine Synthesis, 
Transport and Release as Targets for Treatment of Adult-0nset Cognitive 
Dysfunction" - Current Medicinal Chemistry, 2008.

J. Heilhammer, E. Fries, C. Buss, V. Engert,

A. Tuch, D. Rutenberg and D. Heilhammer," Effects of Soy lecithin Pho-

sphatidic Acid and Phosphatidylserine Complex (PAS) on the Endocrine 
and Psychological Responses to Mental Stress", Stress, June 2004.

Dr Ananya MandaI, MD,"What is Myeline?", Jan 22, 2014.

Nanna Finnerup,"Nervesmerter (neurogene smerter)", 23.08.2013.

Poul Videbech, dr. med., "Hjernens netværk".
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PRØV LECITHIN SOM KOSTTILSKUD
Berthelsen Lecithin indeholder GMO-fri solsikke-
lecithin i extra jomfruolivenolie for at give en  
optimal optagelse og er samtidig 100 pct. vegansk.

Hvad er lecithin?
Lecithin er sunde fedtsyrer i form af fosfolipider, 
som indgår i alle cellemembraner. Lecithin er 
naturligt rig på inositol og phosphatidylcholin og 
er således en rigtig god naturlig kilde til cholin. 
I kroppen benyttes cholin til neurotransmitteren 
acetylcholin, som er nødvendig for, at hjernen og 
nerverne fungerer optimalt. 

Hvilken betydning har lecithin?
Cholinen i lecithin er vigtig for kroppens fedtfor-
brænding, da det hjælper kroppen med at opløse 
fedtstofferne, så de lettere kan transporteres rundt 
i kroppen og forbrændes i cellerne. Derudover 
vedligeholder lecithin også en normal leverfunktion, 
da cholin modvirker, at fedtstoffer og kolesterol 
ophobes i leveren. 

Der kan også opstå en overreaktion i nervesystemet 
ved langvarige og kroniske smerter, fx ved piskesmæld 
efter ulykker, hjernerystelser og andre kroniske proble-
mer. 

Når myelinskederne er blevet ødelagt eller beska-
diget, forstyrres de nervesignaler, som sender smer-
tesignaler af sted. Hjernen får derfor besked om, at 
noget gør ondt, selvom området ikke bliver udsat for 
smerte. De beskadigede nerveceller bliver dermed 
hyperaktive/sensible/irriterede og sender hele tiden 
forkerte signaler af sted. Det kan fx også gælde ved 
fantomsmerter. 

Sørger du for god motion, hjælp til eventuelle trau-
mer, der er opstået efter akutte eller kroniske proble-
mer, spiser masser af farverige grøntsager og undgår 
alskens nerveforstyrrende impulser, og ikke mindst 
spiser din lectihin hver dag, er der noget, der tyder på, 
at både dine muskler og dit nervesystem, din lever, 
dine blodkar og din hud vil elske dig for det.
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BIOPAT/NATUROPATH IBM
Bliv biopat/naturopath ibm, og hjælp din klient i 
balance ved at kigge på belastende faktorer og ved 
hjælp af naturlige remedier.

MÅSKE DU VIL VÆRE ZONETERAPEUT IBM   
En beskyttet titel med al viden fra biopatien og  
naturopatien blandet med det smukke, sunde og  
velgørende håndværk, som zoneterapi er. 

Lige nu overtegnet, men nyt hold til oktober 2021.

KOM MED PÅ VORES NYE UDDANNELSE 
SOM MANUEL TERAPEUT IBM 
Lær fuld kropsmassage samt ansigtsmassage/
zoneterapeutiske punkter og behandling af  
alle fascier i kombination med alle fagene fra 
biopatien. 

FÅ MEGET MERE AT VIDE PÅ  
VORES INTROAFTENER. 

Lige nu er de over webinarer den sidste tirsdag  
hver måned kl. 19 – 20. Eller skriv til os på  

info@biologisk-medicin.dk.
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S(kønnere) 
med spirulina
Der er større og større fokus på krop og 
skønhed, og nogle gange kan små ting 
gøre en forskel. En af mine favoritter er 
den lille, blågrønne alge med det mund-
rette navn spirulina.

Spirulina er kendt for sine mange sund-
hedsfordele. Algen indeholder nemlig 
et væld af essentielle aminosyrer, fx alle 
B-vitaminer og mineraler som jern, mag-
nesium, zink og selen. Dertil kommer 
den afgiftende klorofyl, antioxidanter og 
fedtsyrer. Den lille alge kan med fordel 
både anvendes på huden og indvortes i 
smoothies, raw cake eller i nice cream. 

Kosmetisk kan algen anvendes i mas-
ker til både hud og hår. 

Forskning viser, at algen er i stand til 
at reparere DNA-skader ved hjælp af sit 
høje indhold af antioxidanter, men også 
beskytte imod virus og hæmme inflam-
mation. Udvortes kan algen trylle med 
alt fra solbrændt, irriteret eller tør hud.

Især i udlandet bliver algen omtalt 
som „nutricosmetics“ på grund af de fine 
skønhedsfordele. Det giver god mening, 
for mad med en høj næringsværdi giver 
de bedste betingelser for vores celler. 

AF METTE MY OPPERMANN

HUD

MANGE STUDIER VISER, AT ALGEN:
►  Kan skabe bedre fugtmætning i huden, da den hindrer  

trans-epidermalt fugttab, fx ved brandsår.

►  Stimulerer syntesen af de kollagene og elastine celler. På denne 
måde kan den forebygge og bekæmpe ældning af huden. 

►  Giver bedre beskyttelse af UV-stråler. Spirulina er fx anvendt i 
nogle solcremer.

►  Kan lysne pigmentpletter, men også hæmme en overaktivitet af 
enzymet tyrosin, som indgår i dannelsen af melanin. 

►  Er sårhelende. Indholdet af flavonoider har en adstringerende 
(sammentrækkende) effekt og fremmer dermed sårhelingen.

►  Bidrager til en bedre regulering af talgkirtlernes afsondring af 
oliesubstans i hud og hårrødder, har antibakterielle egenskaber 
og er inflammationshæmmende. Tilstande, som fx ses ved akne.

Brug spirulina i din hverdag
Du kan enten indtage spirulina i 
pulver eller som tabletter. Lav en 
frisk grøn og nærende smoothie 
med fx spinat, frossen banan, 
mynte, bladselleri, citron og 1 tsk. 
spirulina. Hvis du bager, kan du fx 
hakke brændenælde, ramsløg/per-
sille og blande 1 spsk. spirulina i 
dejen. 

Hvis du vil have sundhedsforde-
lene ved spirulina, skal du spise tre 
gram om dagen. 

Kosmetisk kan algen anvendes i 
masker til både hud og hår. Lav en 
kølende og fugtende maske ved at 
blande: 

1 tsk. honning 
1 tsk. spirulina
1 tsk. ymer 

Lad masken sidde 10 minutter, og 
skyl af. Brug gerne denne maske 
en til to gange om ugen. Særligt i 
sommerperioden føles masken rar 
efter en tur i solen. 

METTE MY OPPERMANN guider 
dig til en smuk hud, balance og ikke 
mindst en sundere livsstil igennem 
holistiske behandlinger, sund mad 
og naturlig hudpleje via hendes 
univers @greenzonebyoppermann
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Bio-Qinon Q10
Danmarks eneste 

Q10-produkt til forebyggelse 
og behandling af 

coenzym Q10-mangel

Pharma Nords Q10-produkter er dansk 
produceret og har været anvendt i mere 
end 100 internationale, videnskabelige 
undersøgelser.
Bio-Qinon Q10 var det første Q10-pro-
dukt på det danske marked og er i dag 
det eneste produkt til forebyggelse og 
behandling af mangel på det livsvigtige 
stof coenzym Q10.

Bio-Qinon Q10 30 mg. Naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af coenzym Q10-mangel. 1 kapsel indeholder 30 mg ubidecarenon (coenzym Q10). Dosering: Voksne, 1 kapsel dagligt i forbindelse med 
et måltid. Bør ikke anvendes af børn under 2 år uden lægens anvisning. Bør kun anvendes af gravide og ammende i samråd med læge. Q10 kan hæmme blodets evne til at størkne og bør derfor ikke indtages af 
folk i blodfortyndende behandling, medmindre det er i samråd med læge. Forsigtighed tilrådes ved nedsat nyre-og leverfunktion. Bivirkninger: I sjældne tilfælde er der rapporteret hovedpine, svimmelhed og 
fordøjelsesbesvær. I endnu sjældnere tilfælde er der rapporteret hudirritation. Vejl. udsalgspris Bio-Qinon Q10 30 mg kr. 199,00 (60 stk.) og kr. 359,00 (150 stk.). Læs indlægssedlen omhyggeligt.

Bio-Qinon Q10 – det originale Q10-produkt med en helt unik kombination af  
Coenzym Q10 og vegetabilsk olie, som giver en høj og dokumenteret optagelighed. 

Læs mere om Bio-Qinon Q10 og tilmeld dig 
Pharma Nords Helsenyt på www.pharmanord.dk
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Q10 er et livsvigtigt, vitaminlignende stof, 
der indgår i cellernes energiproduktion. 
Q10 medvirker aktivt ved omdannelsen af 
næringsstoffer til ATP (adenosintrifosfat), 
som lagrer energien i kemisk form. 
Når cellen behøver energi, spaltes ATP- 
molekylet, og den oplagrede energi fri-
gives.

Hele processen finder sted i cellernes mi-
tokondrier. Især muskelceller har behov for 
store energimængder, og derfor indehol-
der muskler væsentligt flere mitokondrier 
end andre celletyper. Hjertemusklen er et 
godt eksempel på kropsvæv, hvor celler-
ne indeholder mange mitokondrier, fordi 
energibehovet er stort.
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