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«Superkvinnen» 

Kristin Lie

Nytt produkt 
- Betaglucare!

Udo Erasmus Sov deg til god helse! God erfaring med Opti Green!
«Frisk med lavkarbo» Alfalinolensyre motvirker brystkreft super 8

Få med
deg høstens

seminar!

NYHET! 

Udó s Choice 

oppskriftshefte
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sommeren er snart 
over og høsten er 
like rundt hjørnet. 
det er allikevel i 
skrivende stund 
enda håp om flere 
uker hvor vær
gudene kan tilby 
oss noen flotte dager med sol og varme. 
Forhåpentligvis har du fått ladet batteriene 
og er klar for høstens mange gjøremål!

like sikkert som at høsten snart er her, er 
det at soma er godt i gang med plan
legging av høstens seminarturne. lars 
drar ut på turne og skal besøke 7 byer 
rundt i Norge. det vil nok glede mange 
at tema for turneen denne gang er fett. 
det vil nok også glede mange at selveste 
«fettkongen» udo erasmus kommer på 
besøk til Norge og vil holde foredrag i 
oslo. Vi er også veldig heldig som har 
fått dr tor egil skogli til å holde foredrag 
om tarmdysbioser. Vi håper og tror med 
dette at alle i høst skal kunne finne, et 
foredrag, eller gjerne, fler som passer 
for dem. 

Vi lanserer nytt, spennende produkt  
Betaglucare  betaglukaner fra havre. 
et naturlig produkt med vitenskapelig 
bevist medisinsk effekt. les utfyllende 
informasjon om produktet i bladet.
ellers kan vi tilby deg et vidt spekter av 
artikler. Vi har intervjuet «råskinnet» kristin 
lie, nybakt Norgesmester på lang
distanse triathlon. Vi har også snakket 
med dr sofie hexeberg. i tillegg kan du 
lese mange nye, nyttige artikler som er 
skrevet av vår flinke fagsjef, lars ranes.

denne årstiden byr også på mye godt 
fra naturens spiskammers, husk å ta 
med deg alle godene hjem fra skog 
og mark. Mye av det du finner ute 
kan du blant annet bruke i noen av 
våre deilige oppskrifter som du finner i 
bladet, eller i vårt helt nye udo´s Choice 
oppskriftshefte som du nå kan bestille.

Jeg�ønsker�dere�alle�riktig�god�lesing�
og�en�frisk�høst�med�mange�spennende�
opplevelser!�God�lesing!

Vennlig hilsen 
Anne�Hegbo
redaktør

i tara nr 3 kunne vi lese om Marit dahl 
som har levd et dramatisk og hardt liv som 
narkoman. For ni år siden greide hun å slutte 
og går nå på metadon. Men samfunnet 
lærte henne aldri å bo, og ga henne aldri 
rutiner for hva som må gjøres hver eneste 
dag. For et år siden ga Marit nesten opp. 
livsstilspatruljen i tara ga Marit en ny sjanse 
ved å gi henne nye tanker, nye rutiner og et 
helt nytt hjem. soma var også med å hjelpe 
Marit ved å gi henne 1 års gratis forbruk 
av flere av våre kosttilskudd. Marit startet 
med et skånsomt detoxprogram med sun 
Chlorella, urbase og Flor essence. hun får 
også udo´s Choice, probiotika for magen, 
Cocosa til matlaging og smoothies, Zenbev 
for god søvn og drakens grønne te som er 

både beroligende og oppkvikkende.
Vi gleder oss til å følge Marit videre 
fremover. dersom du vil lese mer om Marit 
og hennes historie  kan du lese boken 
«hekta». den er ført i pennen av journalist 
lise Askvik. 

Soma.no�ble�nylig�oppdatert�med�nytt�design�og�masse�nytt�fagstoff. der vil du blant annet 
kunne lese spalten til fagsjef lars ranes, artikler fra eksperter innen kosthold og helse, masse 
sunne og deilige oppskrifter, interessante brukererfaringer og intervjuer med sponsorater. du 
kan også bla i produktbrosjyrer og tidligere utgaver av soma News. sist, men ikke minst: 
Vi har splitter ny nettbutikk med mulighet for å betale med kort. titt innom!

Soma 
i pressen!

i slutten av april stod det en artikkel i Aften
posten som viser til ny forskning som kan 
tyde på at fettrike frokoster er det sunneste. 
Ved universitet i Alabama har man sett på 
risiko for utvikling av metabolsk syndrom i 
sammenheng med fettinnholdet i det første 
måltidet for dagen. Man har funnet ut at 
høyt fettinnhold tidlig på dagen gir redu
sert risiko for å utvikle metabolsk syndrom, 
skriver dagens Medisin.
samtidig så man at frokost med lavt 
fettinnhold og samtidig økende fettinnhold 
i senere måltider øker risikoen for å utvikle 
markører for syndromet.

Forskerne ved universitet sier ting kan tyde 
på at fettinntaket like etter man har våknet, 
er en effektiv måte å skru på fettmetabo
lismen. studien er gjennomført på mus, 
ifølge universitetet i Alabama.

Fet frokost er sunt!
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Mange har de siste årene lurt på når udo erasmus kommer tilbake til Norge. det er derfor 
gledelig å kunne melde at han kommer til oslo i september. da er det mulig for butikkansatte, 
terapeuter og andre interesserte å komme for å høre på foredrag med selveste «fettkongen»; 
dr udo erasmus.

Seminar med Udo Erasmus
– mannen bak udo ś Choice kommer til Norge!

Kosttilskudd fremmer 
idrettsprestasjoner

den kanadiske forskeren dr. udo erasmus 
har doktorgrad i ernæring, og har 
spesialisert seg på fett. Allerede for 20 år 
siden skrev han den svært anerkjente 
boken «Fats that heal, fats that kill» hvor 
han advarte mot overforbruket av ødelagte 
og bearbeidede planteoljer. han påpekte 

videre den nære sammenhengen mellom 
vårt økte forbruk av bearbeidet fett og økt 
forekomst av livsstilssykdommer som kreft, 
hjerte/karsykdommer etc. Videre viser han 
at man ved å velge riktig fett i kosten kan 
bli kvitt svært mange vanlige plager, samt 
redusere risikoen for livsstilssykdommer. han 

snakket allerede i 1986 om viktigheten av 
å innta essensielle fettsyrer (omega 3 og 
omega 6) i riktig balanse.
dr. udo erasmus har skrevet og forsket mye 
på disse problemstillingene, og anses å 
være blant de ledende forskere på dette 
feltet.

Hvor� Dato� Klokken

oslo  radisson Plaza hotell onsdag 15. september 18302100

oslo  radisson Plaza hotell torsdag 16. september 18302100

seminaret er GrAtis og starter klokken 1830 og vil vare til ca klokken 2100. det vil bli enkel bevertning i pausen, 
samt kaffe, te og vann under hele seminaret. Påmelding til: anne@soma.no eller pr telefon 400 33 439.
Påmelding�til�Soma�Nordic�innen�1.�september�2010
NB! påmeldingen er bindende – du vil bli belastet med kr 200, dersom du ikke møter opp.

Vel�møtt!

i hovedoppgaven «effekt av kosttilskudd på en gruppe idrettsutøvere» 
(2009), testet man for første gang effekten av kosttilskudd ved Norges 
idrettshøyskole. et mannlig basketballlag i eliteserien fungerte som 
testgruppe, og konklusjonen var entydig. de av spillerne som inntok 
kosttilskudd opplevde en betydelig/signifikant prestasjonsfremmende effekt. 
soma sponset med udo’s Choice oljeblanding, og sto dermed for tilskuddet 
av prestasjonsfremmende fettsyrer. Vi gratulerer hovedoppgavestudent 

signar Andre Nilsen med et viktig pionerarbeid ved 
landets ledende idrettsmiljø, og takker for 
at vi ble invitert til å delta. det er gledelig 

å se at resultatene er i tråd med de 
gode resultatene som ble observert 

i pionerstudiet i danmark i 
2000, hvor udo’s Choice 
alene ble testet på 

60 idrettsutøvere.
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Senker blodsukkeret og kolesterolverdiene på en naturlig måte!

ProduktNyhet!

BETAGLUCARE©

– betaglukaner fra havre

er du en av dem som synes det er vanskelig 
å finne balansen mellom «det gode liv» 
og kravet om mer mosjon og et sunnere 
kosthold? Betaglucare© er et naturlig produkt 
med vitenskapelig beviste medisinske 
effekter, for deg som ligger i risikosonen 
for å utvikle sykdom som en følge av din 
livsstil. det er to ting som er avgjørende for 
at betaglukanene skal kunne virke helse
fremmende; riktig mengde og høy kvalitet.

Redusert�kolesterol,�senkning�av�
blodsukker�og�forbedret�mage-�og�
tarmfunksjon.
det er betaglukanenes evne til «geldannelse» 
som er grunnlaget for disse positive effek
tene. i motsetning til andre ikkeløselige fiber, 
danner betaglukaner (forutsatt rett mengde 
og kvalitet) en tyktflytende gel i magen som 
binder gallesyrer 1 og forsinker opptaket av 
både sukker og kolesterol fra tarmen 2.

to ting er avgjørende for at betaglukanene 
skal redusere kolesterolet og blodsukker
stigningen: riktig mengde og høy kvalitet. 
kvaliteten er avgjørende for geldannelsen 
i magen og tarmene. ingen geldannelse – 
ingen effekt. her finns store forskjeller mellom 
ulike varianter/varmerker av betaglukaner 3. 
Ved hjelp av en høyteknologisk innovasjon 
som er utviklet i sverige, sikrer man 
en avansert og nøyaktig prosess der 
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betaglukanene i Betaglucare© foredles fra 
skandinavisk havre, og produktet berikes 
slik at konsentrasjonen av betaglukaner 
øker fra 3% (i havre) til 22%. en dagsdose 
Betaglucare© inneholder hele 3 gram 
betaglukaner av topp kvalitet, hvilket er en 
forutsetning for den medisinske effekten og 
de dokumenterte helsepåstandene iht til 
eulovgivningen 4.

Reduserer�risikoen�for�hjerteinfarkt
tre gram betaglukaner (tilsvarende 1 
porsjons pakning Betaglucare) senker ldl 
og totalkolesterolet med ca 10% 5. den 
kolesterol reduserende effekten av de typer 
betaglukaner som finnes i Betaglucare© 
har blitt dokumentert i et stort antall studier 
gjennom de siste 20 årene. 

legemiddelverkets retningslinjer er:
•  totalkolesterolet bør ikke overstige 

5 mmol/liter
•  ldlkolesterolet bør ikke overstige 

3 mmol/liter

hos pasienter som allerede har en hjerte og 
karsykdom eller lider av type 2diabetes, bør 
lavere måleverdier etterstrebes.

Hvordan�påvirker�Betaglucare�mitt�
kolesterolnivå?
1.  du spiser 1 porsjonspakning Betaglucare 

i forbindelse med måltid (eller som 
erstatning for måltid), som via spiserøret 
havner i magesekken.

2.  Når Betaglucare© når magesekken, løses 
betaglukanene opp, og produktet danner 
en gel som er nødvendig for at produktet 
skal påvirke kolesterolet.

3.  som en følge av geldannelsen, vil 
Betaglucare© binde gallesyre i mage 
og tynntarm. den føres ut av kroppen 
den naturlige veien (som avføring) slik 
at leveren må produsere nye gallesyrer. 
kolesterol er en sentral komponent i 
produksjonen av gallesyrer, og leveren 
tar derfor kolesterol fra blodomløpet for å 

skaffe nytt råstoff til denne produksjonen. 
resultatet blir at både total og ldl
kolesterolet reduseres på en naturlig måte 
i takt med at leveren skiller ut gallesyre til 
galleblæren.

Merk at Betaglucare© ikke erstatter lege
midler eller annen behandling som din lege 
har rekvirert.

Blodsukkeret�og�vekten�kan�påvirkes�i�
positiv�retning�av�kostomlegging
Betaglukaner danner en tyktflytende 
gel i mage og tarm som kapsler inn 
karbohydrater, og dermed forsinker opptaket 
av sukker. Når opptaket blir langsommere, 
trenger ikke bukspyttkjertelen å produsere 
og skille ut så mye insulin etter måltidet 
for å holde blodsukkeret under kontroll. 
insulin er et «fettlagringshormon»: Å holde 
blodsukkeret og insulinet stabilt, uten for store 
svingninger, anses i økende grad som den 
viktigste ernæringsmessige strategien for å 

forebygge metabolsk syndrom og overvekt 2. 
(se figur 1)

Studier�av�betaglukanenes�(≥�3�g)�effekt på 
blodsukker har påvist redusert blodsukker 
etter måltid (postprandiell plasmaglukose) 
med opp til 36% 6, 7, 8, dessuten gir 
betaglukanene et redusert behov for 
insulintilførsel etter måltid med opp til 
44% 6,7,8. en porsjonspakning Betaglucare© 
inneholder 3 gram betaglukaner av høy 
kvalitet.

Slik�påvirker�betaglukanene�ditt�
blodsukkernivå�(se�figur�2)
1.  du spiser 1 porsjonspakning Betaglucare 

i forbindelse med måltid (eller som 
erstatning for måltid), som via spiserøret 
havner i magesekken.

2.  Når Betaglucare© når magesekken, løses 
betaglukanene opp, og produktet danner 
en gel som er nødvendig for at produktet 
skal påvirke blodsukkeret.

3g oatwell® betaglukan6

9g oatwell® betaglukan7
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Skjematisk bilde av betaglukanens effekt på blodsukkeret etter måltid

Viskøs barriere

Figur�1

Figur�2
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diabetes og hjerte/karsykdom kalles gjerne livsstils
sykdommer, ettersom kost og mosjonsvaner har en stor 
innvirkning på utviklingen av disse tilstandene. Foruten 
høyt blodtrykk, er høyt kolesterol og høyt blodsukker de 
risikofaktorer man gjerne igangsetter intensiv behandling 
av – ofte ved hjelp av legemidler.

kolesterol trengs i kroppen for at cellene våre skal kunne 
fungere og kommunisere på riktig måte. For høyt nivå av 
kolesterol i blodet er derimot forbundet med åreforkalkning 
og økt risiko for utvikling av hjerte og karsykdom.

Blodsukker (blodglukose) trengs i kroppen for å gi  
våre celler energi, men forhøyede nivåer av blod
sukker er ugunstig. Majoriteten av de som rammes av 
metabolsk syndrom, som er forstadiet til diabetes og 
hjerte og karsykdom, har for høyt blodsukker. det kan 
derfor betraktes som en risikofaktor for utvikling av disse 
sykdommene.

3.  Geldannelsen, i tillegg til produktets 
høye viskositet og molekylvekt, gjør at 
karbohydratene kapsles inn. dessuten 
danner betaglukanene et tynt beskyttende 
lag (viskøs barriere) som gjør at 
sukkeropptaket forsinkes 2. dette fører til at 
blodsukkeret og dernest insulinresponsen 
minsker etter måltid.

(Merk at Betaglucare© ikke erstatter 
legemidler eller annen behandling som din 
lege har rekvirert.)

Høyt blodtrykk
1,5 ggr høyere

Høyt kolesterol
2,8 ggr høyere

3,5 ggr
høyere

Diabetes
1,8 ggr høyere

6,2 ggr
høyere

2,8 ggr
høyere

4,0 ggr
høyere

risikofaktorer i forhold til hjerte og karsykdom

1  Marlett J A, et al. Mechanism of serum cholesterol 
reduction by oat bran. hepatology 20:1450, 1994.

2  Battilana P, et al. Mechanism of action in betaglucan 
in postprandial glucose metabolism. eur. J. Clin. Nutr. 
55:327, 2001.

3  Marlett J A. Comparison of dietary fiber and selected 
nutrients compositions of oat and other grain fractions. 
Pages 4982 in: oat Bran. P J Wood, ed. American 
Association of Cereal Chemist, st. Paul, MN, 1983

4 www.hpinfo.nu
5  ripsin C M, et al. oat products and lipid lowering. A 

metaanalysis. JAMA 267 (24):3317, 1992.
6  kabir M, et al. Fourweek low glycemic index 

breakfast with a modest amount of soluble fibre in type 
2 diabetic men. Metabolism, 51:819, 2002

7  y Granfeldt, l Nyberg & i Björck, eur J Clin Nutr 2008 
62: 600607; advance online publication, April 4, 
2007; 10.1038/sj.ejcn.1602747

8  Pick, M. e., hawrysh, Z.J., and Gee, M. i. oat Bran 
bread products improve longterm control of diabetes. 
A pilot study. J. Am. diet. Assoc. 96:1254, 1996

Risikoen�for�at�man�rammes�av�hjerte-/karsykdom�er�6,2�ganger�høyere�om�du�har�samtlige�
risikofaktorer�(høyt�blodtrykk,�høyt�blodsukker�og�høyt�koles�terol)�enn�om�du�ikke�har�noen�
av�dem.�Genest�J,�Koiw�E,�Kuchel�O,�Boucher�R,�Nowaczynski�W,�Rojo-Ortega�JM,�eds.�
Hypertension:�Physiopathology�and�Treatment.�New�York,�NY:�McGraw-Hill;�1977:�888-910

BIP-studien�(Betaglucare©i�Praktiken)
BiPstudien ble gjennomført for å få et bilde av hvordan det går for dem som bruker 
Betaglucare© ved siden av annen behandling. 79 diabetikere tilknyttet 10 ulike 
helseklinikker i Västra Götaland ble fulgt gjennom 2 måneder. Pasientene inntok en 
porsjonspakning Betaglucare© hver dag. de som var med på studien skulle være i 
en stabil fase, der ingen forandringer i medisinering eller dosering var planlagte. 
snittalderen var 60 år, halvparten var kvinner og alle bortsett fra èn person var type 
2 diabetikere.

Pasienter�med�utilfredsstillende�nivåer�av�LDL-�og�HbA1c�
(mål�for�langtidsblodsukker)�oppnådde�best�resultater!

Deltagere�med�HbA1c>6,0%�og�LDL>3,0�mmol/L:
hbA1c 0,59%enheter
ldl 0,62 mmol/l

Motivasjon�–�en�viktig�del�av�behandlingen!
etter at BiPstudien ble avsluttet, oppga hele 83 % av deltakerne i studien at de kom 
til å fortsette med Betaglucare© i egen regi.

Baseline Resultat,�2�mnd Endring
HbA1c 6,40% 6,09% 0,31% enheter **

Totalkolesterol 5,27 mmol/l 4,90 mmol/l 0,37 mmol/l ***

LDL 3,36 2,93 0,43 ***

TG 2,11 1,87 0,24 *

HDL 1,22 1,29 +0,07 *

Vekt 90,6 kg 89,2 kg 1,44 kg ***

Midjemål 107 cm 105 cm  2 cm *
*) p<0,05 **) p<0,01 ***) p<0,001
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INTRODUKSJONS-
TILBUD!

Kjøp 6 bokser 
Betaglucare©,
betal kun for 5!
I�tillegg�får�du�med�ny�brosjyre.�

Bestiller�du�10�bokser�eller�fler�får�
du�også�med�vareprøver�GRATIS,�
slik�at�kundene�kan�få�smake�på�
produktet�før�de�kjøper.

Anbefalt�utsalgspris:
kr 249,-�(1 måneds forbruk)

Betaglucare©  allerede en suksess 
på det svenske markedet
Betaglucare© har allerede vært 
tilgjengelig på det svenske markedet 
i et par år, og responsen fra både 
helsepersonell og brukere har vært 
overveldende. i løpet av kort tid har 
produktet etablert seg på toppen 
i kategorien hjerte og kar på 
helsekostbutikker og apotek. dette skyldes 
ikke minst at produktet nå anbefales 
av helsepersonell som jobber spesielt 
med pasienter med type 2 diabetes og 
forhøyede kolesterolnivåer.

Betaglukaner fra havre er et av de 
få virkestoffene som har fått godkjent 
helsepåstander i henhold til de nye 
euretningslinjene, og den svenske 
socialstyrelsen anbefaler bruk av 
betaglukaner ved behandling av diabetes. 

i henhold til målinger foretatt blant svenske 
forbrukere, opplyser hele 95% av brukerne 
at de er fornøyd eller svært fornøyd med 
Betaglucare som produkt. Vi håper på 
tilsvarende resultater i Norge!

Praktiske tips
Betaglucare© er nærmest smakløs, 
og kan derfor lett kombineres med 
din vanlige kost. For deg som har 
problemer med å tygge, anbefaler 
vi at du lar Betaglucare© ligge en 
stund i melk, vann eller kefir/yoghurt 
før du spiser den. På grunn av det 
høye fiberinnholdet i Betaglucare©, 
kan enkelte oppleve at magen romler 
litt. dette er normalt og forbigående. 
Betaglucare© er et veldokumentert 
produkt, og har ingen kjente 
bivirkninger.
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Gratis fettsyreseminar!
Fett og lavkarbo er i vinden som aldri før, og myndighetene tviholder på sitt nevrotiske syn 
på mettet fett. der i gården er det ingen betenkeligheter med å anbefale delvis «ødelagte» 
stekeoljer og myke margariner som det sunneste valget. Forandringene må tydeligvis komme 
fra grasrota, og vi bidrar med vårt. Basert på 
forskningen og den nyeste litteraturen tar vi et 
dypdykk i fettsyrenes viktige rolle for vår helse, 
og ser på betydningen av god fettsyrekvalitet, 
såvel som en god fettsyrebalanse. stoffet blir 
illustrert på en pedagogisk og spennende måte 
av våre engasjerte foredragsholdere: fagsjef lars 
ranes og friskvernskonsulent thorun ranes.

Møt�opp�og�bli�inspirert!

By� Sted� Dato�� Dag

Trondheim Clarion hotel Bakeriet, Brattørgata 2 2/9 torsdag

Molde Quality hotel Alexandra, storgata 17 6/9 Mandag

Ålesund Clarion hotell Bryggen, Apotekergata 13 7/9 tirsdag

Drammen drammen Akupunktur, schwenckegate 11 14/9 tirsdag

Bergen sAs hotell Norge, Nedre ole Bullsplass 4 21/9 tirsdag

Kristiansand kristiansand sportssenter, dronningensgt 52 23/9 torsdag

Oslo radisson oslo Plaza, sonja heniesplass 3 27/9 Mandag

seminarene er GrAtis og starter klokken 1800 og vi vare til ca klokken 2030.
Påmelding til: anne@soma.no eller pr telefon: 400 33 439.

Påmelding�til�Soma�Nordic�AS�innen�25�august�2010.

Vel møtt!

Foredragsmeny�
–�fettsyrer�i�forhold�til:
• stoffskifte og energiomsetning

•  hormonelle effekter 

vs karbohydrater

• forsuring og oksygenopptak

•  hva er triglyserider i blodet 

og kolesterol 
• hjerte/karsykdom og kreft

• hud og fitness 

Pausemeny
• oppskrifter og praktiske råd 

• demo og smaksprøver

skal du på høstturer i fjell og mark
– ikke glem å ta med en Bija i sekken!
det er godt å ha noe «ekstra» i sekken! BiJA udos´s Choice omega Bar er både godt og 
sunt. Bija er laget på 70% organisk, mørk sjokolade fra Peru og inneholder en dagsdose 
med omega 3,6 og 9 (udo´s Choice optimale oljeblanding). den er søtet med 
organisk rårørsukker og har en nydelig smak av appelsin.... så god at det er vanskelig å 
tro den kan være sunn!
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Vi bruker nær en tredel av livet til å sove – eller forsøke å sove. en god natts søvn er nemlig ikke 
en selvfølge for alle. søvn er viktig for vår livskvalitet og helse, noe vi skal se nærmere på her.

Sov deg til god helse!

Nattesøvnen skal gi oss den hvile og energi 
vi trenger for å fungere på dagtid. For 
mange er den en kilde til bekymring. Noen 
får ikke sove, noen sover for mye, noen 
våkner ofte i løpet av natten og enkelte 
sovner på helt feil tid og sted.
tre ting skal til for at du får sove: 
opparbeidet søvnbehov, god døgnrytme og 
ytre faktorer. 

Få�nok�søvn
Behovet for søvn varierer. søvnkvaliteten, 
det vil si mengden av dyp søvn, er vel så 
viktig som antall timer du sover. hvis du er 
uthvilt på dagtid, får du tilstrekkelig søvn. 
dette medfører at enkelte klarer seg med 
færre enn seks timer nattesøvn, mens andre 
må ha ni eller ti. Begge deler kan være 
normalt. Vi ligger i dag på gjennomsnitt av 
syv timer med søvn. de fleste trenger mellom 
7 ½  8 timer. i dag sover vi rundt en time 
mindre enn for et par tiår siden. Grunnen 
er at søvn i dag ofte blir nedprioritert i en 
hektisk hverdag, ikke fordi kroppens behov 
har endret seg. tilstrekkelig søvn er imidlertid 
viktig for at vi skal kunne yte maksimalt og 
holde oss friske. søvnmangel virker inn 
på hjernen og vår tenkeevne. Vi mister 
humøret, blir oppfarende og aggressive. 
Noen blir lettere deprimert. Vi merker at 
konsentrasjonen og reaksjonsevnen blir 
dårligere. evnen til oppgaveløsning og 
logisk tenkning blir svekket. 

Døgnrytme
du kan bli syk av for lite søvn fordi mange 
av kroppens funksjoner følger en døgn
rytme. det vil si en rytme som varierer 
med døgnet. som for eksempel kropps
temperatur, aktivitetsnivå, utskilling av 
visse hormoner som kortison og melatonin, 
magesyreproduksjon og urinutskilling. Får du 
for lite søvn, fungerer hjernen og kroppslige 
funksjoner dårligere. Når vi sover for lite 
og ustabilt, endrer hormonene i kroppen 
seg. det fører blant annet til at omsetningen 
av glukose i kroppen blir mer lik den vi får 
når vi blir eldre. Andre hormoner, de som 
regulerer appetitten, endres slik at vi lettere 

overspiser. kort sagt kan man si at hvis vi 
sover ustabilt og for lite, eldes kroppen 
fortere enn normalt. immunapparatet blir 
dårligere, og vi blir mer mottagelige for 
sykdommer. 

Ytre�faktorer
stress er hovedårsaken til at mange sover 
dårlig. Man ligger våken og tenker på alt 
en skal gjøre. Gode råd er å løse problemer 
FØr man legger seg, roe ned uten å se 
på tv og lære seg avspenningsøvelser. 
Meditasjon er yppelig «sovemedisin» og 
enkle teknikker kan læres for å roe ned sinn 
og kropp! se gjerne på nettsiden til the 
Bright Path: www.ishaya.no

Kos�deg�med�RestBites!!
dyp og jevn søvn er viktig for søvnkvaliteten. 
Melatonin, «søvnhormonet» som hjernen 

produserer når det er mørkt, gjør at du får 
en dyp og jevn søvn. restBites som er rik på 
tryptofan omdannes til melatonin naturlig! 
Prøv å ta en halv eller en hel restBites 
20 min før du legger deg. disse smaker 
godt og selv føler jeg at jeg får både kos og 
god søvn!

tre ting skal til for at du får sove: opparbeidet søvnbehov, 
god døgnrytme og ytre faktorer. 

Av friskvernskonsulet Thorun Ranes
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VoF lages av den tidligere fagredaksjonen 
i Mat & helse og spaltist Anne lene Johnsen, 
som alle sammen sluttet i våres for å lage 
et eget magasin. i front står dag Viljen 
Poleszynski, som er ansvarlig redaktør.

VoF har et evolusjonært perspektiv og er 
opptatt av å finne ut hva som skal til for at vi 
skal leve optimalt og med best mulig helse. 

Ved å vurdere hvordan våre forgjengere 
levde, kan vi få en pekepinn på hvordan vi 
bør leve. Målet er å bidra med kunnskap så 
folk kan spise og leve på måter som gir god 
helse og et godt liv.

VoF ønsker å få til god formidling av 
forskning og etablert kunnskap, slik at 
magasinet blir interessant og dagsaktuelt. 

et mål er at artiklene vil gjøre det mulig å 
forstå sammenhenger og årsaksforhold innen 
ernæring, medisin og samfunn. 

VoF kommer til å ha stoff om kosthold, 
ernæring, kosttilskudd, trening, psykisk helse, 
psykologi, miljømedisin, ernærings og 
helsepolitikk og en rekke andre emner av 
relevans for vår og våre etterkommeres helse.

i september kommer første utgave av helsemagasinet VoF (vitenskap & fornuft). det henvender 
seg til alle som ønsker saklig, oppdatert og lett tilgjengelig helsestoff.

Nytt populærvitenskapelig
hELSEMAGASIN
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Interessert i et godt abonnementstilbud?
Les�vedlagte�brosjyre�fra�VOF�-�som�Soma�News-abonnent�får�
du�spesialtilbud�på�abonnement�på�det�nye�bladet�VOF!

Dag�Viljen�Poleszynski 
(økonom, ernæringsfysiolog, 
dr.philos.), ansvarlig redaktør

Anne�Lene�Johnsen 
(handelsøkonom, kurs og 
foredragsholder), redaktør

Iver�Mysterud (dr.philos., 
biolog), redaktør

Johnny�Laupsa-Borge (cand. 
mag., ernæringsrådgiver), 
fagjournalist

Kenn�Hallstensen (ingeniør, 
ernæringsrådgiver), 
fagjournalist

Stig�Bruset (lege, spesialist i 
allmennmedisin), spaltist

Sofie�Hexeberg (dr.med., 
lege og ernæringsekspert), 
spaltist

VITENSKAP & FORNUFT

H E L S E M A G A S I N E T

REDAKSJON�OG�
FASTE�MEDARBEIDERE�I�
HELSEMAGASINET�VOF

Eksempler�på�konkrete�temaer�som�
vil�bli�dekket�i�VOF:

•  hvorfor sliter mange barn med lese og 
skrivevansker, og hva kan gjøres for å 
hjelpe dem?

•  hva slags kosthold er mennesket som art 
tilpasset fra naturens side, og hvordan 
kan man spise slik i en moderne og 
tidsklemt tid?

•  trenger vi kosttilskudd, og i så fall hvilke?

•  hvordan kan ulike sykdommer behandles 
med ernæring?

•  hvordan blir vi påvirket av mobiltelefoner 
og annen trådløs teknologi?

•  hvordan påvirkes vi av et stort  
antall miljøgifter i lave doser, og hva kan 
vi gjøre for å avgifte og/eller beskytte 
oss?

•  hvordan bør man trene, og hvordan bør 
man spise i forbindelse med trening og 
idrett?

•  hvorfor er psykiske lidelser og 
atferdsproblemer så utbredt, og hva kan 
gjøres for å få folk friske?

•  hva består alternativ behandling i, og 
hvilke lidelser brukes ulike terapier mot?

•  hvorfor er det i den farmasøytiske 
industriens interesse at folk er kronisk syke, 
og hvordan går denne industrien fram for 
å få solgt så mange symptomdempende 
medikamenter som mulig?

•  hvorfor har vi ikke et fritt helsevalg, og 
hvordan arbeider en rekke aktører for å 
begrense den?

VoF tar opp kontroversielle temaer på en 
saklig måte og er ikke redd for å utfordre 
etablerte sannheter eller spesifikke fagmiljøer 
eller organisasjoner.

Se�nærmere�informasjon�om�VOF�på�
http://www.vof.no
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 Norges beste triathlet 
og norgesmester i 

 hele fire forskjellige 
idrettsgrener; maraton, 

duathlon, triathlon  
og vintertriathlon

K
R
IS

TI
N

 L
IE

Hvem�er�Kristin�Lie?
Jeg er født i oslo, men oppvokst i ski. Nå 
bor jeg ved inngangen til Maridalen i oslo 
med kort vei til Nordmarka på den ene 
siden og lillomarka på den andre siden. 
som barn ble jeg tatt med ut i skogen 
av foreldrene mine hver søndag. På ski 
om vinteren og til fots om sommeren. i 
ungdomsårene drev jeg med litt friidrett, 
spesielt spydkast. Jogging begynte jeg 
først med som 20 åring. Joggingen ble til 
løping og endte med 2 norske mesterskap 
i maraton. etter endt videregående skole 

tok jeg hovedfag i Naturgeografi på 
universitetet i oslo. Planen var da å bli 
lærer på videregående skole i kjemi, matte, 
naturfag, fysikk, biologi, men jeg ble head
huntet mot slutten av studiet og endte opp 
som Generalsekretær i triathlonforbundet.

Hvordan�kom�du�på�at�du�ville�drive�med�
Triathlon?
da jeg ble ansatt i triathlonforbundet i 1999, 
var jeg aktiv maratonløper. løping er ensidig 
og tærer på kroppen. Jeg fikk litt problemer 
med en achilles og følte etter hvert at jeg ikke 
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kunne løpe så mye som jeg burde for å løfte 
meg ytterligere som løper. i og med at jeg var 
i trimiljøet i jobb, ble veien kort til deltakelse 
i triathlon. svømmingen er selvfølgelig en 
utfordring. hvis man ikke har svømt aktivt 
som liten, er det vanskelig å tilegne seg 
vannfølelsen og teknikken i voksen alder.

Hvilken�egenskap�er�viktig�når�man�
driver�med�Triathlon?
triathlon er en fantastisk idrett. den er 
allsidig og utfordrer kroppen. har du liten 
motivasjon for å løpe eller har vondt i et kne, 

er det bare å vektlegge sykling og svømming 
osv. det å gjennomføre en triathlon, krever 
ikke annet enn at du må ha badebukse, 
svømmebriller, en sykkel og et par løpesko. i 
takt med ambisjonene og prestasjonene, vil 
behovet eller ønsket om bedre sykkel, topp 
våtdrakt for svømming etc. øke. du bør være 
glad i å bevege deg og å like å ha det 
moro for å drive med triathlon.

Hva�er�vanskeligst�med�den�type�idrett�
du�driver?
det er en lang vinter i Norge. de fleste 

triathlon er en fantastisk 
idrett. den er allsidig og 
utfordrer kroppen. har du 
liten motivasjon for å løpe 
eller har vondt i et kne, er 
det bare å vektlegge sykling 
og svømming osv.
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av mine konkurrenter (snakker nå om mine 
internasjonale proffkonkurrenter) har ingen 
annen jobb og tilbringer vintermånedene 
i varmt klima. Når vi da møtes på våren, 
er det ikke alltid like lett å venne seg til 
overgangen fra kaldt til varmt vær, eller fra 
sykling inne til sykling ute.

Hvilke�egenskaper�er�viktige�å�ha�
når�man�konkurrerer?
det er viktig å like det man driver med. Jeg 
bruker så mye av døgnet mitt til å tenke 
på trening eller til selve treningen, så en 
indre motivasjon og glød for den daglige 
treningen er veldig viktig. hvis du ikke trives 
med den daglige treningen, vil du heller 
ikke gjøre det som må til for å prestere topp 
i konkurranser (tenker da ikke mosjon). det 
er viktig å holde hodet kaldt, være forberedt 
på at alt (nesten..) kan skje, fokusere på 
arbeidsoppgavene og ta inn næring og 
drikke jevnlig.

Din�fysiske�styrke�er�selvfølgelig�viktig,�men�
hvordan�trener/forbereder�du�deg�mentalt?
i den daglige treningen får jeg mye 
bra mental trening. det å gjennomføre 
trening som er bestemt, kjøre konkurranse
simuleringsøkter gir bra «hodetrening». 
i dagene før en konkurranse, prøver jeg 
å kjøre/sykle deler av løypa så jeg kan 
gjennomgå denne i hodet mitt før dagen.

Hvilke�tanker�går�gjennom�holdet�ditt�på�
slutten�av�en�tøff/hard�konkurranse?
Jeg prøver å holde fokus fra start til mål, 
men det er klart under en ironman som tar 
910 timer er det mange tanker som surrer 
rundt. det er viktig at disse tankefluktene 
blir så korte og så få som mulig. ofte er 
det en kamp mot klokka eller å ta igjen en 
konkurrent som står i hodet på meg mot 
slutten. det er en utrolig deilig følelse å bryte 
målseglet å være fornøyd med innsatsen  
føle at alle treningstimene som er lagt ned, 
har gitt resultater.

Hvilken�målsetning�har�du�med�din�idrett�
fremover?
Jeg ønsker å holde på med triathlon og 

utvikle meg som utøver. det er utrolig moro å 
få være med å konkurrere med verdens beste. 
Jeg har både resultat og prestasjonsmål, men 
viktigst av alt er å kunne utvikle potensialet 
mitt som triathlonutøver. siden idretten er så 
kompleks og mange faktorer spiller inn, er det 
rom for forbedring i mange år. 

Har�du�et�forbilde�eller�motto�som�du�prøver�
å�leve�etter?
trening skal være gøy! Jeg tror på den 
gyldne middelveien. det er klart at det jeg 
holder på med er ekstremt, men jeg prøver å 
være så lite ekstrem som mulig. Noe spesielt 
idol har jeg ikke, men har stor respekt for 
mennesker som er dyktige på sitt fagområde.

Med�mye�trening�er�det�viktig�med�et�nøye�
planlagt�kosthold,�hvilke�tanker�har�du�
rundt�din�trening�og�ditt�kosthold?�
Jeg trener mye og trenger mye energi. På 
langvarige konkurranser er det viktig å ha 
fettforbrenningen topptrimmet. kostholdet mitt 
er normalt sunt. Jeg spiser litt av det meste 
og ganske mye.. Veldig mye nøtter, frukt og 
grønnsaker. Cocosa kokosnøttolje, bruker 
jeg både som pålegg og i matlaging.

Spiser�du�noen�form�for�kosttilskudd?
Jeg var periodedranker av tran, men etter at 
jeg fikk tilgang på udo´s Choice, har jeg 
kuttet ut tran. urbase har jeg også nylig startet 
med etter anbefaling fra andre topputøvere. 
urbase blandet ut med opti Green og vann 
går ned på høykant hver kveld.

Hvorfor�har�du�valgt�de�tilskuddene?
det er viktig med trimmet fettforbrenning i 
idretten min. udo´s Choice gir meg mye 
av det jeg trenger av omega 3 og omega 
6 i det riktige forholdet. dessuten får jeg 
omega 9 også. det som var viktig for meg i 
valget av udo´s Choice, var at oljen kom fra 
naturlige frø/kim og ikke var kunstig fremstilt.
urbase er et utrolig spennende produkt. 
Jeg har lest meg til bruk av bakepulver 
som kosttilskudd tidligere, men det smakte 
grusomt. dette for å nøytralisere melkesyren 
som produseres i kroppen ved hard aktivitet. 
urbase er dessuten mer balansert, da den 
inneholder både kalsium, magnesium, 
natrium og kalium. disse mineralene er 
også med på å styre muskelkontraksjon og 
underskudd som kan føre til kramper.
opti Green sikrer meg vitaminer, mineraler 
og antioksidanter. disse er lettopptakelige 
da de er ekstrakter og konsentrater av 
vekster og ikke kunstig fremstilt som mange 
andre tilskudd.

kristins trenings 
og mattips!
•  trening skal være gøy! det er 

første prioritet. det er viktig å ikke 
legge lista så høyt at du gir opp 
etter 3 uker. sett opp 23 faste 
treningsdager/tidspunkt og la trening 
utover dette være bonus.

•  Finn aktiviteter som er morsomme. 
Varier treningen. Vi er forskjellige, så 
ulike faktorer vil gi motivasjon. Å ha 
et treningsmål som f.eks «gjennomføre 
oslo triathlon, eller stille opp på det 
lokale skirennet i februar» kan være 
motiverende for treningen. det er lite 
hokus pokus. det er gjerne det enkle 
som er det beste  litt er bedre enn 
ingenting!

•  Når det gjelder kosthold, så er det 
nesten de samme faktorene som 
gjelder som for trening. Maten vår 
skal gi energi samtidig som det er 
mye sosialt knyttet til mat og måltider. 
tenk på all den næringsrike og 
gode maten vi kan få tak i som 
gir oss nye krefter til å gjøre det vi 
har lyst til! Variasjon er viktig, den 
gyldne middelvei gjelder for de fleste 
områder i livet.

det som var viktig for meg 
i valget av udo´s Choice, 
var at oljen kom fra naturlige 
frø/kim og ikke var kunstig 
fremstilt.
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Charlie Abboh - 50 år og Mr Universe!

Filmer til å bli kloke av
takket være engasjerte 
film skapere som Jørn 
svendsen kan vi nå lære 
om karbohydratredusert mat 
ved å se film (dVd) hjemme 
i stua.

lavkarbo er bare et av temaene i en 
rekke helseaktuelle filmer fra Filmpraksis 
As, som alle lett kan kjøpes fra firmaets 
hjemmeside: filmpraksis.no. Filmene har 
et sunt kritisk blikk på etablert praksis og 
dogmer, og utdyper kunnskapen på en 
pedagogisk og underholdende måte. la 
oss kort omtale to av de mest sentrale 
kostholdsfilmene.

Dokumentarfilmen�MAT
Vi møter en rekke mennesker med god 
erfaringsbakgrunn i et vanlig/typisk norsk 
kosthold. Vi ser at ulike sykdommer og 
plager fort kan bli en saga blott ved en 
kostholdsomlegging, da særlig ved å 
senke forbruket av hvetemelsvarer, noen 
ganger melkevarer og selvsagt mindre 
sukker. her møter vi leger, homøopater og 
andre fagfolk som bekrefter erfaringene. 
en forsker ved rikshospitalet sier rett ut 
at medisinens ensidige skritt mot kun 
symptombehandling, i stedet for årsaksbe

handling, er et 
feilspor.

Blodsukkerproblematikken
Filmen stabilt Blodsukker er et foredrag 
om emnet. den gir en pedagogisk dyb
deforståelse av kroppens hormonsystemer. 
At et overvektig menneske noen ganger 
er underernært er det ikke så mange som 
tenker over. den matematiske teorien med 
målt antall kalorier inn, er lik antall kalo
rier forbrent, stemmer ikke for de fleste 
av oss. Vi får en god helhetsforståelse av 
diabetes, fedme, infarkt og følgesykdom
mene som stammer fra disse. Man forstår 
rekkevidden av årsaker gjennom mange 
år. hvis du har forstått det og har viljen til 
å forebygge – ja da er resten av veien til 
bedre og varig helse kort.Interessert�i�pakketilbud?

Filmene MAt og stabilt Blodsukker kan tilbys til helsekostbutikker og klinikker 
med en rabattert pakkepris for 10 av hver film. ta kontakt med Filmpraksis 
As ved Jørn svendsen, tlf 90 13 55 17/ 90 13 55 17, eller send han en 
mail: jorn@filmpraksis.no

i 2009 ble Charlie Abboh vinner av klassen «Body 
over 50» og dermed kåret til Mr universe i hamburg i 
midten av november.

Charlie er født i 1959, men som man ser av bildene ser han ut som en 
veltrent, ung mann. Charlie startet sin idrettskarriere som junior sprinter (100 
og 200 meter) i Nigeria. deretter fortsatte han med karate samtidig som han 
småtrente litt med vekter for å støtte karate og friidrettstreningen. da han fylte 
21 år startet han seriøst med å bygge opp kroppen sin og konkurrere. etter at 
han fylte 40 år har han bare blitt bedre og bedre  nettopp slik planen hans 
har vært hele veien.

Vi gratulerer Charlie så mye med fantastisk bragd og ønsker han lykke til med 
kommende konkurranser. se våre nettsider www.soma.no for informasjon om 
Charlie.
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Opti Green og Urbase
– supermat og basiske mineraler
det hjelper ikke å spise 5 om dagen hvis det nesten bare gir vann og sukkerstoffer. realiteten er 
at frukt og grønt fra landbruket ikke er det samme som det en gang var.

den siste av flere undersøkelser på dette 
kommer fra den amerikanske biokjemikeren 
donald davis ved universitetet i texas. han 
undersøkte 43 ulike frukter og grønnsaker, 
og fant ut at det er opptil 40% mindre 
protein, kalsium, fosfor, jern, vitamin C og 
vitamin B2 (riboflavin) i avlingene i dag enn 
det var i 1950 1.

Hvordan�kompensere�for�
næringsmangelen
For å sikre seg tar mange en multi vitamin/
mineraltablett daglig, gjerne av den rimelige 
typen som du finner i dagligvarehandelen. 
det er en dårlig forsikring av flere årsaker. 
For det første gir det få av de over 70 mine
ralene og sporstoffene som vi finner i blodet 

og som kroppen vår trenger. For det andre 
forekommer vitaminene og mineralene i 
mange multitilskudd i en syntetisk og lite 
biotilgjengelig form. For det tredje gir slike 
tilskudd lite av de sekundære plantenærings
stoffene: flavonider, karotenoider og 
andre stoffer med antioksidant effekt. disse 
substansene forekommer i et enormt stort 
antall og varisjoner og mye tyder på at de 
har stort helsepotensial. 

Kombiner�Opti�Green�og�Urbase�for�
optimal�effekt�
Ved å ta urbase slipper kroppen å benytte 
de relativt små mengdene av basiske 
mineraler som vi finner i mat til å buffre syre. 
disse trenger kroppen for uttallige andre 

funksjoner. urbase tilfører de 4 basiske 
hovedmineralene i konsentert form, bundet 
til basiske karbonater. det gir en perfekt 
syrebuffer som motvirker akkumulert 
syreoverskudd og daglig syrepåkjenning. 
i opti Green finner du et vidt spekter 
vitaminer og mineraler og antioksidanter i sin 
mest naturlige og biotilgjengelige form, fra 
hele 36 næringsrike vekster i havet og på 
jorden. det er supermat som kompenserer 
for mangelen på næringsstoffer. urbase er 
syrebufferen og opti Green er en rik kilde til 
biotilgjengelige næringsstoffer som cellene 
våre trenger. sammen gir de et betydelig 
bidrag for å beskytte oss mot påkjenninger 
og mangler i vår moderne livsstil. 
1) www.agropub.no

serveringstips
Serveringsforslag�som�smaker�deilig�

og�gir�maten�økt�næringsmessig�profil!

•  Bland ut med vann eller juice,  

rør rundt og drikk 

•  Bland ut med grønnsaksjuice, eplejuice 

eller yoghurt
•  Bland med udo`s Choice optimale 

oljeblanding, litt appelsinjuice og vann. 

På denne måten får du også ekstra 

tilskudd av de essensielle fettsyrene

•  strø optiGreen over fruktsalaten  

– en skikkelig vitaminbombe!

•  lag din egen salatdressing og tilsett opti 

Green, eller strø den direkte på salaten

•  lag en lekker lunsj bestående av Cottage 

Cheese, valnøtter, frisk ananas og opti 

Green (1 ss). tilsett eventuelt de sunne 

fettsyrene i form av udo’s Choice over 

tilslutt
• tilsett 1 ss opti Green i proteinshaken

•  spiser du kornblanding til frokost?  

tilsett opti Green!
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intervju med linda Mindrebøe, som driver egen klinikk i Moss

God erfaring med Opti Green!
linda Mindrebøe er sykepleier, 
akupunktør og helhetsterapeut. 
hun har drevet sin egen klinikk 
i nærmere 6 år i Moss. i april i 
år startet hun opp på 
Mosseporten senter, der målet 
er å jobbe tverrfaglig i et 
helhetlig tilbud. 

hun tilbyr akupunktur, triggerpunktmassasje, 
kostveiledning og soneterapi. «i min terapi 
er det viktig å tenke helhetlig. På den måten 
kan kroppen lettere oppnå et bedre resultat. 
det er vel så viktig at cellene får sin næring 
for å fungere optimalt, som akupunkturen 
igangsetter balanserende energi i kroppen. 
Mat kan være din medisin. Jeg er så heldig 
å ha et samarbeid med soma, der de holder 
kost – og ernæringskurs for mine brukere. På 
den måten får de interesserte en forståelse 
av hvor viktig det er med riktig kosthold. 
Med opti Green ser jeg at mange med meg 
opplever bedre energi, bedre fordøyelse 
og styrket immunforsvar. Jeg anbefaler opti 
Green som et tilskudd til vanlig kosthold.
hjemme hos meg starter vi alle dagen 
med opti Green i en smoothieblanding 
sammen med udo`s Choice, bær og vann 
eller rismelk.

Optigreen
1 spiseskje om dagen gir deg alle de 
essensielle næringsstoffene. hoved
ingrediensene er klorofyllrike spirer og 
alger, grønnsakskonsentrater, 
urteekstrakter og fiber. På grunn 
av det brede næringsspekteret 
og rike fiberinnholdet gir opti 
Green god metthets følelse 
og et velfungerende tarm
system. opti Green egner 
seg derfor ypperlig som en 
del av ethvert diettprogram, 
enten målet er vektkontroll, 
prestasjonsøkning, eller om 
du rett og slett ønsker å 
spise sunnere.

rekordmange bivirkninger
av legemidler i 2009
til sammen kom det inn 2914 meldinger om bivirkninger av legemidler til legemiddel
verket i fjor. influensapandemien får skylden for det høye antallet  over halvparten av 
bivirknings meldingene ble rapportert som følge av vaksinering. Antallet rapporterte 
dødsfall som følge av legemiddelbruk var 127.

til sammenligning mottok legemiddelverket i fjor 52 meldinger av bivirkninger 
av kost tilskudd, dvs ca 2% av antallet rapporterte bivirkninger på legemidler. 
Følger man med i pressen  særlig det tabloide slaget  kan det virke som om disse 
tallene skulle vært byttet om, ettersom det er adskillig mer negativt fokus på bruk av 
kosttilskudd enn legemidler.
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sofie hexeberg står bak en rekke medisinske publikasjoner, og har vært en engasjert deltager 
i kostholdsdebatten, bl.a. i tidsskrift for den norske legeforening. i 2007 var hun med å 
etablere den i dag raskt voksende foreningen «kostreform ved overvekt og sukkersykdommer»  
(kos www.kostreform.no) hvor hun sitter i styret og fagrådet. i forbindelse med lanseringen av 
sin nye bok «Frisk med lavkarbo  Nytt liv med riktig mat» har vi stilt hexeberg noen aktuelle 
«lavkarbospørsmål».

Lege Sofie hexeberg:

– mat i stedet for medi kamenter!

Vanligvis hører vi om de gunstige effektene 
lavkarbokosthold har på sykdommer/
problemer som metabolsk syndrom, diabetes 
og fedme. I boken din tar du også for 
deg behandlingen av en rekke andre 
helseproblemer med lavkarbokosthold, bl.a. 
betennelsestilstander som bechterewsykdom, 
artrose, og leddgikt. Hvilken sammenheng 
er det mellom betennelse og et høyt karbo
inntak ?

Mye sukker og insulin er betennelses
fremmende og lavkarbokost reduserer blant 
annet konsentrasjonen av betennelses
markøren CrP. Når det gjelder betennelse er 
også fett svært viktig fordi omega6 fettsyrer 
fremmer betennelse, mens omega3 fettsyrer 
hemmer betennelse via eikosanoidene. 
inntaket av omega6fettsyrer er altfor høyt 
i moderne samfunn på grunn av høyt 
korninntak og oljer som solsikkeolje, maisolje 
og soyaolje.

Du foreskriver også karbohydratfattig kost 
ved migrene, hva er sammenhengen her? 

et inntak av mye karbohydrater fører til 
stigning i blodsukkeret og kroppen reagerer 
med å produsere insulin som får blodsukkeret 
ned igjen. Noen produserer svært mye 
insulin, eller er spesielt følsomme for insulin, 
slik at blodsukkeret faller raskt. dette fører 
igjen til at kroppen blant annet sender ut 
adrenalin som bidrar til at blodsukkeret stiger 
igjen. Men adrenalin har også den effekten 
at blodårer trekker seg sammen, inklusive 
dem i hjernen. det er denne effekten som 
starter det hele fordi blodårene etter en tid 
vider seg ut, og det er da man får migrene.

Flere av pasientcasene du omtaler i boken 
har hormonelt relaterte problemer som 
hypotyreose, polycystisk ovariesyndrom 
(PCOS), ufrivillig barnløshet og tidlig 
overgangsalder. Hvordan kan karbohydrater 
forårsake så mange hormonelle ubalanser?

det skyldes et altfor høyt nivå av insulin 
og at kroppen strever etter hormonell 
balanse. Betydelige endringer i ett hormon 
fører til endringer i produksjonen av 
andre hormoner slik at det blir en balanse 
mellom anabole og katabole hormoner. 
insulin hemmer i tillegg produksjonen av 
seksualhormonbindende globulin (shBG) 
og det fører blant annet til økt produksjon 
av testosteron og økt mengde fritt, aktivt 
testosteron. Menstruasjonssyklus og graviditet 
er fininnstilte systemer som blir satt ut av 
spill ved små endringer i de enkelte 
hormonene.

Anbefaler du lavkarbokosthold 
konsekvent til alle dine pasienter, 
eller hvordan ser du dette an?

Jeg anbefaler lavkarbokosthold 
til alle fordi jeg mener dette 
er det optimale kostholdet. 
hvor lite karbohydrater den 
enkelte anbefales varierer 
imidlertid avhengig av 
problemene. Jeg legger 

også vekt på mest mulig naturlige matvarer 
og skånsom tilberedning.

Er det din mening at alle vil oppleve 
umiddelbare og gunstige helseeffekter 
ved å slå om til et karbohydratredusert 
kosthold? Eller er det bare den andelen 
av befolkningen som er spesielt 
karbohydratfølsomme? Hvor stor prosent
andel av befolkningen mener du vil nyte 
størst fordeler av «steinaldermat» ?

«i Norge er det 350.000 
mennesker som har diabetes 

og like mange som står i 
fare for å få det.»
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Lege Sofie hexeberg:

– mat i stedet for medi kamenter!
Noen få blir dårligere ved oppstart av 
lavkarbokosthold, men blir bedre over litt tid. 
det kan for eksempel være et eksem som 
blusser opp i starten, men som forsvinner 
etterhvert. enkelte opplever betydelige 
abstinenser når de fjerner korn fra kosten, 
men blir bra igjen etter noen uker.
i Norge er det 350.000 mennesker som har 
diabetes og like mange som står i fare for å 
få det. Alle disse burde spise lavkarbomat. 
utover disse er det mange personer med 
ulike matintoleranser, betennelsestilstander og 
diffuse plager som responderer utrolig godt 
på steinalderkost. Jeg kan ikke angi noen 
prosentandel, men mener at alle vil profitere 
på å redusere på karbohydratinntaket og 
spise mer naturlig fett.

Opererer du med mange nivåer av 
karbohydratredusert kosthold, feks ikke 
mer enn totalt 20 g, 30 g eller 40 
g karbohydrater daglig, og hvordan 
tilpasses eventuelt dette i forhold til ulike 
faser i dietten, ulike sykdommer og ulike 
mennesker?

For personer med diabetes og fedme 
anbefaler jeg nedtrapping til ca. 2030 
gram karbohydrater per dag. hvis de føler 
seg vel med dette ber jeg dem bare fortsette 
så lenge de vil. det viktigste for personer 
med diabetes er at blodsukkeret er normalt. 
Noen stortrives med så lite karbohydrater, 
mens andre må opp på 5070 gram for at 
kroppen skal fungere godt. Jeg anbefaler 
at man kjenner litt etter og finner det nivået 
man trives best med. de som trener mye 
trenger litt mer karbohydrater enn de som 
beveger seg lite.

Du praktiserte som lege ved Fedon 
Lindbergs Klinikk for noen år siden. Hva er 
hovedforskjellen mellom dine og Lindbergs 
kostholdsanbefalninger?

det er at jeg generelt anbefaler færre 
karbohydrater og mer naturlig fett.

Myndighetene har nettopp fornyet sine 
kostholdsråd, men det er ikke store 
fornyelsen å spore i synet på hverken 
karbohydrater som basismat, eller i det 
negative synet på mettet fett og rødt kjøtt! 
Har du noen tanker om hvorfor det er så 
vanskelig for myndighetene å endre syn, selv 
om dokumentasjonen på karbohydratredusert 
kosthold nå er betydelig?

Jeg synes det er vanskelig å forstå, spesielt 
fordi lavkarbokosthold gjør mange friske 
slik at de blir arbeidsføre og kan slutte 
med mange medikamenter. dette sparer 
samfunnet for utrolig mange penger – 
noe myndighetene absolutt burde være 
opptatt av. Men historien viser oss at 
paradigmeskifter er vanskelige. det tok blant 
annet lang tid før man aksepterte at jorda 
var rund, og at det ikke var så lurt å gå rett 
fra obduksjonssalen til å forløse kvinner uten 
å vaske hendene skikkelig først.

sofie hexeberg starter ny klinikk i 
sandvika i august – dr. hexebergs klinikk, 
sandviksveien 157, 1337 sandvika. 
se www.kostreform.no 

For mer informasjon om sofe hexeberg se: 
www.drhexeberg.no

«Frisk med 
lavkarbo» 
av Dr. Sofie hexeberg

denne boken gir deg en grundig 
innføring i lavkarbokosthold, og tar for 
seg en rekke kjente livsstilssykdommer 
som kan kureres eller holdes i sjakk hvis 
man spiser mat med lite karbohydrater. 
hexeberg forklarer hva som skjer i 
kroppen når du endrer kostholdet, 
og gir spesifikke råd knyttet til hver 
sykdom. hun har lang erfaring i å 
behandle pasienter med mat i stedet 
for medikamenter og benytter en rekke 
aktuelle pasientcase fra egen praksis for 
å illustrere effekten en kostomlegging 
kan ha på ulike sykdommer. Ved å lese 
pasientcasene og følge med på ulike 
måleverdier før og etter, for blodsukker, 
fettverdier, betennelsesmarkører mfl., 
ser man hvordan man ved hjelp av 
enkle standardiserte medisinske tester 
kan følge med og måle effekten av en 
kostomlegging. Maten som anbefales, 
kan spises hele livet. dette er ikke en 
krevende diett som man skal følge 
en bestemt periode, eller en bok om 
spesialprodukter. kostholdet kan lett 
tilpasses hver enkelts livsstil. Cappelen 
forlag står bak utgivelsen og boken 
kan bl.a. bestilles på nett hos bokhuset 
libris: www.libris.no/bokhuset for kr 
329,

«Men historien viser oss at paradigmeskifter er 
vanskelige. det tok blant annet lang tid før man 

aksepterte at jorda var rund..»
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i dette delikate oppskriftsheftet får du oppskrifter og inspirasjon 
til hverdag og fest. ettersom kilden til omega 3 i udo’s Choice 
er økologiske plantefrø  ikke fisk  kan den fint brukes for å 
gjøre god mat enda sunnere. Vi håper du blir inspirert av 
oppskrifter på småretter, middagsretter, smoothies og desserter. 
Velbekomme!

Udoś s Choice oppskriftshefte

– inspirasjon til 
hverdag og fest

Blåbærsmoothie
(2 pers)

ca�2�dl�kaldt�vann
ca�2�dl�eplejuice
2�eggeplommer/evt�2�ss�proteinpulver
2�dl�blåbær�(frosne�eller�ferske)
1�banan
4�ss�Udo´s�Choice
4�ss�Cocosa�Extra�Virgin

Bland alt unntatt oljene. kjøres i 15 sekunder 
i blender. Bland i oljene. kjør 10 sekunder 
til. serveres straks. smaker deilig, og passer 
perfekt som mellommåltid.

hummus
en klassiker fra MidtØsten, smaker deilig 
som del av en tapastallerken  eller «meze» 
som det heter på de kanter...

375�g�kikerter
115�ml�friskpresset�sitronsaft
4�hvitløksfedd,�presset
1�1/2�ss�havsalt
250�ml�tahini�eller�mosede�sesamfrø
150�ml�Udo’s�Choice
2�ss�god�olivenolje�(Extra�Virgin)
Persilleblader

kikerter, sitronsaft, hvitløk og salt kjøres i 
blenderen til en fin masse. Mens blenderen 
går, tilsett en og en skje med tahini, etterfulgt 
av udo’s Choice. dersom konsistensen blir 
for tykk kan du tilsette litt vann eller sitronsaft 
til massen blir passe tykk. spre hummusen i 
en vid skål, drypp olivenolje over og pynt 
med persilleblader.

Skogens konge
(2 pers)

2�dl�frossen�skogsbærblanding
5�dl�vann
1�banan,�1�eple�og�1�appelsin
2�eggeplommer�eller�1�ss�proteinpulver
4�ss�Udo’s�Choice�(ca�30�ml)
4�ss�Cocosa�Extra�Virgin

kjør frukt, egg, vann og oljer i blenderen til 
det er blitt en jevn masse. tilsett de frosne 
bærene og kjør blenderen litt til. Pynt gjerne 
med friske bær og mynteblader.

Udo’s�Choise�oppskriftshefte�kan�bestilles�hos�din�grossist�eller�hos�Soma.
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Langt liv med
chlorella vekstfaktor

Jensen ble derfor lettere rystet da mannen 
fortalte at han i de siste 30 årene av sitt 
liv i hovedsak hadde levd på hermetiserte 
sardiner og kjeks. Jensen eliminerte straks 
kjeksene som en mulig årsak til mannens 
høye alder, og søkelyset falt derfor på 
sardinene. På den tiden var sardiner kjent 
som den rikeste kilden til nukleotider, som 
er byggeklossene for vårt arvemateriale 
(dNA) og rNA, som er kopier av dNA. 
Mens dNA kun fornyer seg ved celledeling, 
forbrukes det stadig rNA til cellenes 
proteinsyntese. rNA er med andre ord 
avgjørende for at kroppen kontinuerlig skal 
kunne produsere nye enzymer, hormoner 
og strukturelle byggeklosser, og derfor helt 
sentralt for kroppens fornyelse og funksjon.

Chlorella�er�en�unik�kilde�til�
nukleotider
Grunnen til at Bernard Jensen tok med 
denne historien i sin bok om sun Chlorella, 
er at denne algen har 17 ganger høyere 
konsentrasjon av rNA enn sardiner: hele 
10% av chlorella består av rNAnukleotider 
og 3% er dNAnukleotider. Algen er faktisk 
den desidert rikeste kilden til nukleotider 
som er kjent, og dette har gitt opphav til 
begrepet chlorella vekstfaktor (CGF). Flere 
studier på dyr, og to studier på barn, viser 
at sun Chlorella stimulerer en sunn vekst 
og fornyelse av kroppens vev. Når vi eldes 
øker utskillelsen av oksiderte/harske rNA
nukelotider i urinen, og dette fenomenet har 
fanget antialdringsforskerenes interesse. Å 
sørge for et godt daglig påfyll av rNA
nukleotider kan derfor være sentralt for 
å sinke aldringsprosessen, som Bernard 
Jensens historie om Charlie smith fra Florida 
utmerket illustrerer. 

Utnyttelsen�av�chlorella�vekstfaktor
For å få full utnyttelse av chlorella vekstfaktor, 
dvs dNA/rNAnukleotidene i chlorella, 
må algens ufordøyelige cellevegg knuses. 
som kjent er det bare sun Chlorella som 
benytter den patenterte dyNoMill
prosessen for å knuse algens cellevegg 
og slik gjøre algen mer fordøyelig for 
mennesker. dette illustrerer også Bernard 

Jensen viktigheten av i sin bok om «Chlorella 
– Gem of the orient», hvor han inspiserer 
alle trinn i produksjonen av sun Chlorella 
på sitt besøk i kyoto i Japan. Denne vakkert 
illustrerte boken tar forøvrig for seg alle 
helseaspektene ved chlorella, inkludert 
den spennende forskningen på chlorella 
vekstfaktor, og fås kjøpt hos Soma Nordic 
for kr 150,

i boken «Chlorella: Gem of the orient» (1987) forteller den 
kjente amerikanske ernæringseksperten Bernard Jensen om sitt 
møte med 105åringen Charlie smith i Florida. denne mannen 
var kjent for sin utmerkede fysikk og mentale årvåkenhet, til 
tross for sin høye alder.

I�den�vakkert�illustrerte�boken�«Chlorella�–�Gem�of�the�orient»,�tar�den�kjente�amerikanske�ernæringsforskeren�Bernard�Jensen�for�seg�alle�helseaspektene�ved�chlorella-algen,�inkludert�den�spennende�forskningen�på�chlorella�vekstfaktor.�Kan�fås�kjøpt�hos�Soma�Nordic�for�kun�kr�150,-.
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– et must ved Candidainfeksjoner 
eller lett blærekatarr!
Veldokumentert�terapeutisk�effekt
i søk på den medisinske databasen PubMed 
får man opp 22 studier på effekten av 
probiotiske bakterier på urinsveis infeksjoner 
alene. studiene viser en tydelig sammenheng 
mellom kvaliteten på bakteriefloraen i 
tykktarmen og tilbake vendende infeksjoner 
pga patogene bakterier og sopp i 
slimhinnene i vagina, så vel som i urinveiene. 
et norsk studie viser bl.a. at urinveis
infeksjoner i sterk grad er forbundet med 
en overvekt av patogene ekolibakterier i 
tykktarmen. det er som kjent en kort distanse 
mellom den anale og vaginale åpningen. 

en dårlig bakterieflora i tykktarmen vil 
naturlig spre seg til slimhinnen i vagina 
og urinveiene, fordi bakterienes natur er å 
spre seg og formere seg, og stadig innta 
nye domener. en dårlig tarmflora vil med 
andre ord ikke bare ramme tarmhelsen og 
fordøyelsen, men også svekke immunforsvaret 
i vagina så vel som i urinveiene. 1,2,3

Viktigheten�av�en�mangfoldig�god�
bakterieflora
laktobakterienes hoveddomene er tynn
tarmen, mens bifidobakteriene trives best i 
tykktarmen. Blant disse hovedgruppene av 

bakterier finnes det ulike stammer med ulike 
funksjoner. Noen bakterier skårer høyest 
på produksjon av naturlige antibiotiske 
stoffer, andre på produksjon av enzymer 
som fordøyer melk og annen mat. Noen 
virker direkte regulerende på immuncellene 
og betennelsesfremmende signalstoffer, 
mens andre er bedre soldater i kampen 
mot sykdomsfremkallende bakterier. Man 
kan oppnå mange positive effekter bare 
ved å tilføre en bestemt type av bakterier 
så fremt antallet er høyt, feks. lactobacillus 
acidophilus. en mer helhetlig strategi er å 
dekke et bredere spekter av bakterier i både 

Super 8
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tynn og tykktarm, som virker synergisk ikke 
bare på hverandre, men også i sitt samspill 
med tarmcellene og immuncellene i tarmen.

Bakteriefloraen�er�individuell
 Fordi vi er genetisk forskjellige, og har 
forskjellig reseptorer i forhold til tarm
bakterienes reseptorer og signalstoffer, er 
det lettere å finne «noen som passer for 
meg» når flere varianter tilføres. dette er 
basisen for utiklingen av udo’s Choice 
aldersbestemt probiotika: Bredspektret 
probiotika hvor type bakterier og potens 
(antall) er spesialtilpasset behovene i fire 
ulike aldersfaser: småbarn, barn, voksen 
og senior. serien er utviklet på grunnlag 
av den eksisterende forskningen på 
probiotiske bakterier. 

Kvalitetskontroll�er�viktig�for�
probiotika�
det er ikke problematisk å dyrke bakterier; 
de formerer seg fort når du mater kompost
haugen i hagen. Verre er det å oppnå et 
høyt antall probiotiske bakterier som skal 
holde seg levedyktig og potente i to år, 
i en kapsel eller pulverblanding. de skal 
motstå både magesyre og galle, og være 
fri for forurensing fra uønskede mikrober. 
Bakteriene må beskyttes mot fuktighet som 
forringer holdbarheten; kjølig lagring på 
glass er et kvalitetstegn. i en amerikansk 
undersøkelse var det kun 10 % av testede 
probiotiske tilskudd som inneholdt det antall 
bakterier som var oppgitt på boksen 4. 
hver produksjonsbatch av udo’s Choice 
alderspesifikk probiotika testes på 31 ulike 
parametre. serien er prisgunstig både i 
forhold til produksjonsstandard, bredden av 
ulike probiotiske bakterier og potensen, som 
måles i antall levedyktige celler. 

udo´s Choice Probiotika super 8 er en 
bredspektret intensivkur som er sammensatt 
spesielt for å gjenopprette balanse i 
tarmfloraen. super 8 er gunstig ved 
urinveisinfeksjoner og anbefales også ved 
sopproblemer (Candida) i tarmen, så vel 
som vaginalt. 

Bakterienes egenskap 
i Super 8:

Lactobacillus�acidophilus�(HA-122)
•  svært utbredt i tynntarm, og i munn og 

vagina

•  Produserer melkesyre som reduserer 
soppvekst

• Produserer naturlige antibiotika

Lactobacillus�rhamnosus
•  Mest utbredt i tynntarm og vagina, men 

finnes også fra munn til mage
• Gunstig ved vaginitis og urinveisinfeksjon
•  stimulerer tarmcellene til å produsere slim 

(mucin)
•  svært effektiv mot sykdomsfremkallende 

bakterier og forråtnelsesbakterier

Streptococcus�thermophilus
• transient yoghurtbakterie
• immunmodulerende effekt – har   
    vist seg å redusere dannelsen av 
    inflammasjonsfremmende signalsubstanser
• Produserer store mengder melkesyre
•  stimulerer funksjonen til immunceller 

(fagocytter) i lever, milt, tarm, lymfe...

Lactobacillus�plantarum
• Vegetabilsk opprinnelse
• Viktig del av tarmens gode bakterier
•  konstant engasjert i kamp mot dårlige 

bakterier
• Produserer lactolin (naturlig antibiotika)

Bifidobacterium�bifidum
• tykktarmsbakterie
•  Finns også i nedre del i tynntarm og 

vagina
•  holder ugunstige tykktarmsbakterier 

i sjakk: clostridia, streptococci og 
coliforms

•  Gunstig for absorpsjon av kalsium og 
magnesium, og andre vitaminer og 
mineraler

•  Produserer melkesyre og eddiksyre
• Gunstig ved irritert tarm

Lactibacillus�bulgaricus
• transient yoghurtbakterie
•  tradisjonelt forbundet med god helse, 

god organfunksjon og langt liv
• samvirker med lactobacillus acidophilus
•  Produserer interferon, som øker kroppens 

motstandskraft mot infeksjon

Bifidobacterium�longum
• Finns i store kolonier i tykktarmen
•  Viktig «soldat» mot invasjon av sykdoms 

og forråtnelsesbakterier
• stimulerer immunglobuliner (igA)
• reduserer forstoppelse

Lactobacillus�Salvarius
•  Produserer Bvitaminer, enzymer og 

melkesyre
• Bryter ned proteiner
• sterk antimikrobiell aktivitet

Nå�kan�du�få�med�GRATIS�vareprøver�når�
du�bestiller�Super�8!

Referanser
1)  Cultuvating health from within, khem shahani Guide to 

Probiotics, 2005 «Mikrobiol epidemiol immunobiol», 
1999 JulAug;(4):748.

2)  oral probiotics can resolve urogenital infections , FeMs 
immunol Med Microbiol, 2001 Feb;30(1):4952.

3)  uropatologe e. coli i tarmslimhinnen, 
Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121:30839
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seminar om tarmdysbioser
– årsak, diagnose og behandling

lege tor egil skogli ved 
heggeli helhetsmedisin har 
i flere år jobbet med 
behandling av tarmdysbioser.

en tarmdysbiose kan ha stor grad av kom
pleksitet: der man før trodde det utelukkende 

dreide seg om oppblomstring av soppen 
Candida, ser man fra avføringsprøver at det 
gjerne er flere titalls forskjellige sopparter, 
patogene bakterier og parasitter involvert. 
Gode diagnose og behandlingsverktøy 
er derfor ofte avgjørende for en suksessfull 
behandling. Vi har fått mange henvendelser 
og gode oppfølgingsspørsmål etter intervjuet 
med tor egil skogli i forrige soma News, 

og det er derfor svært gledelig at han nå 
har sagt seg villig til å holde foredrag om 
dette temaet:

• hva er en tarmdysbiose
•  hvorfor det er viktig å behandle 

tarmdysbioser
•  hvor viktig er en komplett diagnose 

– verdien av avføringsprøver
• hvordan behandles en tarmdysbiose
•  resultater fra pionerstudie med  

udo’s Choice probiotika 

soma’s fagsjef lars ranes holder en halv
times produktgjennomgang etter skoglis 
presentasjon, med fokus på udo’s Choice 
Probiotika og sun Chlorella.

et must i forkjølelsessesongen!
er du lei av å ikke ha noe å slå tilbake med når forkjølelsessymptomene dukker opp? Prøv Citrosept! 
For mange har Citrosept grapefruktkjerneekstrakt blitt en kjær venn i influensa og forkjølelsessesongen. 
innta 30 dråper grapefruktkjerneekstrakt når du merker de første symptomene på forkjølelse. Gjenta 
hver halve eller hele time etter behov den første dagen. i de påfølgende tre dagene kan du innta 
2030 dråper tre ganger daglig, og fortsette med det så lenge forkjølelsen varer hvis den setter seg. 
Øk samtidig inntaket av Cvitamin, og ikke glem å gi kroppen ekstra hvile!

Tid�og�sted
oslo, radisson Plaza hotell, 
sonja henies Plass 3
torsdag 4. nov 
kl 18.00 – 20.30

seminaret er GrAtis og starter klokken 
1800 og vi vare til ca klokken 2030. 
Påmelding�til: anne@soma.no eller 
pr telefon: 400 33 439.

Påmelding�innen�20.�oktober�2010.

Vel�møtt!
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Rundormen forteller 
oss hvordan vi eldes
– og hvordan antioksidanter kan reversere aldringen

Forskerne forteller til Aftenposten at den 
meste sentrale årsaken til aldring er oksi
dativt stress, som kan defineres som skader 
fra frie radikaler. det er en medvirkende 
årsak til kreft og nevrologiske sykdommer 
som Alzheimer og Parkinsons sykdom. 
oksidativt stress oppstår når produksjonen 
av frie radikaler overstiger cellens evne til 
å nøytralisere dem. i hver enkelt av våre 
celler skjer det opp mot 200 000 skader 
på arvestoffet hvert eneste døgn. Ved å 
hemme rundormens egen produksjon av 
antioksidanter kan de norske forskerne se 
at rundormen eldes raskere som en følge 
av dette: de blir slappe, dorske, mister 
form, får væskeansamlinger i kroppen 
og de slutter å spise. Genmanipulerte 
rundormer som har mindre oksidativ stress, 
og et bedre antioksidant forsvar, kan bli 
opp til 180 dager gamle, mot normalt 
25 dager. omgjort i menneskeår betyr det 
at vi teoretisk sett kan øke livslengden til 
hele 500 år ved å få kontroll med oksidativ 
stress i kroppen. 

Utvikling�av�kosttilskudd�
som�hemmer�aldringen
de norske «rundormsforskerne» ønsker nå å 
studere samspillet mellom gener og diett for 
å finne ut hvordan ulike typer antioksidanter 
og andre kosttilskudd påvirker prosessene 
som regulerer livslengde, og også utvikling 
av kreft og andre sykdommer som kommer 
med økende alder. På bakgrunn av dette, 
ser de for seg at de i fremtiden vil kunne 
sette sammen blandinger av kosttilskudd som 
forsinker aldringsprosessen slik at vi kan leve 
lenger, men vel så viktig: gi oss muligheten 
til en friskere alderdom. 

Granateple�-�antioksidanter�med�
dokumentert�effekt
Forskere lever som kjent av å forske, og 
det er jo både positivt og spennende at de 
søker ungdomskilden i form av matbaserte 
kosttilskudd. For de som ikke har tid til å 
vente på forskernes endelige resultat er det 
kjekt å vite at 250 medisinske studier på 
granateple dokumenterer at den har god 
effekt på de resultatene de norske forskerne 
søker: Granateple har i kliniske studier vist 
seg å ha en hemmende effekt på kreftceller, 
den reduserer inflammasjon, reverserer 
åreforkalkning og øker hjertets blodforsyning. 
studier viser også at den beskytter hjernen 
mot degenerative lidelser som altzheimer. 
Granateple er godt studert fordi den er den 
rikeste kilden man kjenner til av planterikets 
største antioksidantfamilie: polyfenoler. 

Fermentering�øker�antioksidantenes�
biotilgjengelighet
den største praktiske innovasjonen i den nyere 
tids antioksidantforskning er det den tyske 
legen dr ludwig Jacob som står for. han 
har eksperimentert med hvordan pro biotiske 
mikroorganismer kan «forfordøye» grana
teplets antioksidanter, og slik gjøre de mer 
biotilgjengelig for kroppen. denne forsknin
gen har sitt utgangspunkt i studier som viser 
at menneskets tarmflora er av stor betydning 
for opptaket og utnyttelsen av anti oksidanter 
i kroppen. Ved å fermentere granat eplejuice 
med disse nyttige mikrobene kan vi nå 
nyttig gjøre oss granateplets antioksidanter i 
enda større grad enn tidligere, samtidig som 
sukkerinnholdet i fruktjuicen reduseres.  
les mer om den spennende forskningen på:  
www.granateple.com

DR.�JACOB’S
GRANATEPLE-ELIKSIR
Granateple-Eliksir�er�utviklet�på�basis�
av�Dr�Ludwig�Jacobs�forskning�på�
probiotiske�mikrober�som�fermenterer�
og�dermed�øker�biotilgjengeligheten�
til�matbaserte�antioksidanter:�10�ml�
Granateple-Eliksir�utblandet�i�et�glass�
vann�tilsvarer�et�glass�granateplejuice,�
eller�et�granat�eple�per�dag,�som�er�
den�døgndosen�som�det�meste�av�
forskningen�på�granateple�er�basert�på.

hilde Nilsen leder en forskergruppe ved Bioteknologisenteret, universitetet i oslo, som lærer om 
menneskets aldringsprosess ved å studere cellene til rundormen Caenorhabditis elegans. wdenne 
lille skapningen har både den sosiale interaksjonen og evnen til å lære og huske. ikke minst blir 
den eldgammel på tre uker, og er derfor en utmerket «forsøkskanin»  
for antialdringsforskerne, i følge Aftenposten (8/32010).
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Av Lars Ranes

Alfalinolensyre (ALA) 
motvirker brystkreft
titt og ofte kan man lese om studier på 
ulike typer mat som reduserer risikoen for 
degenerative sykdommer som kreft og 
hjertekarsykdom. ofte er det snakk om 
marginale gevinster, og mengden man 
må innta av en bestemt type matvare er 
ofte betydelig i forhold til forventet effekt. 
i flommen av informasjon er det lett å gå 
glipp av nyheter av mer banebrytende 
karakter. to studier på brystkreft og den 
forebyggende effekten av den essensielle 
omega3fettsyren alfalinolensyre, må 
kunne sies å tilhøre kategorien av 
banebrytende forskning.

Fettsyrer�som�indikator�for�
brystkreftrisiko
Fettsyrespekteret i brystvev regnes som en 
god parameter for inntaket av fettsyrer i 
maten vi spiser. i en studie som er publisert 
i european Journal of Cancer (2000) målte 
man brystvevskonsentrasjonen av fettsyrer på 
123 kvinner som hadde ondartet brystkreft, 
og sammenlignet med tilsvarende analyser 
til en gruppe på 59 kvinner med godartet 
brystkreft 1. Alle typer fettsyrer ble målt: 
mettede fettsyrer, enumettede fettsyrer og de 
ulike fettsyrene i omega 3 og 6familien. 
i dette studiet var det kun omega3fettsyren 
alfalinolensyre som kunne forbindes med 
redusert brystkreftrisiko. hverken for marine 
omega3fettsyrer eller andre typer fettsyrer 
så man samme beskyttende effekt. de med 
høyest innhold av alfalinolensyre i brystvevet 
hadde over 60 % redusert risiko for ondartet 
brystkreft i forhold til de med lavest innhold.

Lite�alfalinolensyre�øker�risiko�for�
metastaser
resultatene i omtalte studie synes spesielt 
interessante sett i forhold til en klinisk 
studie som er publisert i den anerkjente 
forskningsjournalen British Journal of Cancer 
(1994) 2. i denne studien målte man 
fettsyreprofilen i brystvevet til 121 pasienter 
i forbindelse med brystkreftoperasjon. 
etter 3 år hadde 21 av pasientene utviklet 
metastaser. de to beste indikatorene 
for å forutsi metastaser er i henhold til 
konklusjonen i dette studiet: lavt innhold av 
alfalinolensyre og kreftsvulstens størrelse ved 
behandlingstidspunktet (operasjonen). 

Epidemiologiske�studier�på�
alfalinolensyre�
den kreftbeskyttende effekten av alfalinolen
syre er i tråd med epidemiologiske studier 
som viser at et inntak på over 3 gram 

alfalinolensyre daglig gir en betydelig 
redusert risiko for sykdom og død i forhold 
til et inntak på kun 0,5 gram 3. det kan 
være verdt å tenke på når du tar din 
daglige dose udo’s Choice: 1 suppeskje 
tilsvarende ca 7 ml gir hele 3 gram 
alfalinolensyre av beste kvalitet: Økologisk, 
rik på naturlige antioksidanter og godt 
beskyttet mot lys og varme både under 
produksjonen og på flasken.

Referanser
1.  V. klein m.fl., level of alphalinolenic acid in breast 

tissue is associated with an increased risk of breast 
cancer, european Journal of Cancer, 2000; 36: 335 
– 340 

2.  P. Bougnoux mfl., alphalinolenic acid content of 
adipose breast tissue: a host determinant of the risk of 
early metastasis in breast cancer , Br J Cancer. 1994 
August; 70(2): 330–334.

3.  landmark knud og Alm Carina s., «Alfalinolensyre, 
kardiovaskulær sykdom og plutselig død», tidsskrift 
Norsk legeforening, 2006; 126;126:27924

1�suppeskje�tilsvarende�ca�7�ml�av�Udo’s�Choice�
oljeblanding�gir�hele�3�gram�alfalinolensyre�av�beste�
kvalitet:�Økologisk,�rik�på�naturlige�antioksidanter�
og�godt�beskyttet�mot�lys�og�varme�både�under�
produksjonen�så�vel�som�på�flasken�ved�lagring.
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spørsmålet om omega 3 fra planter er en like god kilde 
som omega 3 fra fisk reises fra tid til annen, i helsespalter i 
ukeblader så vel som på ulike helseblogger. det har sin 
opprinnelse i studier som viser at kroppen konverterer/
omdanner alfalinolensyre til ePA og dhA i begrenset grad.

av Lars Ranes

Utnyttes omega 3 fra planter 
like bra som omega 3 
fra fisk?

omega 3 er som kjent en familie av 
fettsyrer: den som produseres av planter 
heter alfalinolensyre og de som man får 
direkte ved å spise fisk/fiskeoljer er ePA og 
dhA. diskusjonen om fisk/fiskeoljer er en 
bedre kilde til omega 3 fremfor planter har 
i stor grad skjedd på premissene til ePA/
dhA, dvs i hvilken grad alfalinolensyre 
omdannes til ePA/dhA i kroppen. det er 
en begrenset synsvinkel som ser bort fra at 
alfalinolensyre er den mest betydningsfulle 
omega3fettsyren i menneskets 
evolusjonshistorie, og har mange roller 
uavhengig av både ePA og dhA. 

Alfalinolensyrens�sentrale�betydning�
for�kroppen�
Alfalinolensyre er en sentral byggekloss 
i hver celle i kroppen, hvor den bl.a. 
fremmer oksygenopptak, reseptorfunksjon 
og energiproduksjon. Alfalinolensyre 
reduserer betennelse via andre mekanismer 
enn ePA/dhA og har antiarytmiske 
effekter. epidemiologiske studier viser at et 
inntak på mer enn 3 gram alfalinolensyre 
daglig gir betydelig redusert risiko 
for hjerte/karsykdom, kreft og død 
sammenlignet med et inntak på kun 0,5 
gram daglig (1 skje a 7 ml udo’s Choice 
gir over 3 g alfalinolensyre). i dag er 
gjennomsnittsinntaket av alfalinolensyre bare 
1/6 av inntaket for 150 år siden, hvor det 
allerede var lavt i følge enkelte forskere. 
det store fokuset på fiskeoljer, som det 
utvilsomt er knyttet størst næringsinteresser 
til, bidrar ikke til å rette opp i mangelen på 
alfalinolensyre. 

Kroppen�har�begrenset�behov�for�EPA�
og�DHA
selv om det er utført flere studier på 
omega3fettsyrene ePA og dhA enn 
på alfalinolensyre, så betyr det ikke at 
resultatene av disse er bedre, eller at 
ePA og dhA er viktigere for kroppen enn 
alfalinolensyre. Fiskeoljer kan ikke omdannes 
til alfalinolensyre i kroppen, og behovet for 
alfalinolensyre kan derfor ikke dekkes ved 
å spise mer fisk/fiskeoljer. kroppen har 
begrenset behov for ePA og dhA, og det 
må man ta i betraktning når man fortolker 
studier som viser at bare en begrenset 
del av alfalinolensyre omdannes til ePA/
dhA. Alfalinolensyre omdannes i kroppen 
til ePA før den videre omdannes til dhA. 
som kjent er dhA sentralt for hjernens 
funksjon og for produksjonen av sædceller. 
hvis omdanningen av alfalinolensyre til 
dhA var utilstrekkelig ville jordens mange 
hundre millioner vegetarianere, inkludert 
indias store hindubefolkning, være mentalt 
tilbakestående og ufruktbare; ingen ting 
tyder på det. diskusjonen om hvor mye av 
alfalinolensyre som omdannes til ePA/dhA i 
kroppen virker derfor å være mer av teoretisk 
enn av praktisk interesse. 

Det�viktigste�er�å�dekke�behovet�for�
alfalinolensyre
Alfalinolensyre er den eneste av omega
3fettsyrene som i den vitenskapelige 
litteraturen er definert som essensiell, bl.a 
fordi kroppen vår også kan omdanne den 
til ePA/dhA. hvis ikke denne omdanningen 
var tilstrekkelig ville også ePA/dhA være 

å regne som essensielle fettsyrer, som de 
fortsatt ikke er. Vi kan overleve uten fisk, 
men ikke uten alfalinolensyre. det kan i 
enkelte tilfeller være et pluss å ta tilskudd 
av ePA/dhA selv om man tar tilskudd av 
alfalinolensyre (udo’s Choice). hvis man 
derimot bare inntar ePA/dhA, og ikke 
alfalinolensyre, vil man få et underskudd på 
alfalinolensyre. På denne bakgrunn kan et 
godt råd å være å innta 1 skje a ca 7 ml 
udo’s Choice daglig for de som tar tilskudd 
av fiskeoljer, mens 2 skjeer er optimal 
dosering for de som ikke inntar fiskeoljer 
eller spiser fet fisk ukentlig. hvis man tar i 
betraktning at ePA/dhA oksiderer/harskner 
fire til fem ganger lettere i kroppen enn 
alfalinolensyre, kan det virke som et tryggere 
valg å ta mer udo’s Choice og mindre 
fiskeolje.
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som lege på Maharishi Ayurveda helsesenter kommer jeg i kontakt med en del pasienter som 
enten har et rent vegetarisk kosthold, er laktovegetarer (inntar melkeprodukter) eller laktoovolu
vegetarer (inntar melke og eggprodukter). For denne gruppen gjelder det å være oppmerksom 
på å få tilstrekkelig med B12 og d – vitamin.

Vegetarisme
          og Sun Chlorella

dette gjelder spesielt for de som er rene 
vegetarer fordi disse vitaminene i et 
vegetarisk kosthold kun er tilstede i en 
betydelig mengde i meieriprodukter og egg. 
B12 har bl.a. betydning for nervesystemets 
funksjon og bloddannelsen. Vitamin d har 
betydning for et bredt spekter av fysiologiske 
funksjoner som opptaket av kalsium og 
benbyggingen samt den nevromuskulære 
funksjon og immunapparatet.

sun Chlorella inneholder mye B12 og d 
vitamin i tillegg til andre Bvitaminer. en 
døgndose på 3 g (15 tabletter) inneholder 
rundt 7 mikrogram B12 og 18 mikrogram 
vitamin d som motsvarer hhv seks ganger 
dagsbehovet  for B12 og tre ganger 
dagsbehovet for vitamin d. opptaket burde 
være bra av disse vitaminene. Jeg selv 
er meget kostbevisst og som laktovegetar 
og med passende utsettelse for sollys 

i sommerhalvåret antok jeg at jeg fikk 
tilstrekkelig tilførsel av disse vitaminene. Jeg 
ble derfor svært overrasket da jeg for et par 
år siden måtte konstatere at en blodprøve fra 
meg selv viste meget lavt B12. 

Ayurveda (indisk tradisjonell medisin) bygger 
på at kroppens iboende intelligens er 
ansvarlig for opprettholdelse av vår helse. 
Medisinske planter antas å inneholde ulike 
aspekter av denne intelligensen og inntak 
av disse kan derfor ha en helende effekt på 
ulike sykdommer. det er mange eksempler 
på at den moderne farmasøytiske industri 
har kopiert molekylestrukturene av medisinsk 
virksomme produkter i planter til bruk innen 
den etablerte medisinen. Fra en ayurvedisk 
synsvinkel vil man si at denne prosessen 
bevarer en form for informasjon, men 
den dypereliggende kunnskapen har 
gått tapt. de farmasøytiske medisinene 
fungerer derfor ikke på en helhetlig måte. 
likedan er det viktig at vitaminer og andre 
kosttilskudd kommer fra naturens eget 
verksted. Jeg ble da klar over at alger 
inneholdt store mengder B12 og en rask 
gjennomgang viste at sun Chlorella hadde 
langt det største innholdet. Jeg kontaktet 
den produktansvarlige i soMA Nordic 
som kunne forsikre meg at uavhengige 
laboratorieanalyser kunne bekrefte 
dette. samtidig fikk jeg på linje med 
andre et tilbud fra soMA Nordic 
om å utprøve produktet og til min 
store glede var mitt B12 nivå 
etter tre måneders bruk midt i 
normalområdet.

opptak av B12 kan variere mellom 
individer. Jeg anbefaler de av mine pasienter 
som ønsker å leve i samsvar med naturlige 
prinsipper, å prøve sun Chlorella. en 
blodprøve hos fastlegen kan lett vise om 
inntaket av produktet har hatt den ønskede 
effekt på innholdet av spesifikke vitaminer i 
blodet.

som vegetar er sun Chorella også aktuelt 
som en verdifull næringskilde på grunn av 
innholdet av essensielle aminosyrer.

Av lege Lars Bjørn Rasmussen

Lege�Lars�Bjørn�Rasmussen,
www.ayurveda.no
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hER ER EN OvERSIKT OvER ALLE våRE BROSJyRER:

Få orden på magen!

Med Soma Nordics fordøyelsesprogram! 

Gode råd når magen slår seg vrang!

• luft i magen
• urolig mage
• treg/løs mage
• sure oppstøt
• ubalanse i tarmfloraen 

FÅ�ORDEN�PÅ�MAGEN!�
(udo’s Choice Probiotika, Bitterstern, Caricol)

Vårt�varenr.:  9089 (10 stk.)
908901 (1 stk.)

Varenr.�Økogrossisten: 45222
Varenr.�Validus: 18081

Citrosept
grapefruktkjerneekstrakt

• Immunforsvaret

• Forkjølelsessymptomer

• Sår og irritert hals/svelg

07978_Soma_Citrosept_brosjyre_A5.indd   1 28.01.10   10.59

CITROSEPT
Vårt�varenr.:  9040 (10 stk.)

904001 (1 stk.)
Varenr.�Økogrossisten: 45235
Varenr.�Validus: 191890

UDO’S�CHOICE�
–�FETT�&�OLJER
Vårt�varenr.:  9300 (10 stk.)

930001 (1 stk.)
Varenr.�Økogrossisten: 45220
Varenr.�Validus: 196097

Fett & oljer

Fett & oljer

Alt du trenger å vite om:

Få med deg hele historien om fett & oljer, for-
talt av en av verdens ledende fettforskere; Dr.
Udo Erasmus. Hva gjør de med kroppen, og
når bruker du dem? I følge Udo kan de riktige
fettsyrene øke forbrenningen, smøre huden,
gjøre musklene sterkere og mer utholdende,
pluss mye mer. Årets helseinformasjon!

fetthefte norsk jan04 trykklar  01.01.04  20:43  Side 1

TRENING�–�OG�
OPTIMAL�ERNæRING
Vårt�varenr.:  9615 (10 stk.)

961501 (1 stk.)
Varenr.�Økogrossisten: 45232
Varenr.�Validus: 19062

Lær hvordan du med enkle grep kan oppleve:

• Økt styrke   • Bedre restitusjon
• Økt utholdenhet  • Økt fettforbrenning

Trening
– og optimal ernæring

UDO’S�CHOICE�
–�OPPSKRIFTER
Vårt�varenr.:  9616 (10 stk.)

961601 (1 stk.)
Varenr.�Økogrossisten: 45233
Varenr.�Validus: 19623

UDO’S�CHOICE�
–�FETT�&�TRENING
Vårt�varenr.:  9003 (10 stk.)

900301 (1 stk.)
Varenr.�Økogrossisten: 45217
Varenr.�Validus: 199208

Fett & Trening

Fett & trening

Banebrytende studie i Danmark – Inntak av  
Udo´s Choice® Optimale Oljeblanding var den eneste 
forandringen i kostholdet:

• Økt styrke
• Økt utholdenhet
• Bedre restitusjon
• Økt fettforbrenning

UDO’S�CHOICE�
– den optimale oljeblanding

Vårt�varenr.:  9612 (10 stk.)
961201 (1 stk.)

Varenr.�Økogrossisten: 45218
Varenr.�Validus: 18765

 Helseoljen    Treningsoljen                     Hudoljen

Udo´s Choice anbefales som: 
• Helseolje

• Treningsolje 

• Hudolje

• Fersk og økologisk omega 3, 6 og 9 

Udo´s ChoiCe 
den optimale oljeblanding
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Zenbev
– Ved lettere søvnbesvær

Zenbev anbefales:

 Ved lettere sønvbesvær

 Ved innsovningsvansker

 For å unngå jetlag

07955_Soma_Zenbev_brosjyre_A5.indd   1 06.01.10   14.23

ZENBEV
Vårt�varenr.:  9080 (10 stk.)

908001 (1 stk.)
Varenr.�Økogrossisten: 45223
Varenr.�Validus: 190203

• En sunn start på dagen

• Rensende & oppkvikkende

• Rik på vitaminer, mineraler & antioksidanter

• Gir livsenergi og en god indre Feng Shui!

Drakens Grønn TE 
– Yerba Mate te fra Latin Amerika

DRAKENS�GRØNN�TE
Vårt�varenr.:  9007 (10 stk.)

900701 (1 stk.)
Varenr.�Økogrossisten: 45231
Varenr.�Validus: 190155

UDO’S�CHOICE�
OPTI�GREEN
Vårt�varenr.:  9088 (10 stk.)

908801 (1 stk.)
Varenr.�Økogrossisten: 45230
Varenr.�Validus: 18058

UDO’S CHOICE

OPTI GREEN
Et optimalt mellommåltid som gir deg 36 om dagen!

Grønnsaker Urter Fiber Grønt

• Ekstra kraftig antioksidant fra Açai-bær

• Anti-aging

• Gunstig for huden

• Gunstig for hjerte og kar

Açai-Max 
– Antioksidanter

AçAI-MAx�
–�ANTIOKSIDANTER
Vårt�varenr.:  9086 (10 stk.)

908601 (1 stk.)
Varenr.�Økogrossisten: 45229
Varenr.�Validus: 18310

SUR�HVERDAG?�
(urbase extra)

Vårt�varenr.:  9085 (10 stk.)
908501 (1 stk.)

Varenr.�Økogrossisten: 45221
Varenr.�Validus: 17842

SUN�CHLORELLA
Vårt�varenr.:  9087 (10 stk.)

908701 (1 stk.)
Varenr.�Økogrossisten: 43152
Varenr.�Validus: 197210

SUN CHLORELLA
- Daglig detox for bedre helse

Daglig utsettes kroppen for giftstoffer fra klær, mat, elektronikkutstyr, hårpleie-
produkter/parfyme ol. Rens kroppen og beskytt deg naturlig med Sun Chlorella!

Sun Clorella:
•  Veldokumentert effekt på avgiftning
•  Naturlig vitamin- og mineraltilskudd
•  Økt energi og overskudd
•  Styrker immunforsvaret og kroppens barrierer mot forgiftning 

Smoothies     
– full av sunt fett og oljer

Finn idealvekta og få mer energi! 
Start dagen med friske og næringsrike helse-
smoothies som gir en metthetsfølelse som 
varer lenge.

Mett & lett
med

Drikken for deg som:
• ønsker å gå ned i vekt

• ønsker optimal ernæring

• ofte er sulten

• mangler energi

• har stort søtbegjær

• er lei av kjedelig slankemat

• vil spise mindre karbohydrater

• trener mye

NYHET!

Vær rask, send inn i dag!
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– Du kan vinne produkter til en 
verdi av  kr 500,-
Send oss din favorittoppskrift!
Vi ønsker å høre din favorittoppskrift. Fyll ut svarkortet 
nedenfor, så sender vi deg et skjema hvor du kan fortelle 
oss hvordan du lager din favorittsmoothies – ikke minst 
hva dine personlige erfaringer er, etter at du begynte å 
drikke smoothies med fett og oljer regelmessig. 

Fyll ut i dag, trekning hver måned...
Når vi mottar ditt ferdigutfylte brukererfaringsskjema, 
(som vi sender deg så fort vi mottar svarkortet) blir du 
med i trekningen av Soma´s kosttilskuddspakke. Hver 
måned trekker vi en heldig vinner. 

...eller svar direkte på internettsiden vår
Ved å gå inn på www.soma.no kan du svare direkte 
fremfor å benytte svarkortet. Der fi nner du også mye 
annet interessant helsestoff. Lykke til!

Bli med på konkurransen

Anapina (2 pers.)

½ stk. frisk ananas i små biter (uten skall)
10 blad frisk mynte 
2 dl kokosmelk 
2 ½ dl ananasjuice
4 ss Udo´s Choice (ca 30 ml)
4 ss Cocosa extra Virgin
2 eggeplommer (økologisk)

Lag gjerne isbiter av ananasjuicen, eller bruk 
juicen som den er.

Mett & lett med deilige smoothies...
  - de går raskere å lage enn du tror!
    

✁

Sunn Sødme (2 pers.)

2 dl bjørnebær (frosne)
2 dl rips (frosne)
2 dl blåbær (frosne)
2 stk. lime 
5 dl Biola yoghurt naturell 
4 ss Udo´s Choice (ca 30 ml)
4 ss Cocosa extra Virgin
2 eggeplommer (økologisk)

Hold av noen fi ne bjørnebær og rips til pynt. Kjør 
alle bærene i blenderen, tilsett en halv presset 
lime. Tilsett halvparten av yoghurten. 
Helles lagvis i glass - ren yoghurt og bærmos. 
Pynt med friske bær

Er du helseinteressert?
Fyll ut svarkortet i brosjyren og kryss av for at du ønsker å 
abonnere på gratismagasinet Soma News. Magasinet gis 
ut 5 ganger i året, og er fullstappet med gode artikler og 
produktomtaler/nyheter.

Importør:
Soma Nordic AS
Dillingtoppen 21
1570 Dilling

www.soma.no
Tel: 69 23 27 70   Faks: 69 23 27 99

Foto: Astrid Hals

Foto: Astrid Hals

Foto: Astrid Hals
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METT�&�LETT�
MED�SMOOTHIES
Vårt�varenr.:  9008 (10 stk.)

900801 (1 stk.)
Varenr.�Økogrossisten: 45216
Varenr.�Validus: 190148

Flor Essence+
Dyptvirkende og verdenskjent renseprodukt

•		Enkel	å	bruke	–	alt	du	
trenger	i	en	flaske

•		Tradisjonell	formel	som	
støttes	av	vitenskapelige	
studier

•		Stimulerer	alle	nivåer	og	
faser	i	avgiftningen

•		Test	deg	selv...	
Trenger	du	en	rens?

08132_Soma_Flor_Essence_brosjyre.indd   1 08.04.10   09.50

FLOR�ESSENCE+
Vårt�varenr.:  9613 (10 stk.)

961301 (1 stk.)
Varenr.�Økogrossisten: 45030
Varenr.�Validus: 18766

• Den optimale matoljen

• Styrker immunforsvaret

• Gir energi som varer lenge 

• Idèell for deg som følger lavkarbodietter

• Til steking, baking, i supper, smoothies etc.

COCOSA
Økologiske kokosoljer av høy kvalitet

COCOSA
Vårt�varenr.:  9020 (10 stk.)

902001 (1 stk.)
Varenr.�Økogrossisten: 45031
Varenr.�Validus: 199760

COCOSA�OPPSKRIFTER
Vårt�varenr.:  9614 (10 stk.)

961401 (1 stk.)
Varenr.�Økogrossisten: 45229
Varenr.�Validus: 19061

Cocosa 
Oppskrifter

Fristende oppskrifter med Cocosa 
– Din optimale matolje

Brosjyrene�kan�bestilles�hos�grossist�eller�direkte�hos�oss.

NyhET!

BETAGLUCARE
 
Vårt�varenr: 9009       (10 stk)
                 900901     (1stk)
Varenr.�Økogrossisten: 45236
Varenr:�Validus:�����������19634
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Sunne fettsyrer

Antioksidanter, grønt og immunforsvar

Detox

Produkter for mage og tarm

Her finner du en oversikt over våre produkter, med veiledende utsalgspriser og varenummer

Produktstørrelse 250 ml 500 ml 90 kapsler

Vårt varenummer 1101 1106 1102

Varenr Validus: 144 824 144 832 144 840

Varenr Økogrossisten: 13430 13431 13432

Veil. utsalgspris: kr 196,- kr 294,- kr 254,-

Produktstørrelse Extra virgin 500 ml Pure 500 ml

Vårt varenummer 1401 1410

Varenr Validus 188 854 188 847

Varenr Økogrossisten 13429 13428

Veil. Utsalgspris Kr 179,- Kr 119,-

Produktstørrelse 200 g

Vårt varenummer 3015

Varenr Validus: 17 444

Varenr Økogrossisten: 13 423

Veil. utsalgspris: kr 369,-

Produktstørrelse 500 ml

Vårt varenummer 1121

Varenr Validus: 18726

Varenr Økogrossisten: 13 441

Veil. utsalgspris: kr 349,-

Produktstørrelse 50 ml 10 ml

Vårt varenummer 3010 3011

Varenr Validus: 144 881 174 441

Varenr Økogrossisten: 13 444 13 443

Veil. utsalgspris: kr 294,- kr 97,-

Produktstørrelse 20 sticks

Vårt varenummer 1300

Varenr Validus: 221 857

Varenr Økogrossisten: 13 424

Veil. utsalgspris: kr. 229,-

Udo’s Choice Aldersspesifikke Probiotikaserie
– fremmer en gunstig og balansert tarmflora og et godt immunforsvar
Bredspektret probiotika som bedrer 
fordøyelsen og beskytter tarmen  
mot ugunstige bakterier og skader.  
Anbefales spesielt under og etter  
antibiotikakur, på utenlandsreiser  
og som daglig tilskudd for å styrke  
immunforsvaret

En unik kombinasjon 
bitterurter, kjent for 
å kunne hjelpe mot 
oppblåsthet/gass i 
mage, uvelhet etter 
fete måltider, når du 
har overspist, eller ved 
såkalt feriemage.

Caricol papayaformula 
er et klinisk dokumentert 
kosttilskudd som 
anbefales ved lettere 
forstoppelse, oppblåsthet 
og treg mage.

Udo ’s Choice optimale oljeblanding 
gir deg et skikkelig påfyll med de 
essensielle fettsyrene Omega 3, 
6 & 9. Godt for huden, hjerte og 
blodomløp, muskler og ledd!

Urbase Extra 1 Flor Essence+
10 dagers detox

Produktstørrelse 500 ml

Vårt varenummer 3030

Veil. utsalgspris: kr 399,-

Produktstørrelse 100 ml 30 ml 10 ml

Vårt varenummer 2101 2102 2103

Varenr Validus: 121 129 121 095 121 087

Varenr Økogrossisten: 12 000 12 001 12 002

Veil. utsalgspris: kr 429,- kr 196,- kr 94,-

Citrosept 
– gjør godt for immunforsvaret
Er du lei av å ikke ha noe å slå 
tilbake med når forkjølelses
symptomene dukker opp, eller 
feriemagen er et faktum? Prøv 
Citrosept – naturens sterkeste 
ekstrakt utvunnet fra grapefrukt
kjerner.

Produktstørrelse 225 g

Vårt varenummer 1110

Varenr Validus: 155 416

Varenr Økogrossisten: 13 437

Veil. utsalgspris: kr 349,-

Udo’s Choice Opti•Green
– næringsrikt fiberprodukt
En kraftblanding bestående av 
36 næringsrike vekster fra 
havet og landjorden. Full av 
klorofyll, fiber,  essensielle 
fettsyrer og andre 
nyttige nærings 
stoffer. Verdens 
sunneste 
mellommåltid!

En historisk og 
velrenommert 
urteblanding. Unn 
deg selv en skikkelig 
rens av kroppen 
og få overskuddet 
tilbake. Etter endt kur 
vil de fleste oppleve 
generelt økt velvære 
og overskudd.

Cocosa Extra virgin kokosolje og 
Cocosa Pure kokosolje, stekeolje
Cocosa kokosolje kommer i to utgaver: 
Extra Virgin og Pure. Begge er ideelle 
i lavkarbodietter, de stimulerer fett
forbrenningen, gir energi som varer 
og styrker immunforsvaret.
Cocosa Extra Virgin inneholder i 
tillegg en rekke vitaminer, mineraler 
og antioksidanter.

Produktstørrelse 300 tab. 1500 tab. Pulver

Vårt varenummer 1200 1201 1202

Varenr Validus 112 524 173 617 18358

Varenr Økogrossisten 14 851 14 850 -

Veil. Utsalgspris Kr 299,- Kr 1 199,- Kr 299,-

Sun Chlorella
Sun Chlorella stimulerer avgiftning 
og fornyelse av kroppens vev, og 
kan trygt anbefales ved mangel på 
energi og diffuse hverdags plager. 
Den øker fleksibilitet i muskler 
og ledd, styrker immun forsvaret, 
lindrer ved lette allergiplager, 
stimulerer heling av kroppens vev, 
øker hudens elastisitet og gir økt 
energi.

Produktstørrelse 60 kapsler

Vårt varenummer 1215

Varenr Validus: 18264

Varenr Økogrossisten: 14854

Veil. Utsalgspris: Kr 269,-

Açai Max
AçaiMax inneholder høye doser med antioksi
danter fra Açaibærene. Açai er rik på essensi
elle fettsyrer, kostfiber og fytosteroler – som 
virker i synergi og er gunstig 
for hjerte/kar og fordøyel
sessystemet. Bærene har i 
tillegg en bortimot perfekt 
amino syresammensetning, 
og inneholder verdifulle 
sporstoffer – som er viktig 
for musklene.

Produktstørrelse Original
25 poser

Vårt varenummer 1260

Varenr Validus 164 897

Varenr Økogrossisten 13 442

Veil. Utsalgspris Kr 79,-

Drakens Grønn Te
– rensende og oppkvikkende
Teen virker lett 
rensende, og forsyner 
deg med viktige 
vitaminer, mineraler 
og antioksidanter.

Bitterstern
–  Unik tinktur mot uvelhet

Produktstørrelse 65 g

Vårt varenummer 1140

Varenr Validus: 221 736

Varenr Økogrossisten: 13 425

Veil. utsalgspris: kr 39,-

Når du først skal skeie ut, velg en 
sunnere sjokolade! 70 % kakao, 
søtet med rårørsukker. Hver 
sjokolade inneholder en 
dagsdose Udo’s Choice. 
Lav GI, organiske 
ingredienser, og småskala
dyrking av kakaobønnene.

Udo’s Choice Omega Bar 
–  en sunnere sjokolade med 

Omega 3,6 og 9

Udo’s Choice 
– omega 3,6 & 9, vegetabilsk

Produktstørrelse 0-5 år 5-15 år 16-49 år 50+ Super 8 Super 5

Vårt varenummer 1150 1151 1154 1158 1124 1120

Varenr Validus: 18397 17018 1 7017 1 7015 1 7016 155 424

Varenr Økogrossisten: 12 003 12 004 12 005 12 006 13 438

Veil. utsalgspris: kr 394,- kr 234,- kr 264,- kr 389,- kr 379,- kr 249,-

Caricol
– Ved treg mage...

Urbase Extra I er et kosttilskudd som 
tilfører kroppen de 
4 basiske 
hoved mineralene 
og hjelper til å 
demme opp for 
syreangrepene 
som dannes ved 
stress, dårlig 
kosthold, lite mosjon, osv. 1 boks 
holder til ca. 2 måneders bruk.

Granateple-Eliksir
– høykonsentrert granateple-
eliksir med paradisisk smak

Hver flaske inneholder juice 
og fruktkjøtt fra 50 solmodne 
granatepler  friskpressede, 
skånsomt konsentrert og 
beriket med bioaktive 
fermenterte antikosidanter fra 
granateple. 



Andre kosttilskudd

Produktstørrelse 60 vafler/kjeks

Vårt varenummer 1205

Veil. utsalgspris: kr 299,-

Pet Sun ChlorellaRestBites
 - mye mer enn en naturlig snack

Produktstørrelse 150 ml

Vårt varenummer 5003

Varenr Validus: 174458

Veil. utsalgspris: kr 249,-

Inneholder de samme 
urtene som i Bitterstern 
flytende ekstrakt, men er 
spesielt sammensatt for å 
kunne påsmøres kroppen. 
Bitterurter er kjent for å 
løse opp ansamlinger 
med avfallstoffer, som ofte 
ligger til grunn for bl.a. 
muskelsmerter.

Bitterstern Gel

Produktstørrelse 1000 ml

Vårt varenummer 1204

Veil. utsalgspris: kr 1.589,-

Produktstørrelse 300 tabletter

Vårt varenummer 1210

Veil. utsalgspris: kr 309,-

Hjelper deg å holde kjæledyret friskt 
med naturens hjelp. Dyrene får i seg 
den næringen de trenger, får mer 
vitalitet og skinnende pels.

Produktstørrelse 50 ml

Vårt varenummer 5010

Veil. utsalgspris: kr 169,-

Endelig en helsedeodorant 
som virker bedre enn de 
syntetiske/kjemiske 
alternativene! UrDeo  
gir beskyttelse som varer  og 
inne holder utelukkende 
naturlige ingredienser som 
ikke er skade lige verken for 
deg eller miljøet.

UrDeo
– miljø- og hudvennlig deodorant 
med basiske mineraler

Produktstørrelse 250 g

Vårt varenummer 3020

Varenr Validus: 219 329

Varenr Økogrossisten: 13 426

Veil. utsalgspris: kr 294,-

Zenbev
– ved lettere uro og søvnbesvær
Naturprodukt utviklet av  
Dr. Craig Hudson (kanadisk 
psykiater og forsker). Gir en 
lettberoligende/avslappende 
effekt og motvirker lett 
nedtrykthet. Kan benyttes 
ved lettere uro og 
søvnbesvær.

Produktstørrelse 28x25 gram

Vårt varenummer 3100

Varenr Validus: 19622

Varenr Økogrossisten: 13434

Veil. utsalgspris: kr 249,-

Betaglucare
 - Betaglukaner fra havre
Betaglukaner fra havre er tradisjonelt 
kjent for tre interessante egenskaper; 
redusert kolesterol, senkning av 
blodsukker og forbedret mage og 
tarmfunksjon.

RestBites er en smafull snack som kan nytes før sengetid. 
Den tilfører kroppen naturlige og organiske ingredienser 
som du trenger for å oppnå en 
god natts søvn uten at du trenger 
å være redd for vanedannelse el
ler bivirkninger.. RestBites er laget 
av 100 % organiske, naturlige 
kilder og inneholder Zenbev  
(92 % gresskarkjerneekstrakt).

Produktstørrelse 10 biter

Vårt varenummer 3021

Varenr Validus: 19462

Varenr Økogrossisten:

Veil. utsalgspris: kr 150,-

Wakasa er en helt 
spesiell helsedrikk som 
kommer fra Chlorella
algen og er spesielt 
rik på nukleinsyrer. Du 
merker raskt effekten 
av å føle deg ung, 
energisk og frisk når 
du tar Wakasa!

Wakasa Gold CGF Sun Eleuthero
- Sibirsk Ginseng, Energigivende urt
Sun Eleuthero regnes 
som en av de fremste 
adapthogene urter 
som fremmer energi
produksjonen på en 
naturlig måte og øker 
kroppens evne til å 
tilpasse seg stress.

Produktstørrelse 45 g

Vårt varenummer 5005

Veil. utsalgspris: kr 699,-

Sun Chlorella Cream
Ungdommelig hud med naturens egen 
kraft! Et naturlig hudpleieprodukt som 
inneholder alt du trenger for å holde 
huden myk, smidig og full av liv.

Vi ønsker til enhver tid nye soma News abonnenter og gir 
deg muligheten til å verve nye, helsekostinteresserte til å motta 
soma News GrAtis.

Soma�News�kommer�ut�4�ganger�i�året�og�et�GRATIS-magasin.

Alle�som�verver�20�nye�abonnenter�eller�
mer�er�med�i�trekningen�av�ett�års�gratis�
forbruk�av�valgfritt�Soma�
produkt.

oBs! kunden som verves kan  
ikke være registrert hos oss fra før!

Verv nye soma News 
abonnenter!

send oss navn, adresse, 
telefonnummer og gjerne 
mailadresse til nye abonnenter.
send det pr mail: info@soma.no 
eller pr post: soma Nordic As, 
Årvollskogen 95, 1529 Moss.
send oss også ditt eget navn og adresse.
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KOSTREFORM
for diabetikere

Sun Chlorella og

syre/base-problematikken

Vi lanserer
Flor Essence +
et detox-produkt med lange 

tradisjoner og stor suksess

Gode
vintertips

Fagsjefens 

hjørne:

Fast spalte med

aktuelle temaer
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NYHETER INNEN HELSE & KOSTTILSKUDD 01/10

Viktigheten av en helhetlig

fettsyrestrategi

Detox
og terapeutisk nytelse

Annika Dahlqvist
i Norge

NHL 80 år Fettsyrer mot tørr hud Deilige oppskrifter Detox smoothies
Bev Maya og Craig Hudson kommer til Norge

Granateple
antioksidant som virker

Torill Enget og Marika Cavalli om:
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Sprek 
og frisk 
med feit 
mat

Kjernesunnsommermed familien Mørstad

Unngå 
«ferie -
mage»

Sommerslank Bli STERK i sommer! NYHET! Zenbev RestBitesTips fra ernæringsfysiologen Tarmdysbioser RenKost.no

Jetlag 
og lyse sommer-netter

Deilig
Pesto spinat

salatFo
to

: N
or

ds
tra

nd
sfo

to
gr

af
en

e



Forbrukerinformasjon,�gå�inn�på:�www.soma.no�eller�ring�oss�på�telefon:�69�23�27�70
Mottar�du�flere�blader�enn�du�ønsker?�Vi�har�lagt�om�til�ny�kundedatabase�og�det�har�medført�at�noen�

kunder�blir�liggende�dobbelt.�Ta�kontakt�med�oss�for�å�endre,�slik�at�du�kun�mottar�et�blad.
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500�g�røde�linser

1�stk�løk�finhakket�

2�båter�hvitløk

2�ss�raspet�ingefær

1/2�ss�gurkemeie

1/2�ss�kummin

5�ss�Cocosa�Extra�Virgin

1�terning�grønnsaksbuljong

10�dl�vann

2�søtpoteter�i�terninger

3�jordskokk�i�terninger

Fersk�finkakket�koriander

(4�pers)
Fres løk, hvitløk og ingefær lett i olje på middels varme (skal ikke bli brunt), 
hell over vann og tilsett buljongen. skyll linsene lett før du tilsetter dem i det 
kokende vannet. la koke til linsene er oppløst. tilsett Cocosa og bruk en 
stavmikser til suppen er kremet og jevn. kok søtpoteter og jordskokk ved 
siden av til de er litt møre og tilsett i den kremete suppen. tilsett gurkemeie 
på slutten av koketiden og dryss koriander over ved servering. smaksett 
med havsalt og pepper.

dersom suppen blir for tykk  spe med vann.

Kremet rød linsesuppe


