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Corona

Naturen

Kræft – krop i balance

Hvad har vi lært af coronaepidemien, og hvad
ville vi gerne være foruden?

Mange moderne mennesker søger i denne
tid ud i naturen for at finde balance i en
presset hverdag – naturens virkning på sindet kan kaldes Vitamin N.

Kræft er en del af livet for mange – hvordan
kan vi selv forebygge kræftsygdom, og
hvordan kan vores personlige valg støtte
kræftbehandling eller mildne senfølger?

Mange har oplevet søvnbesvær under deres
coronaisolation – sådan får du ro på ved
sengetid.

Ophold i naturen kan mildne indre uro og
følsomme nerver – men skal der mere til?
Aktivitet i naturen kan hjælpe os af med
ødemer, som stresser nyrer og binyrer. Det
samme kan naturlige urter og andre naturlige
vanddrivende eller væskebindende midler.

En god nattesøvn er både pleje og fore
byggelse af sygdom. Gælder det også kræftsygdom, og hvordan kan du sove længe med
en dødelig sygdom i kroppen?

Hjerte/kredsløb – Covid-19 rammer hårdt
på mennesker med hjertesygdom og dårligt
kredsløb. D-vitamin og selen hjalp præsident
Trump – kan det også hjælpe dig?

Naturen er under pres verden over. Hvordan
bruger vi naturens ressourcer uden at skade
miljø og klima, og hvordan reducerer vi belastningen fra skrald og emballage?

Klima: Rengøring – Rens overfladen for virus
uden at ødelægge din hud eller benytte
klimaskadelige produkter.

Klima: Sådan holder du myg på afstand
– og derfor skal du beskytte vores vilde bier

Vi har lært at være omstillingsparate, men er
der også opstået bakterieforskrækkelse?
Hvordan bruger du mundbind bæredygtigt
og uden at forurene din omverden?

Skønhed: Hvad er indeni? I Corona-tiden
har der været en voksende bevidsthed om
de virksomme ingredienser i skønheds
produkter – vi guider på vej.

Nogle familier har flere kræfttilfælde end
andre. Hvad betyder dit personlige DNA for
din kræftrisiko, og kan du stadig selv gøre
noget?
Hvordan kan du stimulere og styrke lymfe
systemet, som tiltrækker sig stor opmærksomhed i forbindelse med mange typer kræft.
Klima: Kræftfremkaldende stoffer/alternativer

Skønhed: Udrensning – med fokus på at
styrke blodcirkulation med vanddrivende
effekt.

Skønhed: Deodorant og livsstil. Sved lugter
grimt på grund af affaldsstoffer i kroppen.
Syre/basebalance har også stor betydning
for svedens sammensætning. Og endelig er
det ikke ligegyldigt, hvilke stoffer du smører
under armene.
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•	Interviewene skal give stof til eftertanke – f.eks.
omhandle et tema i deres liv, der har ændret dem
eller gjort dem mere bevidste om, hvem de er.
•	Hvad er det sunde og naturlige liv for dem?

8

Sidste somme
r pakked
e Esben
Bjerre bilen

og satte samme
digvis den
kæreste
lækreste
n med sin
og datter
el-bil med
og soltag,
kurs mod
udstyr
Men i stedet
så det var
Italien.
jo slet ikke
for at køre
Det kræved
hårdt.
den korte
tur fra familie
e bare noget
ns hjem
planlægning. Men
på Nørreb
til Kastrup
jeg tror, vi
ro
Lufthavn,
skal indstill
på, at det
drønede
e os
motorvejen
er en anden
de via
over Sjællan
måde at
på, som kan
rejse
d og Fyn,
ned gennem
blive nødven
Sønderjylland
Esben.
dig, siger
mod Tysklan
og videre
d. De havde
For det lader
sluttet, at
nemlig beikke til, at
sommerferien
blive ved
kloden kan
skulle foregå
lidt anderle
med at holde
des.
til det pres,
udsætter
vi
den for, og
Ikke noget
at vi kollekti
med parfum
graver vores
vt
taxfreeafdelin
erede
egen grav
et
ger, flysæde
gangen. For
ton CO2 ad
lig benplad
r med dårEsben at
s og en let
se, er det
fald tydeligt
i hvert
ubehagelig
smag i munde
, at vi ikke
kan fortsætt
n ved tanken
ad det spor,
CO2, som
e
vi har suset
om den
flyrejser
ned ad i så
mange år.
tilfører atmosf
ren. De tog
Derfor var
æi stedet en
beslutningen
om at bruge
gammel
sisk rejsefor
to dage på
klasm i brug.
noget, der
gøres på
Bilferien.
kan
tre timer,
to dage kørte
Over
heller ikke
de roligt
svær.
gennem
pa og ned
Euroad memor
Men så kom
y lane.
– De fleste
corona
fra min generat
Turen til
jo vokset
Italien var
ion er
op med at
et hit, og
en havde
køre til Sydeur
familipa på bagsæd
egentlig
lagt planer
oet af en Toyota
gøre det
om at
igen til somme
uden aircond
Corolla
ition og være
r. Denne
til Sydtysk
gang
Sådan var
land. Men
ved at dø.
det ikke
så væltede
na ind over
for os. Vi
coroos og kastede
har heli skralde
alle planer
spanden.
Tysklandsturen
Foto/ Shutterstock

8

tema /

/ tema

tema

9

Sund start

Fokus på
helbredet

“Hvad gør man så?
Man styrker benet,
vingernes muskulatu

r
og balanceevnen. Hermed
er en landing med et
ben ikke umulig. ”

Ufrugtbarhed, ufrivillig
barnløshed og infertilitet
– ja, kært barn har
mange navne og ikke
mindst et væld af årsager.
Nogle er mere kendte
og velbeskrevne end
andre.

Naturli tema
– fokus på hvordan vi passer og plejer os selv
fra inderst til yderst gennem årstiderne og livet.
•	
Aktuelle emner, der vedrører vores velvære
og sundhed.
•	
Forebyggelse og behandling af alt fra skavanker
til livsstilssygdomme. Vi har altid gode forslag
til optimering af helbredet.

Når storken
kun har ét ben

Dét at få børn er lagret
så dybt i menneskets
DNA
og instinkter, så når
det ikke sådan umiddelbart
lykkes at få børn, så
kan hele ens identitet
og
samværsfølelse blive
berørt. Selv når man
blot står
på sidelinjen fornemmes
den tunge sorg, som
er
infertilitetens tro følgesvend.

tema / Foto/ Shutterstock
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Behøver børn
overhovedet at få
ekstra vitamintilskud?

Sund start

er du langt fra den
Er du i tvivl om dit barns kost og kosttilskud? Så
i tvivl om i forhold til
eneste. Når forældre skal svare på, hvad de er mest
langt op på listen.
deres børns sundhed, så kommer mad og kosttilskud

Vi ser nærmere på kosttilskud til børn i denne artikel.
For det kan være en god investering i dit barns sundhed.
særlige
Hvornår er det en god idé med kosttilskud? Er der
ekstra
tidspunkter eller særlige diæter, hvor du skal være
børn?
opmærksom? Hvilke kosttilskud fungerer godt for
Og hvordan vælger du mellem alle de forskellige mærker?

Af Anette
Straadt
Sundhedsplejerske

barn
grøntsagerne er dyrket i nærings-rig jord. Hvis dit
konstort set ikke får forarbejdet mad med raffineret mel,
og
serveringsmidler, sukker og kemiske tilsætningsstoffer,
som
hvis dit barn ikke har udfordringer med sundheden

eksem, hyppigt snot, allergi eller fordøjelses-problemer.
dit
Der kan dog stadig være enkelte næringsstoffer, som
til.
barn ikke får tilstrækkeligt af. Det vender vi tilbage
Hvornår er det en god idé at give mit barn en vitaminpille?
Du kan sagtens give dit barn en vitaminpille året rundt.
ikke
Det er særligt en god idé, hvis dit barn spiser ensidigt,
mad
spiser mange forskellige grøntsager, spiser raffineret
snot,
eller har udfordringer med sundheden som eksem,
fordøjelses-problemer, allergi eller andet.
Du kan også give dit barn en vitaminpille på særlige
tidspunkter af året. Måske spiser I mere grønt og varieret
I lidt
om sommeren, end I gør om vinteren. Derfor tager
ekstra tilskud i de mørke måneder.
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Her er et tilskud med gode
vitaminer en god ide

Et stof er hormonforstyr
rende,
når følgende kriteri
er er opfyldt
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Hvilken multivitaminpille skal jeg
købe til mit barn?
Hylderne, både i supermarkedet, på

apoteket, hos Matas og i helsekostbutikkerne, har et farvestrålende
udvalg af multivitamin/mineraler til
børn. Når du skal vælge en vitaminpille til dit barn, så er det en god
idé at se på, om den er sammensat
af vitaminer og mineraler, som er

Er kosttilskud til børn overhovedet nødvendigt?
sund
Udgangspunktet for dit barns sundhed er uden tvivl
kosttilmad, søvn, bevægelse og kærlige relationer. Ingen

skud kan gøre det ud for en usund livsstil.
hvis
Dit barn kan være godt dækket ind med vitaminer,
fordit barn hver dag spiser sundt og varieret med mange
Hvis
skellige grøntsager, fuldkorn, sunde fedtstoffer osv.

Man styrker benet,
vingernes muskulatur
og balanceevnen. Hermed
er en landing med et
ben ikke
umulig. Det kræver
vejledning, træning,
mentalstyrke og selvomsorg. Sådan
arbejder vi i naturmedicinen.

Afleveringen af barnet
i storkens næb er billedInfertilitet
symbolet på fødslen
af et barn og dermed
fuldbyrInfertilitet er af WHO
delsen af en vellykket
defineret som manglende
graviditet. Denne proces
er
graviditet efter 1 års
nogle gange fyldt med
regelmæssigt samliv.
forhindringer, lufthuller,
strid
modvind og måske
Hos kvinden er der
Læge og
en stork med kun 1
flere faktorer, som har
ben. Denne
betydning for frugtbarheden
metafor, med et manglende
heilpraktiker
end hos manden. Dette
ben, gør det forståeligt,
er
ikke så underligt, når
at landingen kan være
man tænker på, at det
svær og nærmest umulig
er i
Børn på diætfor
kvindekroppen, at
storken at gennemføre.
hele ”udrugningspro
efter en bestemt
cessen” foreHvis dit barn spisergår.
Manden leverer i 5
Hvad gør man så?
minutter og kvinden
mælde nædiæt f.eks. vegetarisk,
stevegansk,
9 måneder. Kvindens
krop har endvidere
god
så kan en
et horkefri eller lignende,monsystem,
som
værei modsætning til mandens, er
kvalitets multivitamin/mineral
præget af forskellige
cykliske processer,
ind med
barn
som
skal
med til at dække dit
være i balance for, at
en graviditet kan forekomme
der svarer helt til
f.eks. jern og B12. og fuldbyrdes.
Langt fra alle børn spiser og lever i dag på en måde,
dyrket i nænemlig særligt i
Jern og B12 findes Hos
kroppens. Langt fra alle børn spiser kun hele rene fødevarer
kvinder er der flere
kendte årsager til infertilibørn har syghar dit
animalske fødevarer.
ringsrig jord. En del børn får eller har fået medicin. Nogle
tet, Derfor
herunder: endometriose,
Mange børn
PCOS, lukkede æggeleikke I spidomme/udfordringer som kræver ekstra kræfter af kroppen.
barn brug for tilskud,
dere,hvis
store muskelknuder
efter fødsel, mediog ikke mindst hormonforVær ophar en ubalanceret bakteriebalance i tarmen opstået
ser animalske produkter.
styrrelser
- særligt lavt stofskifte.
derfor ikke variecin, livsstil eller andet. Nogle børn er kræsne og spiser
også kan være
mærksom på, at der Hos
manden er det primært
• en særlig
årsager. De fleste børn
forskellige
skaldiæt
haveafen
sædkvaliteten, som
ret. Nogle børn spiserStoffet
beviselig sundhedsskadelig
over det,
brug for ekstra tilskud
spillerud
virkning.
ind.
• Den
måneder.
skadelige
kolde
årets
gennem
effekt
får ikke sollys på huden
skal
være en ændring af
f.eks. ekstra
en eller flere funktionerder er i en vitaminpille
Flere faktorer såsom
systemet.
i hormonhøj alder, alkohol, rygning,
ved mælkefri
kalk og magnesium
• Eni biologisk
overvægt,
af ovenstående sætninger? Så kan
et stort sukker-indtag,
én eller flere
sammenhæng
Kan du kende dit barn
mellem stoffets påvirkning
tidligere klamyer makrodiæt. Kalk og magnesium
af hormonsystemet
en observeret
være en god ide´.
diainfektion
multivitamin/mineral
skadelig virkning
og manglende motion
og
et tilskud af en god kvalitets
skal accepteres, som
er velkendt
meget. Derfor
den mest sandsynlige
underliggende forklaring
mineraler, der fylder
som værende
af betydning for flere
af ovenkalk og magnesium
er mængderne af
stående.
Kilde WHO
multivitamin/
ofte ikke høje nok iI en
denne artikel vil jeg
beskrive de mere
mineral.
”ukendte” årsager til
storkens handicap:

Af Maria
Pinderup
Langbak

letoptagelige for kroppen. Vitaminer
og mineraler findes med forskellige
”efternavne”, som siger noget om,
hvor nemt stofferne bliver optaget i

En god kvalitets multivitamin/

mineral giver dit barn en god basis af
livsnødvendige vitaminer og mineraler, som er nødvendige for en uende-

lig lang række af processer i kroppen
f.eks. i hormonsystemet, nervesystemet og immunforsvaret. Mange af

vitaminerne og mineralerne arbejder
sammen på kryds og tværs. Hvis der
bare mangler en enkelt af dem, så
kan det forskubbe balancen af de an-

dre, hvilket kan påvirke forskellige
processer i kroppen negativt. Derfor
er det altid en god idé at tage en multivitamin/mineral som basis, før man
eventuelt begynder at supplere med
enkelte vitaminer og/eller mineraler.

kroppen og kommer ud og gør gavn
i cellerne. Det er navne som ”natur-identiske”, ”syntetiske”, ”foodstate”, ”uorganiske” eller ”organiske”.
Desværre er det ikke altid så

nemt at gennemskue på pakken,
hvor god optagelighed vitaminerne
har. Ofte hænger pris og kvalitet
sammen. Som udgangspunkt finder
du ikke de letoptagelige tilskud i supermarkedet eller på apoteket. Gå
gerne i helsekosten og få vejledning

dér.
Nogle af de mærker, der har fokus
på optagelighed i deres børnevitaminer er bl.a. Biosym, Spektro, Nani,
Natures Own og Wild Nutrition.
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Inflammation, hormonforstyrre
nmiljøfaktorer såsom
de stoffer og energimæssige
tungmetalblokeler og pesticider.
ringer.
De hyppigste ”ægte”
fødevareallergier vedrører hvede,
Inflammation
mælk,
æg, peanuts, majs og
Undersøgelser har antydet,
skaldyr. Reat
aktionen ved disse allergier
mange infertile kvinder
er
ofte har
kendetegnet ved, at
et højere niveau af inflammationssymptomerne oftest opstår indenfor
markører i blodet. Denne
4 timer
inflamefter indtag og er drevet
mation involverer b.la.
af imen ubalance
munmolekylet IgE.
i kroppens immunsystem,
Typisk vil
hvilket
den enkelte opleve
yderligere kan påvirke
ondt i maven,
hormonkvalme, opkast, diarre,
systemet og livmoderslimhin
udslæt,
den,
åndedrætsbesvær eller
hvor ægget skal sætte
i de svæsig fast.
reste tilfælde direkte
Inflammation spiller
anafylaksamtidig en
tisk
chok.
Denne
form for allergi
vigtig rolle ved nedsat
sædkvalitet.
kan din læge teste for
Hvad der præcist igangsætter
i en blodprøve.
inflammation hos de
infertile par
Ved fødevareintolera
er ikke velundersøgt.
ncer er
der flere forskellige
virkningsmeFødevareallergier og
-intolerancer
Min erfaring er, at inflammation
ofte har ophav i ikke-erkendte
fødevareallergier eller

–intolerancer. Særligt, hvis
man
kombinerer det med
en
leaky gut (utæt tarm)
og forskellige skadelige

kanismer i kroppen.
Dels kan intolerancen være drevet
af et immunrespons i kroppen
styret af
immunmolekylerne
IgG eller
IgM. Dels kan det skyldes
manglende enzymer til at
nedbryde en
fødevare, såsom laktase
til mælkesukker eller DAO, som
nedbryder
histamin. Den kropslige
reak-
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Nr. 4 Maj
Fedt
Fedtstoffer og olie er vigtige næringsstoffer til
kroppens almindelige funktioner og spiller en stor
rolle som forebyggelse af en række sygdomme.
Hvordan er det nu, vi får de rette fedtstoffer
- gennem kosten og via kosstilskud? 
Og hvordan hjælper vi vores børn til at
indtage gode mængder af det gode fedt?
Mad som medicin – hvordan kan vores
kostplan og -tilskud rette op på ubalancer
i kroppens sundhed?
Olie og fedt påvirker hele din livscyklus
– fra fertilitet til demens, og ind imellem med
forebyggelses af smerter og inflammation. Skal
du spise de samme fedtstoffer gennem hele livet?
Klima: Bæredygtighed i forbindelse med
fødevarer og solbeskyttelse

Nr. 5 Juni

Nr. 6 August

Næring / Ernæring

Knogler

Mærkning af fødevarer og skønheds
produkter er en jungle – vi viser vejen til
at bruge mærkningen til bedre sundhed.
Vi har også fokus på optagelighed af
næring – fx mavesyre, essentielle stoffer,
bio-tilgængelighed og kropsterapi for
bedre fordøjelse.

Knoglerne bærer os gennem livet, og den vigtigste
måde at styrke skelettet er gennem det, vi putter
i munden.

En god fordøjelse er nøglen til et godt liv.
For den daglige balance skal du have de
rette mælkesyrebakterier i din tarmflora,
og hvis du er ude af balance kan du tage
probiotika. Hvordan kender jeg forskel?

I nogle situationer er du særligt opmærksom på
dine knogler – fx når du har gigt, kommer i over
gangsalderen, eller lider af osteoporose. Kend
dine muligheder for forebyggelse og lindring.

Kroppens genveje til bedre kalkoptagelse går bl.a.
via magnesium og C-vitamin. Find din vejviser til
stofskiftet her.

Hormoner har stor betydning for, hvor godt kroppen passer på sine knogler – hvad gør hormonerne, hvad siger vi om dem, hvad fortæller de?

Måltider er familiens daglige bestyrelsesmøde, hvor I kan arbejde med gode vaner
mht kostplan og indtag af de essentielle
stoffer, hver især har brug for.

Klima: Familiens forbrug/penge - bæredygtige
banker/investeringer

Klima: Hormonforstyrrende stoffer
Skønhed: Skønne Hormoner. Hvem er du og hvor
i livet er du? Dine hormoner har svaret – og giver
nøglen til at pleje især huden.

Skønhed til hele familien: Hvilke pleje
produkter kan hele familien dele – og
hvad vil du have for dig selv?

/ Mad

Skønhed: Er det lige fedt? Hvilke olietyper styrker din hud og hvordan sikrer du, at
huden optager fedtstofferne?

mad / Af/ Malene Tonnung

Foto/ Thomas

Hergaard
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disse studier
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6. Det er mad
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6 hurtige grunde
til at spise bone broth!

Boneog helbendreonæth
ring

Hele kroppen
rundt

Naturli emne

skøn /

flydende

– motion, skønhed, psykologi, velvære, behandling
og mad har også en fast plads i Naturli.
•	
De nyeste metoder, de bedste naturlige skønhedskure eller metoder til velvære.
•	
Motionsprogrammer samt mad og sundhed.
•	
Tips og råd til bedst i test, øvelser og opskrifter.
•	
Viden om personlig udvikling og psykisk velvære.
•	Klimavenlig og bæredygtig levevis - vi guider læseren til fremtidens
produkter og metoder

30 minutter
Tilberedning:
Kogetid: 90 minutter
Til 2 portioner

Du skal bruge:rødbeder, skrællet vægt
• 250-300 g kogte
vægt)
(ca. 450 g rå

, ca. 50 g skrællet
• 2 store skalotteløg
vægt
jomfruolivenolie
• 1 spsk ekstra
alternativt perlebyg
• 125 g risottoris,
bone broth
• Ca. 3½-4 dl
• 8 skiver gedeost
• 1 håndfuld estragon
eller
valnøddekerner
• 1 lille håndfuld
pecannødder

• 1 spsk smør
alternativt parmesan
• 50 g pecorino,
himalayasalt
• salt, gerne
t sort peber
• friskkværne
onning
• evt. (kastanje)h

Sådan gør du:grundigt fri for jord og

Rens rødbederne
minutmed vand i 60-90
kog dem dækket
skræl dem
møre. Afkøl og
ter, til de er helt
tern.
i meget små
og skær dem
nogle
Svits dem i olien
Finthak løgene.
risen og
lav varme, tilsæt
minutter for
under
lidt ad gangen
derefter brothen
hele tiden,
skal ikke røre
omrøring. Du
på. Tilsæt
det ikke brænder
men sikre, at
risen har
når
ad gangen, og
ca. ½ dl broth
du mere. Efter
hele, tilsætter
opsuget det
tilsætter du rødbeden.
ca. 10 minutter
er al dente,
færdig, når risene
Risottoen er
med bid i.
dvs. møre, men
osten i en
risottoen, bages
Mens du laver
minutter,
5
ved 225 °C i ca.
forvarmet ovn
flyde lidt
begynder at
til den lige netop
finthak den.
estragon og
ud. Skyl og slyng
erne på en mellemvarm
Tørrist nøddekern
pande.

finrisotto med smør,
Bland den varme
til med salt
estragon. Smag
trevet ost og
e, gerne
med osteskivern
og server den
dryppet med

/ skøn

lidt honning.

Giv din hud en
ekstra gave!
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“Så kommer de virkelig
meget creme på, som så
ikke trænger ordentligt ind, men fedter,
og de får så ringe en
oplevelse, at det ikke
kalder på mere”

Nogen gange skal der lidt ekstra
til. Lige det ekstra, der gør,
at man føler sig bedre
tilpas i sin hud. At betrækket
er fleksibelt, smidigt, blødt,
strålende, vitalt og rart
at være i. Og i vores ansigt og
hænder ikke mindst kan dette
betræk være under
pres, da det på alle årstider
er eksponeret for vind og vejr.

Af Tine Juul
Andersen

Skønhedskonsulent

Først: Hænderne op! Mange
oplever allerede ved
årstidernes skiften, at huden
på hænderne nær
mest over natten forandrer
sig. Det bliver ikke
bedre hen over vinteren med
ekstra kulde. Nogle
oplever ekstra tørhed, andre
revner og sprækker
i fingre og hændernes indersider.
Nogle, at deres
knoer bliver røde og irriterede,
måske med små
sprækker og små røde knopper,
der kan være
varme og gøre ondt.
Der findes flere andre irriterende
udgaver af
hænders reaktion på årstider
og kulde/varme.
Naturligvis kan hænder også
reagere på uhen
sigtsmæssige stoffer, både hvis
man vasker hæn
der ofte og især i udtørrende
sæbestoffer. Eller
hvis man har hænderne meget
i vand eller kemi
kalier i forbindelse med sit arbejde.
Det kan være, man måske bruger
gummi
handsker, man ikke tåler eller
skyllemiddel i sit
tøj, man måske heller ikke tåler
– man spiser

noget, som man reagerer mod.
Nogle reagerer f.eks. på
farvestoffer i mad og slik, andre
på mælk osv.
Hvis du kan finde ud af, hvad
der er på spil og sætter
din hud i alarmberedskab, er
det en kæmpe hjælp. For
selvom det skulle være vejrskifte,
der udløser irritatio

nen, kan der godt ligge mere
bag. Og det betaler sig at
forebygge, i stedet for at vente
til det nærmest ikke er til
at holde ud og så måtte ty til
skrappe midler.
Helende håndcreme

Til de hænder, der bliver tørre
og sprækker, er der rigtig
mange, der kan lide håndcremer,
der heler og beroliger,
men ikke fedter – så man kan
komme videre med sine

“Det føles dejligt, som om man
løfter døde hudceller af, og huden
bliver klar og blød”

Ekstra
Miild

Ekstra
fed

Det danske mærke
har udmærket sig i
at være helt transparant på indhold
og kvalitet.

Ekstra anvendelse

54

indeholder udover de gode olier
fra granatæble også en masse
flerumættede essentielle fedtsyrer.
Olien kan bruges i ansigt og på
krop,
men kan også supplere eller blandes
i de øvrige produkter.

/ brevkasse

hilsen
Birgitte

Brevkasse

Naturli.dk

Catrine Marcussen

Catrine Marcussen er uddannet i
kinesisk medicin/akupunktur og
bevægelsespædagogik. Indehaver af

Klinik Lyspunkt: www.dagenslyspunkt.dk
Send spørgsmål på
www.naturli.dk/brevkasse

BØRN

Trine Vesteraa

Trine Vesteraa er uddannet ernæringsterapeut og kostvejleder med stor viden
om helsekostprodukter. Indehaver af
bloggen trinevesteraa.dk.
Send spørgsmål på
www.naturli.dk/brevkasse

Coaching

min mad
Jeg er meget i tvivl om, hvad jeg skal stege
er rapsoi? Kan jeg stege det i jomfruolivenolie eller
det, så jeg vil
lie bedre? Jeg har læst meget forskelligt om
gerne smør.
gerne vide, hvad der er bedst. Jeg bruger også

Skinnebenssår
går ikke væk

Venlig hilsen
Kirsten Juel Grand

Jeg er en mand på 65 år. Jeg har det sidste
halvandet års tid haft en udposning på

venstre skinneben, som stammer fra skinnebenssår,
helet
som jeg har haft mange gange. Det har været
skælop men er nu begyndt at komme igen med
ved
dannende hård hud. Jeg er blevet undersøgt
ondhudlægen og fik konstateret, at det ikke var

Svar:

der er bedst
Det er bestemt ikke let at finde ud af, hvad
de gennemgik
at stege i. I 2016 lavede DTU et forsøg, hvor
olie og
en masse forskellige undersøgelser omhandlende
olier
opvarmning. Derudover testede de flere forskellige

Carbamid
artet. Jeg blev opfordret til at smøre med
lidt nede,
og bruge støttestrømpe. Det kan holde det
men det kommer igen. Hvad kan jeg gøre?
Med venlig hilsen
Jan

begge olier
bl.a. oliven- og rapsolie og konkluderede, at
vanskeligt
var fine at stege i. Men det kan alligevel være
også afhænger
at give et entydigt svar, fordi resultaterne
og om
af, hvilken kvalitet olien har haft inden forsøget,
udelukkende
olien er blevet brugt til at stege mad i eller
at der skal ses
er varmet op. Desuden konkluderer DTU,
nærmere på, hvilke sundhedsmæssige indvirkninger
dem, og ikke
oxidationsprodukterne har, når vi indtager
under
bare i hvilket omfang varmen påvirker olierne

Svar:

Anette Straadt

Anette Straadt er uddannet sundhedsplejerske – med speciale i naturlig sundhed for småbørn og skolebørn. Indehaver af Æblebørn: www.æblebørn.dk
Send spørgsmål på
www.naturli.dk/brevkasse

Skønhed

Birgitte Aagaard

Birgitte Aagaard er uddannet coach
med speciale i kommunikation, konflikter,
motivation, mønstre hos børn og voksne.
Indehaver af Minerva Coaching.
Send spørgsmål på
www.naturli.dk/brevkasse

Sygdom og sundhed

Gentagne skinnebenssår er ubehageligt. Hvorfor
dårligt
mon du får disse? Måske du har diabetes eller
kredsløb. I så fald er det vigtigt at få grundbehandhele og
let disse, så såret har bedre mulighed for at
ikke komme igen.
ved at
Man kan støtte kroppens sårhelingsproces
Derudover
tage et godt tilskud af zink og C- vitamin.
homøvil jeg supplere med urten gotu kola og det
opatiske præparat, Vespa crabo comp.
Mange har også gavn af smøre arret med den

stegning.
normalt
Forsøget fra DTU viste, at den stegetid, vi
kort,
bruger i vores private husholdninger, er forholdsvis
Dog vil jeg
og derfor ikke nødvendigvis giver problemer.
temperatusige, at det altid handler om at stege ved lave
brankerer, så det ikke ryger fra panden, og der dannes
stoffer.
olivenolie
Rapsolie indeholder mere omega 3 og 6, end
der er følgør. Omega 3 og 6 er flerumættede fedtsyrer,
har et højere
somme over for ilt, varme og lys. Olivenolie
fedtsyre, der
indhold af omega 9, der er en enkeltumættet
Ud fra den bedog også er følsom men i lidt mindre grad.
helst vil stetragtning kan man vurdere, hvilken olie man

antiinhomøopatiske salve Traumeel, som virker
sår.
flammatorisk. Den må dog ikke smøres i åbne
Aloe vera er ligeledes en mulighed.
Held og lykke med det.

Mvh
Maria Pinderup Langbak

Tine Juul Andersen

Carsten vagn Hansen/
Maria Pinderup Langbak
Carsten er sundhedkonsulent
og uddannet læge.

Maria er uddannet læge i almen medicin,
akupunktør og heilpraktiker og har egen
klinik: Naturlaegen.com.
Send spørgsmål på
www.naturli.dk/brevkasse

URT
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www.naturli.dk/brevkasse

U
OT
G

Tine Juul Andersen er uddannet
naturopath ibm, sundhedscoach og
alternativ skønhedsvejleder i
Ren Kost og Krop i Aarhus.
Send spørgsmål på

ning på.
som naturm
edicin har
Jeg har desvær
en fantare ingen
læse mig
erfaring
frem til,
i brugen
at det virker
af Haiprex
relation
. Jeg kan
bedst, hvis
til brugen
dog
blærebetænde
af kateter
Derimod
. Det nævner
lser komme
har jeg virkelig
du ikke.
ri
fremmest
god erfaring
lavt stofskifte.
er det dog
Min 20-årige søn fik for 6 år siden konstateret
med andre
vigtigt, at
balance. Drik
produkter.
hver 4. uge blev
du har en
Først og
Det blev opdaget på baggrund af, at han ca.
gerne op
god væskemod to liter
gen. Dette
i tre dage, og derefter
væske dagligt
sikrer, at
syg, træt og mistede sit overskud. Så sov han
urinen ikke
jævnt fordelt
4-5 anledni
og trænedegive
står for længe
over dang til bakteri
var han frisk igen. Dengang spillede han håndbold
i blæren,
evækst.
Dernæst
og derved
dreng. Men på grund
er det godt
gange om ugen, og han var en glad og tilfreds
kan
at tage et
til tre gange
kom i behandling,
tilskud af
dagligt, da
af de dyk fik vi ham undersøgt, og efter han
C-vitam
det
rier
in gerne
sikrer et
ikke trives
1 gram to
lavere pH
i.
stoppede han med at blive syg hver 4. uge.
i urinen,
Det homøop
hvilket baktevores nye læge ikke
I dag er han ikke i behandling længere, da
atiske præpar
delser
er
at
Trætheden
Cantha
og
medicin.
fungerer
ron er specifik
mener, at hans tal er skæve nok til at give
super godt,
på 1-3 månede
t til blærebe
hvis det tages
hoste og feber.
r. Støt gerne
tænkommet tilbage, og han er ofte syg med træthed,
forebyggende
probiotisk
samtidig
i en periode
til D-vitamin på spray
din naturlig
præparat.
Han får D-vitamin, vi har lige skiftet over
Det kunne
e mikrob
at boo-llet til
iota med
Kräuterblut for fremsti
problemstillinge være Pure biotic
et godt
for at opnå en bedre optagelse, og han får
women, som
følgelig
r i kvinder
kan få
, at hvis dine
kan gøre, så han
er specielt
s underli
ste sit immunforsvar. Men er der andet, vi
blærebetændels
v. En sidste
så kan du
og gå i byen som andre
ting er selvstøtte disse
er skyldes
overskud i livet til igen at spille håndbold
tynde, svage
med omega
7 fedtsyre
slimhinder,
unge mennesker?.
r og/eller
elmebark.
Med venlig hilsen

af en træthed, så det
Når et ungt menneske pludselig bliver ramt
jeg altid en smule eksikke kan føre et normalt ungdomsliv, bliver
undersøgt ham godt og
tra opmærksom. Jeg håber, at din læge har

lavet en bred blodprøvescreening.
som reelt er
Min næste tanke er ligeledes hvilke stofskiftetal,
medicinstop? Måske
målt? Samt er de gentaget flere gange efter
der skal en second opinion til at vurdere ham?
stofskifte eller manTræthed kan dog have mange årsager. Lavt
af dem. Fødevareintolegel på jern, zink og D-vitamin er blot nogle
ekstrem træthed og
rancer eller deciderede allergier kan også give
infektioner såsom
et dårligt fungerende immunforsvar. Gamle
i hele systemet.
kyssesyge kan ligeledes i lang tid skabe bøvl
med en uhenOfte oplever jeg, at miljøet i tarmen er i ubalance
virus og svampe. Det
sigtsmæssig sammensætning af bakterier,
driller eller noget angælder, uanset om det er lavt stofskifte, som
en dygtig behandler til
det. Min anbefaling vil klart være at finde
sammensætte en beat hjælpe med detektivarbejdet, samt til at
handlingsplan med naturmedicin.
God bedring

Mvh
Maria Pinderup Langbak
Læge

ge i.
fedtEn anden vinkel på det er, at vi ofte kan undlade
væske,
stof, når vi steger. F.eks. afgiver mange grøntsager
mm.), hvilnår de opvarmes (løg, champignon, peberfrugt
lidt
ket overflødiggør fedtstof. Man kan også tilsætte
lidt væde til
vand, god eddike eller citronsaft for at give
alt, hvad vi
stegningen. Det kan ikke lade sig gøre med
hvor godt
steger, men jeg er selv blevet overrasket over,
det fungerer med mange fødevarer.

Mange hilsner fra
Trine Vesteraa, ernæringsterapeut
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Med venlig
Maria Pinderu
hilsen
p Langba
k, Læge

Anette
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til selvcoachin

Besvar spørgsm

ålet:
”Hvem er
mit barn/m
in teenage
r?”
Kassér din
umiddelbare
liste” – for,
”plan” – din
hvordan
”checkdu synes,
burde være.
at tingene
Gennem
gå lige listen
blik (pyyyh
for dit indre
, den er lang,
hva?) Og
at du krøller
forestil dig
den samme
så,
n og kaster
væk. Sig
til dig selv:
den laaangt
“Lige nu
noget bestem
skal der
ikke ske
t, på en bestem
stemt rækkef
t måde, i
en beølge – vi
tager en
pause”.
Adskil dit
barn og dig
Som mor/far
og barn er
I en enhed,
også selvstæ
men I er
ndige individ
Dit barn/di
er. Hver især
n teenage
unikke.
r er ikke
er ved at
en kopi af
danne sig
dig men
selv som
neske. Han/hu
sit helt eget
n gør sine
mensine egne
egne erfarin
konklu
ger, drager
sit eget tempo. sioner, lærer og tilpasse
r sig i

1

20-årig med lavt stofskifte

BALANCE
SKE
VÆ

– kort nyt fra sundheds-, velvære- og
skønhedsfronten, samt råd fra eksperterne.
• Nye undersøgelser, som viser, hvad der virker.
• Brevkasser og mulighed for kommentarer fra
eksperterne.

Hvad er bedst at
stege i? Oliveneller rapsolie?

Vild med
brevkasser?
Tjek

D

Råd og viden

Naturli fakta

Kost & ernæring

Birgittes TIP

Når det ”brænd g:
med din teenager på”
er

Med venlig

Svar:
Gentag

ne blæreb
etændelser
/ brevkassestisk indvirk
er noget,

Krop & bevægelse

De små kapsler fra
Börlind er rige på
lycopen, der hjælper
huden med at regenerere om natten.

Blærebetæ
ndelse
flere gang
e på ét år

Jeg er en
kvinde i
70’erne, der
på ét år.
har haft
Jeg har fået
blærebetændels
Mit spørgsm
behandling
e to gange
ål er: kan
for det via
jeg med sindsro
min egen
Haiprex
og tage det
læge.
købe et præpar
forebyggende,
blærebetændels
at, der hedder
så jeg i bedste
er? Traneb
fald kan
betyder det,
ær har ingen
undgå
at man kan
mærkbar
få blæresm
effekt for
bivirkninger,
mig. Hvad
erter af Haiprex
og det bekymr
? Det står
er mig lidt.
De bedste
under
hilsener
og tusind
brevkasse.
tak for alle
jeres gode
råd i denne

tema / Af/ Xxxxxx Foto/ Xxxxxxxxxxxx

Ekstra
skud

Mellisas ansigts- og kropsolie

Uden at fedte!
Danske Zinobel laver
skønne økologiske
olier, der smutter
hurtigt ind i huden.

2

Observér
din teenage
r
Læg mærke
til træk,
bevægelser
ger. Lad
og formule
være med
at reagere
rinlut nødven
mere end
digt. Lyt,
absosvar med
udtryk, der
korte bekræft
viser, at du
ende
lytter/ser/er
men ikke
dømmer
til stede,
og ikke tager
”Det kan
over:
jeg godt
forstå” (hvis
mener du?”
du kan det),
(hvis du
”Hvad
ikke forstår)
du på helt
, ”Hvad tænker
konkret?”
(eksempler),
gøre?” osv.
”Hvad vil
du så
Giv plads
til, at din
teenager
tælle og
kan tænke,
gøre – og
fordermed
egne mening
finde sit
ståsted, sine
er, sine egne
strategier.

3
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naturli temaoversigt

Nr. 8 November
Immunforsvar
Nøglen til god livskvalitet ligger i et stærkt immunforsvar, som du
selv kan styrke.

Nr. 7 Oktober
Vitalitet og energi
Hold hjernen i gang – med træning af nervebanerne og med
næring til de små grå celler.
Evig ungdom – indeni! – med gode daglige vaner, urtete,
kostplan og kosttilskud.
Briller kan ikke løse alle udfordringer med dine øjne – fx lider
mange mennesker af tørre øjne, som dels skyldes indeklima og dels
skyldes fysiske udfordringer. Men der er andre løsninger end briller.
Skab glæde i livet (og lev længere) - ikke mindst ved at holde liv i
seksuelle energier

Vi kigger bl.a. på tarmflora, mælkesyrebakterier og vitaminer – hvor
mange er de nu, du skal tage af hver slags, og hvordan sikrer du, at din
krop tager imod?
Få vigtige antioxidanter i det grønne drys, som kan være friske urter men
også dehydrerede produkter.
Være opmærksom på at få den rette kvalitet i dine kosttilskud, så de
optages mere effektivt i kroppen. (godkendelse og lovgivning / optagelighed)
(mælkesyrebakterier)
Kan du booste immunforsvaret med fasteperioder?
Forebyg allergi, hvor kroppens naturlige forsvarssystem overreagerer.
Klima: Fokus på bæredygtige/fairtrade julegaver
Skønhed: Irriterende naturprodukter – sådan går du fra kommercielle
produkter til naturlige produkter uden gener.

De homøopatiske midler er skånsomme og slider
ikke på kroppen.
Kropsudtryk – arbejd med det
Klima: Indeklima/afgassende inventar - alternativer
Skønhed: Vital hud – med fokus på brug af
mælkesyrebakterier i skønhedsprodukter.

/ oase

Lidt sundere hårfarve

flere allergifremkalMange hårfarver indeholder
sig ud i det
sjældent med hårsundhed.
Men mange kaster
Hårfarve forbindes
allergiske reaktioner.
kan forårsage voldsomme
dende stoffer, som
og
jo lide for skønheden.
ganske betragteligt,
alligevel, for man må
for en allergisk reaktion
en
kan du nedsætte risikoen
dog stadig, at du påfører
Med Indus Valley
samtidig. Det anbefales
god ved din hovedbund
reaktion.
du kan tilmed være
en eventuel allergisk
der er renset tre
øret for at tjekke for
smule på huden bag
plantebaseret hennapulver,
økologisk og indeholder
typer hårfarve.
end mange andre
Produktet er 100 pct.
look
naturligt
mere
hår mere glød og et
gange. Det giver dit
og minimere skældannelse.
give en sund hovedbund
HALAL og ISO 9001:
Samtidig skulle produktet
USDA, India Organic,
ECOCERT,
med
Produktet er certificeret
An ISO 2008 Company.

Du finder hårfarverne

Hånd- og miljøvenlig

fra Indus Valley i

Naturli oaser
– sider med korte præsentationer af lækkert livsstilstilbehør.
• Oaserne fungerer som åndehuller.
• De er sammensat af fire til fem nye produkter, tips eller
nyheder.
• Det er uforpligtende stof om trends og tendenser i tiden.
• Billederne er bærende på siden.

lley.com.
eller på www.indus-va

egen mad af inse
kter?

Følg os på
facebook

ind er en stor økonomisk
Tamponer og menstruationsb
der omsi. Med GladRags er
omkostning og miljøbelastning
kvinder gik
En flok amerikanske
der et holdbart alternativ.
producerer
GladRags, der både
i 1993 sammen og skabte
ind i
og vaskbare menstruationsb
menstruationskopper
indlæg, der kan
bindene fås med et
tekstil. Menstruations
i koldt vand, før
skal blot lægges i blød
skiftes. Indlægget
af bindet.
sammen med resten
vaskemaskinen
i
det vaskes
spares i
en og de penge, der
Ved siden af miljøvenlighed
sjovere at se på
også bind, der er noget
det lange løb, får du
og kulører,
Det er bind med mønstre
end de vanlige hvide.
grund til at gemikke er noget, der er
fordi menstruation
tørresnor.
enhver
på
bind vil pynte
me af vejen. De kulørte

... og få seneste nyt,
deltag i debatten og
få gode råd!

helsekostprodukter i udvalgte
Du finder GladRags’
.com.
på www.gladrags
forretninger. Se mere
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Find ekstrakte
t i Helsam, Matas
eller den lokale
Læs mere om
produktet på
helsekost.
www.herrens-mark.
dk

24 ingredienser

til dine øjne

Føles dine øjne
tørre, så kan
du hente hjælp
ingredienser
i Eye Formula
til støtte for
Plus, i en nyudvikle
dit syn og øjne.
anthocyaniner
Den indeholde
t kombination
fra blåbær, der
r blandt andet
med 24
bidrager til et
kollagen, der
lutein og zeaxanthi
normalt syn.
har betydning
n fra tagetes
C-vitamin, der
for normalt
og
at vedligehol
bidrager til normal
fungerende
de normale slimhinde
blodkar, og biothin,
dannelse af
r.
niacin og A-vitamin
I Eye Formula
Plus er der altså
, der bidrager
mange gode
til
at holde dine
ingredienser
øjne friske og
til dine øjne.
virker fugtgivend
1-2 tabletter
Eye formula
e på slimhinde
om dagen hjælper
Plus kommer
rne, så dine øjne
som tyggetable
til
ikke bliver tørre.
tter i en pakke
med 60 stk.
Købes blandt
andet i Matas
eller hos din
lokale helsekost
.
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/ naturli jul

/ Foto/ Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx
/ Af/jul
naturli
tema

Drømmegode trøfler

3

g

od

susende godt, og de
Disse trøfler smager
lyst til.
præcis, som du har

Naturli extra

naturli jul / Foto/

• 100 g havregryn
• 100 g kokosmel
• 50 g kakao
• 50 g jomfrukokosolie
i vand
uden sten, udblødt
• 12-15 store dadler
eller rørsukker
• 15 g kokossukker
• 1 spsk kaffe (kan udelades)
• 1 tsk vanilje pulver
smag og behag
• 1 tsk kanel eller efter
og evt. reven appelsinskal
• Friskpresset appelsinsaft
hele med
vand til at samle det
• Eventuelt lidt ekstra

e rå

s, Shutterstock

Hvilken

ANETTE

Spred en duft
Æteriske olier

af …
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giver udover
en duft også
aromaterapeutisk
effekt.
F.eks. kan citrusduft
e
virke opkvikken
de.
Lavendelolie
virker
afbalancerende/bero
ligende. Rosentræ
pebermynte
virker afslappen
virker opkvikken
de og
de.
Der er mange
muligheder,
alt efter hvilken
Duftolie giver
effekt eller duft,
ikke andet end
du ønsker.
en duft.
Den keramiske
lampe er let
at bruge: Fyld
vand, og dryp
skålen med
æterisk olie
(ca. seks dråber)
skålen og sæt
eller duftolie
et tændt fyrfadslys
i
i hulet på lampen.
Find Honey
Bee fra Fischer
Pure Nature
i din helsekost
.

d
samvittighe

10 stk

Du skal bruge:

1. dag
• 30 g hele hørfrø
• 30 g hele solskikkekerner
• 100 g skårne rugkerner
vand
• 1 ½ dl tempereret
• 1 dl surdej
2.dag
rugmel fra Solhjulet
• 80 g stenkværnet
• 100 g hasselnødder
• ½-1 dl vand
• 50 g tørrede abrikoser
• 50 g dadler, tørrede
70%
• 50 g mørk chokolade
• 1 spsk honning
salt
• 1 spsk uraffineret

forarom at undgå en masse
blodsukker handler
Ved at
Nøglen til et stabilt
gode, økologiske råvarer.
og lave god mad af
vi
bejdede fødevarer,
på blodsukkeret, kan
fødevarers indvirkning
kende til de forskellige
energi. Et stabilt blodsukbetingelser og mere
give kroppen optimale
at:
ker får du bedst ved
fødevarer,
fødevarer, forarbejdede
Undgå sukker, sukkerholdige
brød og pasta. Erstat
saft, alkohol, hvidt
færdigretter, sodavand,
banan,
som
råvarer
med naturlige
sukker i kager og bagværk
i bogens opskrifter.
og hent inspiration
æble og lidt tørret frugt

/ naturli
/ tema
jul

gode proteiner,
der indeholder både
Spis en god morgenmad,
fra fuldkorn eller
og grove kulhydrater
sunde fedtstoffer
kan du læse mere
grønsager.
I bogen ‘Hygge godt’
der indeom, hvor mange fødevarer,
eller gør lige præOgså fødevarer, du
tag cyklen og trapperne
holder tilsat sukker.
Gå en tur hver dag,
30 minutters aktivitet
indeholder sukker.
bedst med. Mindst
slet ikke regner med
cis det, du har det
ed og dermed et
en liste med de
bedre insulinfølsomh
finder
Boody
Du
er også
skønne klassikere
hver dag hjælper til
har på indenfor
navne, som sukker
tigt producere
mange
basis-garderoben, mere stabilt blodsukker.
t af økologisk
bæredygrne.
dyrket
varedeklaratione
Bambus bliver
bambus.
dyrket uden
blodsukkeret
brug af sprøjtemid
te kan også påvirke
t.com.
kunstvanding
indtag af kaffe og sort
ler, pesticider
Se mere på www.madforlive
og et højt
– de skal kun
eller
bruge regnvand Stress
økologiske bambus
kroppen.
til at
retning og stresse
vokse. Den
i uheldig
bliver lavet til
behageligt bambusvi
er uimodståe
ligt blødt, allergiven
skose, som
ligt og velegnet
sensitive hud.
til selv den mest
Den klassiske
kollektion fra
Boody er perfekt
ben, hele kollektion
til basisgarde
en er meget
roslidstærk og
længe – uanset
designet til at
om det er strømper,
holde
noget fra sportskoll
undertøj, bluser,
leggings eller
ektionen.
Giv en bæredygtig
julegave som
er helt igennem
emballagen er
100 pct. nedbrydeli
gennemført,
selv
g og printet med
vegetabilsk blæk.
Leder du efter
gode naturlige
produkter til
der både er taget
rimelige priser,
hensyn til naturen,
hvor
mindst effekten
dyrene, miljøet
– f.eks. ved at
og ikke
benytte havets
ingredienser
virkningsfulde
tang og alger?
Mellisa har et
stort sortiment
Zinobel Organic
af både cremer,
specialprodukter
Boost er dansk
sæber, sera og
til alle, der ønsker
topkvalite
der ønsker både
turlige ingrediens
at forkæle huden
t til huden –
rent og økologisk
til alle,
er. F.eks.:
med naindhold og toppen
antiaging hudpleje.
Mineralserum,
af dansk
der giver dyb
fugt og næring
Produkterne
stimulerer
til huden samt
hudcellernes
indeholder kaskader
genopbygning
og rigtig meget
af beskyttend
tese. Velegnet
og hudens kollagensy
e antioxidan
anden naturlig
til alle hudtyper
ter
”hudmad” til
nhjælp til vedligehol
også ved rosacea
Øjengelé, som
pleje,
hydrering
og akne.
delse af
er opstramm
og
ende og fjerner
collagen. F.eks.
og reducerer
spor efter træthed
høj koncenmørke rande.
Mild og kan
tration af hyalurons
sebrugere.
benyttes af kontaktlin
yre,
vindruekerneekstrak
Dagcreme til
fedtet og uren
t, behud, der reducerer
ta-glucan, hele
og sebum og
rækken af viurenheder
virker anti-inflam
taminer – og
matorisk samt
skader fra frie
med hybenkerbeskytter mod
radikaler.
neolie som hovedolie,
Alt-i-én Citronmel
blandt
isse creme, som
en række af
er
der
en mild luksusloti
tilfører antiage
luksuriøse olier.
til hele kroppen,
on,
Og så er Zinobel
smidighed og
sikrer din hud
elasticitet.
Organic
blødhed,
Boost bare en
Bodylotion –
fornøjelse at
en vitaminrig
og blødgørend
bruge.
mende effekt.
e creme med
Styrker hudens
opstramnaturlige fugtbalanc
og efterlader
huden silkeblød
e og elasticitet
og glat. Absorbere
Se forhandle
Ingredienserne
re på
s hurtigt.
i mange af Mellisas
www.zinobel.dk.
til sensitiv hud,
produkter er
og så har de
velegnede
alle egenskabe
Priserne ligger
fekt for huden.
r, der tilfører
mellem
en efblot kr. 129,og 365,-.
Forhandles
på Mellisa.dk
samt landets
helsekostbutikker.
Matas og

2

Bambus-blødt
og bære3dygti
gt
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Sådan gøri endu:kraftig blen-

Det hele køres
til en
der eller food processor
de masse.
tyk, sammenhængen
par timer,
Stilles i køleskab et
i den størrulles til små trøfler
og de
relse, som du ønsker,
f.eks.
trilles i sundt krymmel
eller
frysetørrede hindbær
med
kokosmel, der kan farves
rødbedesaft, appelsinskal,
hvedegræs med mere.

som en sund
skovturen eller blot
velegnede til madpakken,
af allerhøjeste
med chokolade er
kornsorter. Det er mel
Disse minirugbrød
stenmalede, økologiske
Brødene er bagt af
bevaret.
eftermiddagssnack.
og næringsstoffer er
hvor alle skaldele, fibre
kvalitet og næringsindhold,

1

mmer du
under træet?

Ja, næsten hvad
som helst! Med
duft-aromalampen
Bee vælger du
selv, hvad luften
Honey
skal forskønne
æteriske olier
s med af
eller duftolier.

fredagsslik
med god

Tjek deklarationen!

Baobab-forkæl
else

Den økologiske
olie fra baobab-træ
et trænger usædvanli
magisk blød.
AVIVIR baobab-ol
gt hurtigt ind
ie styrker hudens
hudens elasticitet
i huden, som
føles
barrierefunktion,
.
styrker kollagenet
De aktive stoffer
og øger
i olien kan medvirke
re rødme, hjælpe
til at reducere
på ubalancer
synligheden
i huden og har
af strækmær
Brug Virgin
antioxidant-effekt.
ker, reducebaobab-olie
som serum til
eller Creme
ansigt, hals og
med og uden
décolletè og
duft af myrte
All Body Pampering
til kroppen.
Oil
Kan købes hos
Apoteker, Matas
og Helsekost
.

OLESEN

Hygge
godt

LUKSUS
ge

– et indstik eller ekstra sider, hvor vi sætter fokus på et
emne, som vi kommer mere i dybden med
• En mulighed for at gå i dybden er Naturli Extra.
•	
Emnerne kan f.eks. være sæsonbestemte eller aktuelle.
• Her kan du placere dit produkt i en bestemt
sammenhæng.

HARBECH

lige

og chokolade
Rugbrød med nødder

r vi kan tage, når det
En af de bedste beslutninge
er faktisk at reducere
gælder mad og sundhed,
. Derfor har
blodsukkerpåvirkningen
skrevet den lille e-bog
Anette Harbech Olesen
d’ til
med god samvittighe
‘Hygge godt – fredagsslik
til
der ønsker alternativer
børnefamilier og andre,
søde juletid,
godt bruges i denne
slikskålen. Det kan
tre skønne opskrifter.
og
råd
så her får du tre gode

Produktfoto

kan formes og dekoreres

Du skal bruge:

til stabilt blodsukker
– også i julen!

Emne indstik

2019).

en holdning til livet

Miljøvenlig
menstruation

Understøt din ford
og leverfunktion øjelse

Sommeren frister
med mange
lækkerier, som
de mange lækkerier
grillmad, vin
kan være hårde
og is. Men
ren uden mavegene
for maven. Du
kan nyde sommer ved at forebygge
ekstrakt fra
med fermenter
Herrens Mark.
et mælkebøtt
Det er et naturligt
evirker udrensend
kosttilskud,
e og bidrager
der både
til normal mave-tarm
det har god
præbiotisk effekt,
funktion, fordi
som vores tarme
Mælkebøtteekstrakt
elsker.
er økologisk
seret og indeholde
og vegansk.
Det er ikke pasteurir levende mælkesyr
de og har en
ebakterier. Ekstraktet
syrlig-bitter
smag.
er
flydenDu skal helst
bitre smag på
drikke det rent,
tungen stimulerer
da den
udskillelsen
tydning for
af galde. Galden
kroppens evne
har
til
at
befordøje
omsætte fedt.
og er nødvendig
t for, at vi kan

(Coop Analyse & DVF

l kan
Bio Special Uldvaskemidde
i Helsekostblandt andet købes
på internettet.
butikker og findes

opvask

med
miljø- og hudvenligt
hånden, kan det gøres
Når du vasker op i
r. Opvaskemidlet er
fra Rømer Naturprodukte
tilstand.
Bio Special Opvask
7 og 8 i opblandet
pH-værdi mellem
til fem
svagt basisk med en
dosering på ca. tre
og der anbefales en
andre
Sæben er drøj i brug,
kan også bruges til
Bio Special Opvask
Det er super
ml. til fem liter vand.
nemt at komme
til toiletter og vinduesvask.
i gang med buffalo
ål i hjemmet, f.eks.
rigtig godt i
Sodium Lauryl
mange forskellige
larvemel, da rengøringsform
det har en dejlig g (i faldende rækkefølge): Vand,
opskrifter
Det nøddeagti
. Buffalo larvemel
nøddesmag
Sammensætnin
Natrium Chlog-aromatiserede
som egnerEthersulphate,
får du i Wholi
sig
Ammonium Lauryl
bøffelorm pulver
have det sjovt
insektpulv
er.
og natrium benzoat.
og være eventyrlys
er let at brugeEthersulphate,
Schidigera Citronolie
i næsten
tne i dit køkken!
Pulveret er ernærings
enhverYucca
Citronsyre,
ride,
opskrift, så du af polyethylen (PE), som ved
mæssigt tæt
kan
er desuden fremstillet
thie. Kun fantasien
og derfor er
en skefuld ellerEmballagen
sætter grænser
to er nok til totalt nedbrydes.
for i hvilken
Pulveret består
at lave et brød
forbrænding
af dine egne
af 100% tørrede
eller smooopskrifter, du
bøffelorme,
ficerede farme
kan anvende
der er malet
i Holland, hvor
lokale
insektpulv
til et fint pulver. Opvask fås
blandt andet
eret. i din
de fodres med
ga-3 og 6 fedtsyrer,
Special
Insekterne kommer
grøntsager. Pulveret Bio
vitamin B12,
fra certiindeholder naturligt
jern, zink og
Vær opmærkso
helsekostforretning.
fiber. Fremstille
62% protein,
m på, hvis du
t uden brug
Omeer allergisk overfor
overfor insekter
af gluten, soya
skaldyr eller
og tilsat sukker.
bløddyr, er du
muligvis også
allergisk
Wholi insektpulv
er forhandle
s hos www.fam
ilysupply.dk

Vil du lave din

den lokale helsekost

cirka 800.000
af danskerne, svarende til
de
personer, spiser overvejen
eller helt vegetarisk.

andre sarte
Tøj af uld, silke eller
nænsomt
tekstiler skal behandles
Rømer Naturved vask. Hertil har
Bio Special
produkter udviklet
Uldvaskemiddel.
er
Det flydende vaskemiddel
af vaskeaktive
fremstillet på basis
palmeolier, og
stoffer fra kokos og
kort og overingredienslisten er
er tilsat
skuelig. Vaskemidlet
det nyvaskelimonene for at give
de tøj en frisk duft.

d

åndehuller

/ oase

14%

Mildt, naturligt
og effektivt til
uld og silke

/ oase

Forkælelse til dig
,
dine og naturen

Gennemført dans
k luksus
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Sådan gør du:

1.dag:
og bland
tempererede vand
Rør surdejen ud i det
natten
stå ved stuetemperatur
kernerne i. Lad det
over.
2. dag:
og
grader. Hak hasselnødderne
Tænd ovnen på 180
og dadler
brødene i. Abrikoser
gem nogle til at rulle
hakog den mørke chokolade
skæres i små stykker,
de øvrikerneblanding med
kes. Bland den udblødte
og rul dem
dejen til ti minibrød
ge ingredienser, form
grader
Bag brødene ved 180
i de finthakkede nødder.
brød er
er gennembagte. Disse
i 25 minutter, til de
om
eller til et lille måltid
velegnende til madpakken
med et par gulerødder.
sammen
eftermiddagen

tip

Du kan finde
opskriften på surdej på
Madforlivet.com.

Børne-bobler med agurk,
melon og mynte

med kartoffelaflange strimler af
skær tre, fire tynde,
koldt og
økologiske agurk og
mynte og fyld op med
Rens og skræl den
sammen med frisk
eventuelt på
tynde skiver i en karaffel
blandingen stå lidt,
skrælleren. Kom de
og læg i karaflen. Lad
runde kugler af melon
rent vand. Lav små
køl, før du drikker den.
cirka to gange.
agurk, melon og mynte
af mynten.
Du kan genanvende
og lav eventuelt te
og melonen derefter
Spis gerne agurken
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