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Nr. 1 Januar
Kronisk sygdom i livet

To ud af tre danskere over 16 år lider af 
en kronisk sygdom. Så det handler 
måske ikke om at være rask, men om at 
leve med den sygdom, man er blevet 
tildelt. Tag kampen op, find energien, 
værn om søvnen, søg hjælp og støtte i 
de midler, som er til rådighed.

Det kan handle om overvægt, gigt, 
diabetes, autoimmun sygdom eller 
andet. Men det giver altid et bedre liv, 
når man er proaktiv og arbejder med sin 
egen livskvalitet. Hvordan gør man lige 
det?

Børn bøvler med utroligt meget i dag, 
ikke mindst mentale diagnoser og i 
forhold til vægt. Hvordan støtter vi 
 deres udvikling gennem nærvær, kost  
og tilskud?

Skønhed: Hudvelvære på trods af 
 kronisk sygdom – indre lidelser som 
diabetes eller tarmsygdom har ofte stor 
påvirking på vores ydre; huden. Men  
der findes midler og metoder, som kan 
dulme og forebygge.

Nøgleord i dette nummer: 
Energi – søvn/træthed – slidgigt

Nr. 2 Februar
Tænder/mundsundhed

Sundhed – det er noget vi har i munden! 
Tænderne og mundens sundhed har 
indflydelse på mange af kroppens  
organer og kroniske sygdomme, bl.a. 
diabetes, hjerne og hjerte. 

Når vi tygger, har det betydning for, hvor 
meget næring vi får fra maden – og for 
hukommelsen. Når vi smiler, ler og 
 benytter vores mimik, udløser det 
 hormoner og har betydning for både  
os selv og vores omgivelser.

Sundhedsvæsenet har vidt forskelligt 
syn på ernæring under indlæggelse  
– er der en positiv udvikling på vej hos 
diætister eller på sygehuse?

Er flour den eneste faktor, når du skal 
passe på dit barns tænder?

Skønhed: Læber/mund – fine linjer  
omkring munden og forkølelsessår er 
ikke noget, du skal finde dig i. 
Og vidste du, at tandpasta kan  
udløse overfølsomhedsreaktioner?

Andre nøgleord i dette nummer:  
Urter – food state – vitaminer/mineraler

Nr. 3 April
Smerte

Livet gør ondt, og smerter er en del af de fleste 
menneskers liv. Lejlighedsvist eller hver dag. Men 
hvordan tackler vi smerter? Smertestillende midler 
bliver solgt i en mængde, som tyder på et overforbrug 
– med stor risiko for bivirkninger. Men der er naturlige 
måder at dulme smerterne – ikke mindst gode olier.

Det bliver ikke bedre, når alderen stiger og vi begynder 
at få problemer med bl.a. bevægeapparatet. Men ved 
at forstå smerterne og arbejde med dem, kan du kvitte 
panodilerne.

Allerede i en ung alder tager mange børn painkillers, 
men er der nogen god grund til det? Vi kaster lys på 
andre muligheder.

Skønhed: CBD-olie har stærke antioxidantiske og  
antiinflammatoriske egenskaber men er også af  
andre grunde ret perfekt til pleje af menneskers hud.  
Vi demonstrerer potentialet for dig.

Vigtige nøgleord i dette nummer: 
Energi – led – olier – allergi  

Naturli livsstil
– et interview med en kendt eller interessant 
aktuel person, som har noget på hjerte.
•  Vi giver læseren et indblik i livsstil, bevidste valg  

og livsværdier.
•   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?

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.

naturli   temaoversigt
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liv / Af/ Clara Edgar   Foto/ Lars H. Laursen

“Måske var det en 

forsinket reaktion på 

mine forældres død”
I 2014 blev Sebastian Klein indlagt på en psykiatrisk afdeling. Det skete tre år 

efter hans fars død og i en periode, hvor han havde presset mere arbejde i 

kalenderen, end der var plads til. Præcis hvorfor, han kom så langt ud,  

ved han ikke, men det er muligt, at tabet af forældrene spiller en rolle.  

I dag lever han med angsten for at falde tilbage. 

Sebastian Klein knækkede som menneske:

/ liv
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Sebastian Klein har mistet begge sine forældre til kræft. 

Først sin mor Lykke Nielsen i 2006 efter hun i flere år 

kæmpede mod brystkræften. Fem år efter tog kræften 

hans far Jesper Klein – denne gang dog efter et sygdoms-

forløb på bare nogle måneder. Rollen som forældreløs var 

omfattet af et enormt tab, savn og sorg. Hvor meget det 

spillede ind på, at han bare nogle år efter gik fuldstændig 

ned, ved han ikke. Faktum er dog, at han i efteråret 2014 

blev ramt af en række psykiske lidelser, der gav ham en 

følelse af, at alt ved ham var blevet sprængt til atomer, 

og han var sikker på, at hans krop var færdig. Faktisk var 

han så sikker på, at han enten ikke ville overleve, eller i 

hvert fald nogensinde blive sig selv 

igen, at han bad sin kone om at forla-

de ham og finde en anden mand.

Det hele begyndte som en let sitren 

i fingrene. Sebastian kunne ikke 

forstå, hvad det skyldtes. Derfra 

udviklede det sig til, at han en nat 

blev frygteligt svimmel og følte, 

at når han drejede hovedet, fulgte 

øjnene ikke med. I et desperat forsøg 

på at finde noget klarhed, tyede han 

til Google.

– Det skal man jo aldrig gøre, for 

uanset hvad man skriver, så ender 

det med, at man tror, at man har 

kræft. Og det troede jeg også. Jeg 

8

Mille Dinesen er i høj grad kendt for sin rolle som den 

vilde og frie mor og skolelærer Rita i serien af samme 

navn. Og selv der er mange måder, hvorpå Mille og Rita 

adskiller sig, er der også flere lighedspunkter mellem 

de to kvinder. For de er begge styret af et stærkt indre 

kompas, der guider dem gennem livet.Milles kompas har nu ledt hende i en ny retning. For 

selvom hun stadig primært er skuespiller, er hun nu også 

kvinden bag skønhedsserien “Balance by Mille Dinesen”.

For at forstå, hvordan hun er endt der, skal vi faktisk på 

en rejse langt tilbage i tiden. For lanceringen af produkter-

ne er kulminationen på mange års opdagelsesekspedition 

ind i det alternative og tæt på to årtiers erfaring med at 

passe på sin krop. Det hele startede, da Mille gik på skue-

spillerskolen og var i slutningen af 20’erne. Der var fuld 

fart på, og hun pressede sig selv hårdt. Også for hårdt. For 

en dag kunne hendes krop ikke mere, og hun kollapsede.

– Jeg har altid godt kunnet lide at have gang i den, og 

jeg er lidt som en damptromle, der bare brager derudaf. 

Det kan jo være rigtig godt, men det kan også tage over-

hånd, og det gjorde det dengang, for jeg havde ikke lært 

at finde balancen, siger Mille.
Efterladt ved en skillevejKollapset sendte hende på sygehuset, hvor hun egentlig 

blev diagnosticeret med sklerose. I dag kan hun godt tvivle 

på, om det egentlig var det, der var problemet. For hun har 

ikke mærket mere til sygdommen, og scanninger viser, at 

der ikke er sket en udvikling i mange år. Men diagnosen og 

det, at hendes krop sagde fra, efterlod Mille ved en skille-

vej. Hun kunne tage den medicin, som lægerne tilbød, eller 

hun kunne gå sin egen vej. Og for Mille var der ingen tvivl. 

– Det var bare så tydeligt for mig, at jeg skulle ikke på 

medicin. Jeg kunne bare mærke det helt tydeligt i min 

mave. Men jeg vidste jo godt, at der skulle ske noget, så 

jeg kastede mig hovedkulds ud i alt muligt mere eller 

mindre alternativt, fortæller hun. Hendes rejse ledte hende mod strenge diæter, alterna-

tive behandlere i Indien og en healer på Langeland. Sund, men ulykkeligDet er fair at sige, at Mille i søgen efter sundhed gik rigtig 

langt. Faktisk så langt, at hun søgte alle mulige stipendier 

for at få råd til de mange behandlere og rejser. Men under-

vejs kunne hun også mærke, at selvom hun rent fysisk var 

sund, så var hun ikke lykkelig.

liv / Af/ Clara Edgar   Foto/ Lars H. Laursen

Nej til medicin og ja til naturlig behandlingSkuespiller Mille Dinesen har lanceret en række skønhedsprodukter, hvor 

renhed og økologi er omdrejningspunktet. Hun håber at kunne udvikle serien til 

et skønt-univers med fokus på samspillet mellem det indre og ydre og med fokus 

på, at vi faktisk selv kan gøre meget for at påvirke vores sundhed positivt.

Mille Dinesen:

Mille starter dagen med en ”mose-konebryg” bestående af æblejuice, okinawapulver, chorellapulver, hørfrøolie og fiskeolie

9

/ liv

Kort om Mille Dinesen
•  Født 17. marts 1974.•  Uddannet ved Statens Teaterskole i 2004.

•  Kendt for rollen som Nynne i film og tv-serie af samme navn og fra serien 
Rita, hvor hun spiller hovedrollen.•  Mille blev mor i 2018.
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Kvinders bryster er yderst fascine-

rende. De er skattet af alt fra spæd-

børn til mænd og ugeblade. Ikke 

alene har brysterne en fysiologisk 

funktion, som er med til at sikre evo-

lutionen. Samtidig yder de en kosme-

tisk berigelse af kvindekroppen, som 

mange mennesker værdiger oceaner 

af opmærksomhed og penge.

De bølgende attributter på bryst-

kassens forside har desværre en ret 

kedelig rekord, når det angår kræftsyg-

dom. Danmark er et af de lande i verden, som har den høje-

ste rate af brystkræft. Hvert år får ca. 4.600 danskere diag-

nosen. Det er den hyppigste kræftform blandt kvinder, og 

livstidsrisikoen for at udvikle sygdommen er ca. 10 %.

Du er dog ikke bare overladt til livets tilfældigheder 

og genernes roulette, når det gælder din individuelle risi-

ko. I sidste ende er det miljøet i din krop og omkring ge-

nerne, som afgør din skæbne. Dette kaldes med et fint ord 

for epigenetik.

Kendte risikofaktorer

Brystet er et organ, som er tæt knyttet til hormonba-

lancen i kroppen. Særligt østrogen 

har stor indflydelse på risikoen for 

brystkræft. Høje østrogenniveauer i 

mange år er ballademageren. Derfor 

er det beskyttende at gå sent i puber-

teten, tidligt i overgangsalderen og 

at amme længe. Disse faktorer har 

du dog ikke nødvendigvis ret meget 

indflydelse på.
Inden du lærer mere om de livs-

stilsfaktorer, du kan påvirke, er det 

vigtigt at forstå, at det ikke blot er 

tema / Foto/ Shutterstock

Sunde
At være eller ikke at være – 
kvinde. For mange er brysterne 

selve symbolet på kvindelighed. 

Sygdom i disse organer rammer 

derfor ikke blot ind i en 
 eksistentiel angst for at  
skulle forlade denne jord,  
men ligeledes på den urkraft, 
hvorfra mange kvinder  
skaber deres identitet. 

bryster

 HELE  LIVET

Af Maria 
Pinderup 
Langbak

Læge og  
heilpraktiker

tema
Kræft– krop  i  balance
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kroppens egenproduktion af østrogen, som kan være 

en udfordring. Omsætningen og udskillelsen af hor-

monet i leveren og fordøjelsen betyder meget, ligeså 

vel som udefrakommende syntetiske hormoner og 

hormonforstyrrende stoffer har en vigtig betydning.

Søvn
Søvn er det mest undervurderede våben 

til at sikre et stærkt immunforsvar. Efter 

kun 6 døgn med 1-2 timers søvnmangel pr. nat 

ændres hele 711 geners regulering og aktivitet. 

Desværre i en uhensigtsmæssig retning med 

mere inflammation og mindre kræftbeskyttelse.

Kronisk søvnmangel påvirker ligeledes flere af 

kroppens hormoner – herunder både insulin, kort-

isol og kønshormonerne. Alle i en negativ retning 

med hensyn til risiko for kronisk sygdom og beskyt-

telse mod kræft.

Flere forbindelser mellem søvn og 

brystkræft er fundet. En del af forkla-

ringen er kroppens søvnhormon me-

latonin. Foruden at regulere søvnen 

er melatonin en af kroppens stærke-

ste antioxidanter. Den beskytter 

kroppen mod frie radikaler, som kan 

skade celler og DNA, hvilket kan være 

startskuddet til en kræftsygdom.

Et stort britisk studie med 50.000 

kvinder fandt, at det ikke er lige me-

get, hvornår og hvor meget du sover. 

Kvinder har lavere risiko for bryst-

kræft, hvis de er “A-mennesker” og har 

en normal søvnvarighed på 7-8 timer 

hver nat. Morgenmennesker føl-

ger døgnrytmen på en mere na-

turlig måde. Derfor har de en 

mere optimal melatoninpro-

duktion og hormonbalance.

Dette understøttes af, at 

natarbejde hos kvinder er 

velkendt for at øge risiko-

en for brystkræft.
En anden yderst inte-

ressant vinkel er koblin-

gen mellem sidste mål-
tid og sengetid. 
Mennesker, som spiser 

deres aftensmad før 
klokken 21 og/eller 
mere end 2 timer før de 

går i seng, har lavere 
risiko for at udvikle 

brystkræft. Sådan lyder 

konklusionen i et spansk 

studie. Mennesker, som 

både indtager tidlig af-
tensmad og har et langt 

interval mellem aftens-
mad og sengetid, har 
omkring 25 % lavere 
kræftrisiko sammenlig-
net med dem, som fik 

sen aftensmad tæt 
på sengetid.

Melatonin 
spiller forment-
lig en rolle. I 
mavesækken 
er der en sen-
sor, som ved 
fødeindtag 
sender sig-

naler til hjernens pinealkirtel om at 

sænke produktionen af melatonin. 

Sent  fødeindtag skaber derfor et la-

vere melatoninniveau.
Rent naturmedicinsk involverer 

en mulig delforklaring leveren. Leve-

ren er både involveret i omsætnin-

gen af føde og i generel afgiftning af 

kroppen, herunder nedbrydning og 

udskillelse af kroppens hormoner. 

Under normale forhold vil leveren i 

dagtimerne nedbryde føde og om 

natten afgifte. Den vil dog altid prio-

ritere omsætning af føde over afgift-

ning. Et sent måltid betyder dermed 

færre timer til at afgifte kroppen. 

Samtidig vil en lever under pres 

 omsætte østrogen af en mindre 

 hensigtsmæssig vej, så der dannes 

østrogenmetabolitter, som er mere 

kræftfremkaldende.

Kost
Lad din mad være din medicin og 

din medicin din mad. En ting er dog 

sikkert – one size does not fit all. 

Hvad der er den enes medicin, kan 

være gift for den anden. Bioindivi-

duel ernæring er det nye sort. Du er 

nødt til at lære at mærke efter, hvad 

der virkelig er godt for dig, og vælge 

kostretning derefter.
Uanset hvad du vælger er disse 

ting vigtige: Hold et fokus på uforar-

bejdede økologiske fødevarer et mi-

nimum af sukker, og sluk tørsten i 

vand. Vælg kvalitet fremfor kvanti-

tet. Ikke mindst hvis du spiser kød. 

Hold dig samtidig gerne til et spise-

vindue på maksimalt 10 timer dagligt 

eksempelvis mellem klokken 8 og 18. 

Et godt sted at starte uanset kostret-

ning er at prioritere minimum 600 

gram grønt om dagen. Svælg din 

krop ind i planterigets ypperligste 

gaver, så den højner indtagelsen af 

vitaminer, mineraler, phytonærings-

stoffer og ikke mindst fibre.

“Det er den hyppigste 
kræftform blandt kvinder, 
og livstidsrisikoen for at 
udvikle sygdommen er  
ca. 10 %.”
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tema / Af/ Carsten Gottlieb   Foto/ Shutterstock

Hvis du laver et telefonopkald, er det lidt ærgerligt, når der er optaget. Hvis du søger ind på en uddannelse, er det positivt at blive optaget.
Mere enkelt er det, når du spiser kosttilskud for at give din krop en ekstra dosis af de næringsstoffer, som styrker dit helbred. Disse til-skud skal optages i kroppen, før de gør nogen gavn.

Kan du optage 
dine vigtige 

næringsstoffer?
Kosttilskud kan støtte dit ønske om et stærkt helbred med god livskvalitet. Men er du 

opmærksom på, om din krop tager imod de vigtige næringsstoffer, du giver den?

For det handler ikke bare om at tage en hel håndfuld tabletter eller at udsøge sig det tilskud, som kan deklare-re det højeste indhold af et givet vitamin eller mineral.Afgørende er i stedet, at du giver din krop de bedste betingelser for at tage imod næringsstofferne. For at  optage dem.

Tilskud i rette form på rette tid
Du er nok allerede bekendt med nogle gode råd om de piller og tabletter, du er stødt på gennem livet. Nogle skal 

tages med et måltid, andre skal tages på fastende hjerte.
Mineraler er gode at tage om afte-nen, fordi de ofte får din krop til at slappe af. Mere energigivende til-skud er bedre at tage om morgenen.Tager du flere typer af mineraler om aftenen, skal du også være op-mærksom på, at de kan ”være i vejen for hinanden”, hvis du tager dem alle 

tema
Næring/

ernæring

/ tema
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samlet. Hvis kroppen indstiller sig på at optage det ene, kan du risikere, at et andet tilskud går lige igennem  ystemet. Derfor kan det være en god ide f.eks. at tage det ene tilskud til aftensmaden og det andet lige før sengetid. Så giver du kroppen de  optimale muligheder for at optage den vigtige næring.

Mangel trods sund levevis
Optagelighed er især relevant for de stoffer, som kroppen ikke selv kan producere. Det betyder typisk, at vi er afhængige af at få stoffet gennem vores kost.

Hvis vi spiser ensidigt, er det nød-vendigt med kosttilskud for at dæk-

ke behovet. Det gælder fx også vegetarer og veganere, som kan komme i underskud af B12-vitamin (som pri-mært findes i animalske produkter), selvom deres vegeta-bilske kost i øvrigt indeholder rige mængder af sunde næringsstoffer. Det gælder ligeledes ved nogle sygdom-me, hvor kroppen optager diverse stoffer dårligere.Med alderen svækkes vores naturlige evne desuden til at optage nogle næringsstoffer. Derfor anbefales ældre officielt at tage tilskud af D-vitamin og kalk.

Alder sænker optagelsen
Alderen er også en betydningsfuld faktor, når det handler om det vigtige næringsstof, co-enzymet Q10, der spiller en vigtig rolle for, at energiomsætningen i vores celler fungerer optimalt.

Q10 er hverken et vitamin eller et mineral. Det beteg-nes som et co-enzym, og i en stor del af vores liv kan kroppen selv producere den mængde, vi har brug for. Desværre falder evnen til at producere Q10 med alderen, og forskningen har i de seneste årtier afdækket, at det kan være årsag til dårlig livskvalitet med lavt energiover-skud og svagt hjerte.
Q10 kan købes både som kosttilskud og som lægemid-del, og det hjælper mange ældre med reduktion af træt-hed. Men ofte har tilskuddet skuffende effekt, og årsagen ser ud til at hænge sammen med den ovenfor omtalte op-tagelighed. Q10 er nemlig et stof, hvor råvaren har ringe ”biotilgængelighed” – det vil sige, at kroppen kan have svært ved at optage det, selvom indholdet i tilskud er det naturlige Q10-molekyle, som svarer til det, kroppen selv producerer.

Hvis det vigtige co-enzym ikke får hjælp, passerer det igennem fordøjelseskanalen uden at trænge ind i blodet og videre til cellerne.

Krystallisering hindrer optagelseUdfordringen ved Q10 er, at råvaren har tendens til at klumpe sig sammen i store krystaller, der ikke kan træn-ge ind i tarmvæggen. For at give effekt skal tilskuddet tilberedes på en måde, som hindrer denne krystallisering.

Et italiensk forskerhold kiggede på problemet og offentliggjorde i 2020 en oversigtsartikel, hvor de re-degjorde for problemerne med Q10s optagelighed. Konklusionen pegede på nødvendigheden af at undgå kry-stallisering, og den pegede dermed endnu en gang på tilskuddet Bio- Quinon Q10, der er udviklet og pro-duceres af danske Pharma Nord.
Pharma Nord har udviklet en Q10-formula, der modvirker krystal-lisering. Derfor benyttes Bio-Quinon Q10 i de største studier på feltet – mere end 100 studier har dokumente-ret stoffets biotilgængelighed – og det er vel at mærke studier, som  peger på den positive effekt af at tage tilskud med Q10. Pharma Nord benytter samme Q10-formula i alle sine Q10-tilskud.

Tilskuddet blev bl.a. brugt til det svenske studie KiSel-10, hvor en stor gruppe ældre modtog tilskud med Pharma Nords organiske selen- og Q10-præparater i fem år. Modtagerne rapporterede om markant højere energiniveau og livskvalitet end kon-trolgruppen, der i samme periode fik placebo.
Andre studier har dokumenteret, at tilskud af Q10 styrker hjerte-

muskulaturen og skaber en markant reduceret dødelighed (mere end 50 %) hos patienter med hjertesvigt. 
Men for at få den optimale effekt, har det altså stor betydning, at krop-pen kan optage co-enzymet, når der gives Q10 som tilskud. 

“Q10 ER NEMLIG ET STOF, HVOR RÅVAREN HAR RINGE ”BIO-TILGÆNGELIGHED” – DET VIL SIGE, AT KROPPEN KAN HAVE SVÆRT VED AT OPTAGE DET, SELVOM INDHOLDET I TILSKUD ER DET NATURLIGE Q10-MOLEKYLE, SOM SVARER TIL DET, KROPPEN SELV PRODUCERER.”

“TAGER DU FLERE TYPER 
AF MINERALER OM AFTE-
NEN, SKAL DU OGSÅ VÆRE 
OPMÆRKSOM PÅ, AT DE 
KAN ”VÆRE I VEJEN FOR 
HINANDEN”



Naturli fakta
– 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.

Naturli emne
– 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 
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mad / Af/  Carsten Gottlieb   Foto/ Tina Brok Hansen
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Høst 
fra træerne

Naturen er både på dagsordenen og i maven, når 

du læser Birgit Rothmanns ”Høst fra Træerne”.

49

/ Mad

Vi er vant til at spise dyrkede afgrøder, 

men ud over en lille gruppe populære 

frugter er det sjældent fra træer, vi 

får vores mad. Birgit Rothmann har 

arbejdet med træernes skud, blomster, 

blade og frugter i mange år, og sin nye 

bog præsenterer hun nogle opskrifter, 

som skal give os alle sammen lyst til at 

plante nogle af de 40 helt særlige træer, 

forfatteren har i sin egen have og bruger 

i køkkenet.

Bogen indeholder også en beskrivel-

se af de 40 træer og deres egenskaber, 

men det er ikke en havebog. Det er en 

kogebog, som skal motivere alle os med 

grønne fingre.

Saml appetit med nedenstående op-

skrifter, som Naturli har fået lov at vise 

frem:

Brændenældejuice med rønnebær

Hibiscussalat

Du skal bruge
• 8 hibiscusblomster

• 2 håndfulde blandet salat/mikrogrønt

•  1 dl jordbærmynte, eller hvad du har  

i krydderurtehaven

• 2 håndfulde bær, fx hindbær og brombær

• 1 æble i skiver

• 100 g svampe

•  100 g fetaost  

(eller mozzarella/blød gedeost)

Dressing

• saft af 1 citron

• 3 spsk agavesirup

• 1 spsk olivenolie

• salt og peber

Sådan gør du
Begynd med at anrette de små salatblade 

fra skovhaven. Dernæst lægges jordbær-

mynte, friske bær og æble i tynde skiver. 

Slut med friske eller ristede svampe og der-

næst smuldret fetaost. Pynt med hibiscus-

blomster skåret i mindre stykker. Rør en 

dressing af olivenolie, citron, agavesirup og 

salt. Rør altid en stor portion og gem den i 

køleskabet – så har du en dressing klar til 

de næste måltider.

Du skal bruge
• Et par store håndfulde brændenælder

• 1 citron

• 2 æbler

• 2 cm ingefær

• 1 broccolistok eller blomkålsblade

• 1 spsk hørfrøolie

• 1 håndfuld rønnebær

Sådan gør du
Pluk kun friske skud af brændenælder uden alt for 

meget stilk. Husk handsker! Skyl skuddene under 

vandhanen. Skær citronen og æblerne i både med 

skræl på.

Skær ingefær og broccolistok eller blomkålsblade  

i mindre stykker. Lidt ad gangen og skiftevis køres 

ingredienserne igennem juicemaskinen.

Til sidst blendes rønnebærrene og kommes i  

juicen, da vi i denne juice gerne vil have alt fra  

rønnebærrene med.
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Vi ønsker det bedste for dem, vi har kær. Men hvad er egentlig det bedste? Det kan der være mange tilgange til, og der er heldigvis mange valgmuligheder, hvis man ønsker rene øko-produkter, som både er sunde for hud og vandløb og som samtidig i familieudgaver designet til at ramme bredt i smag, både hvad angår konsistens og duft.

Det er nemmest med krop og hår.
Naturligvis er man i ansigtsplejen nødt til at tage  udgangspunkt i hudens alder, behov og tilstand. Er alt i balance, gælder ofte ”less is more”, og man skal egentlig lade huden mest muligt passe sig selv uden at anvende  en overdreven mængde af plejeprodukter.

Men hvis ét familiemedlem bøvler med en hud i uba-lance, bumser, akne, eksem, soleksem, for tør eller for  olieret hud, vil der være pleje, som er særligt nyttig og god for den enkelte. Så der kan hele familien ikke bare bruge det samme.

skøn / Foto/ Shutterstock

Familiens 
fælles pleje

Hvilke plejeprodukter kan hele familien dele – og hvad vil du egentligt gerne have for dig selv?

Af Tine Juul 
Andersen 

Skønhedskonsulent

SHAMPOO OG BODYSHAMPO ER OPLAGT AT D
ELE I FA

M
ILIEN
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/ skøn

Basispleje
Basispleje kan man finde, der dur til 
hele familien. Er der særlige behov 
eller ønsker, kan man så udbygge til 
det enkelte familiemedlem. Det kan 
også være, der er særligt hudkræ-
vende fritidsaktiviteter som visse 
sportsgrene – f.eks. med svømning i 
klorvand. Eller hvis man f.eks. bruger 
meget teatermakeup. Så kan huden 
føles mere udfordret og som om, den 
har brug for mere pleje. Eller hvis man 
bor i områder med særlig kalkholdigt 
vand, så kan huden også kalde på 
ekstra pleje til barrieren.

På samme måde kan en moden hud 
have brug for ekstra næring. Især hvis 
man har særlige ønsker til at oprethol-
de elasticiteten i hudens dybere lag. 
Der findes både udvortes og indvortes 
plejeoptioner. Så for nogle af os, der 
kan lide at gå all-in på pleje, næring, 
glød, spændstighed, fornemmelsen, 
duftene og måske endda krukkens 
æstetiske udtryk – oplevelsen af  selv-
forkælelse og pleje. Dér kan man væl-
ge at have sine egne unikke produkter.

Det er naturligvis forskelligt, hvad 
den enkelte synes er selvforkælelse. 
For nogle kan det være en vidunderlig 
olie eller serum. For andre et stykke 
beklædning. For andre igen den helt 
rigtige tennisketcher, træningstøj, yo-
gatøj eller golfhandsker – der bare lige 
trykker på knapper af glæde i én.

Heldigvis er vi forskellige, og den 
største kunst er – når man ikke forstår 
de andres prioriteringer – at minde sig 
selv om, at når nogle kan lide pistacie-
is, kan andre bedre lide jordbæris.

Til hele familien – basis
Hvor er så lige de produkter, det ofte er 
nemt at dele for hele familien?

Af plejeprodukter er bodyshampoo 
og mestendels hårshampoo noget, hele 
familien kan dele. I forhold til body-
shampoo er det med at vælge den 
type, som den med mest sart hud kan 
tåle. Men ellers prøve sig frem og finde 
den duft, som hele familien kan lide. 
Ikke alle holder af en helt neutral duft, 
og det er heller ikke alle, der kan lide 

meget duft. Vi vender tilbage til æteri-
ske olier i et andet afsnit mere dybdegå-
ende, men i de rette mængder af den ret-
te gode kvalitet er de befordrende for 
både sanser og krop. Som den rette 
mængde krydderi i en ret. En smule chili 
fremmer både smag og fremhæver sma-
gen af andre krydderier – for meget chili 
i retten kan brænde både i mave og 
smagsløg.

Bodyshampoo
Til hele familien findes der bodysham-
poo i mange afskygninger og i høj 
øko-kvalitet med olier og rens, der gør 
familien ren uden at strippe huden for 
sine naturlige fedtstoffer og uden at 
belaste naturen, når det overskydende 
bliver skyllet videre ud.

Nogle mener, at den slags kvalitet er 
alt for dyrt at bruge – og så til hele fami-

lien. Men ofte bruger man langt større 
mængder pr. vask pr. person, end det 
overhovedet er nødvendigt. Så skal man 
virkelig være meget beskidt.

Hvis man anvender mindre – i nogle 
tilfælde kan en pumpe hjælpe med at 
dosere mindre. Og hvis man også går 
lidt mindre hyppigt i bad – ofte kan man 
også her sige, at less is more – hvis ikke 
man arbejder meget fysisk eller træner 
meget. En vaskeklud anvendt strategi-
ske steder kan udrette meget på nogle 
dage. En kortere tur under bruseren er 
ikke kun vandbesparende. Det sparer 

Aloe Vera i 
håret

Naturlig og neutral pleje

Bruges til alle
Hår og vask for hele familien

Blide planteolier
Nærende sæbe til hænder og ansigt

Økologisk smil
Tandpasta i levnedsmiddelkvalitet

“En kortere tur under 
bruseren er ikke kun 
vandbesparende. Det 
sparer også en mængde  
af produkter, som man  
så kan vælge højere  
kvalitet af. Samtidig  
er det også godt for 
balancen i hudens egne 
fedtstoffer.”
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Birgittes TIP til selvcoaching: Når det ”brænder på”  med din teenager
Besvar spørgsmålet: ”Hvem er mit barn/min teenager?”

Kassér din umiddelbare ”plan” – din ”check-
liste” – for, hvordan du synes, at tingene 
burde være. Gennemgå lige listen for dit indre 
blik (pyyyh, den er lang, hva?) Og forestil dig så, 
at du krøller den sammen og kaster den laaangt 
væk. Sig til dig selv: “Lige nu skal der ikke ske 
noget bestemt, på en bestemt måde, i en be-
stemt rækkefølge – vi tager en pause”.

Adskil dit barn og dig  Som mor/far og barn er I en enhed, men I er 
også selvstændige individer. Hver især unikke.  
Dit barn/din teenager er ikke en kopi af dig men 
er ved at danne sig selv som sit helt eget men-
neske. Han/hun gør sine egne erfaringer, drager 
sine egne konklusioner, lærer og tilpasser sig i 
sit eget tempo.

Observér din teenager  Læg mærke til træk, bevægelser og formulerin-
ger. Lad være med at reagere mere end abso-
lut nødvendigt. Lyt, svar med korte bekræftende 
udtryk, der viser, at du lytter/ser/er til stede, 
men ikke dømmer og ikke tager over:  
”Det kan jeg godt forstå” (hvis du kan det), ”Hvad 
mener du?” (hvis du ikke forstår), ”Hvad tænker 
du på helt konkret?” (eksempler), ”Hvad vil du så 
gøre?” osv.

Giv plads til, at din teenager kan tænke, for-
tælle og gøre – og dermed finde sit ståsted, sine 
egne meninger, sine egne strategier.

1

2

3

Jeg er en kvinde i 70’erne, der har haft blærebetændelse to gange 

på ét år. Jeg har fået behandling for det via min egen læge.  

Mit spørgsmål er: kan jeg med sindsro købe et præparat, der hedder 

Haiprex og tage det forebyggende, så jeg i bedste fald kan undgå 

blærebetændelser? Tranebær har ingen mærkbar effekt for mig. Hvad 

betyder det, at man kan få blæresmerter af Haiprex? Det står under 

bivirkninger, og det bekymrer mig lidt.De bedste hilsener og tusind tak for alle jeres gode råd i denne 

brevkasse.

Med venlig hilsen
Birgitte

 
Svar: 
Gentagne blærebetændelser er noget, som naturmedicin har en fanta-

stisk indvirkning på.Jeg har desværre ingen erfaring i brugen af Haiprex. Jeg kan dog 

læse mig frem til, at det virker bedst, hvis blærebetændelser kommer i 

relation til brugen af kateter. Det nævner du ikke.
Derimod har jeg virkelig god erfaring med andre produkter. Først og 

fremmest er det dog vigtigt, at du har en god  væske- 
balance. Drik gerne op mod to liter væske dagligt jævnt fordelt over da-

gen. Dette sikrer, at urinen ikke står for længe i blæren, og derved kan 

give anledning til bakterievækst.Dernæst er det godt at tage et tilskud af C-vitamin gerne 1 gram to 

til tre gange dagligt, da det sikrer et lavere pH i urinen, hvilket bakte-

rier ikke trives i.
Det homøopatiske præparat Cantharon er specifikt til blærebetæn-

delser og fungerer super godt, hvis det tages forebyggende i en periode 

på 1-3 måneder. Støt gerne samtidig din naturlige mikrobiota med et godt 

probiotisk præparat. Det kunne være Pure  biotic women, som er specielt 

fremstillet til problemstillinger i kvinders underliv. En sidste ting er selv-

følgelig, at hvis dine blærebetændelser skyldes tynde, svage slimhinder, 

så kan du støtte disse med omega 7 fedtsyrer og/eller elmebark.
Med venlig hilsenMaria Pinderup Langbak, Læge

Blærebetændelse flere gange på ét år

VIGITGT MED EN GOD  VÆ
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tema / Af/ Xxxxxx   Foto/ Xxxxxxxxxxxx

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

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

Coaching

Tine Juul Andersen
Tine Juul Andersen er uddannet  

naturopath ibm, sundhedscoach og  

alternativ skønhedsvejleder i  

Ren Kost og Krop i Aarhus.
Send spørgsmål på 

www.naturli.dk/brevkasse

Skønhed Sygdom og sundhed

Anette Straadt
Anette Straadt er uddannet sundheds-

plejerske – med speciale i naturlig sund-

hed for småbørn og skolebørn. Indeha-

ver af Æblebørn: www.æblebørn.dk

Send spørgsmål på 
www.naturli.dk/brevkasse
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Vild med brevkasser? Tjek Naturli.dk

Jeg er en mand på 65 år. Jeg har det sidste 

halvandet års tid haft en udposning på 

venstre skinneben, som stammer fra skinnebenssår, 

som jeg har haft mange gange. Det har været helet 

op men er nu begyndt at komme igen med skæl-

dannende hård hud. Jeg er blevet undersøgt ved 

hudlægen og fik konstateret, at det ikke var ond- 

artet. Jeg blev opfordret til at smøre med Carbamid 

og bruge støttestrømpe. Det kan holde det lidt nede, 

men det kommer igen. Hvad kan jeg gøre?
Med venlig hilsen

Jan

 
Svar: 
Gentagne skinnebenssår er ubehageligt. Hvorfor 

mon du får disse? Måske du har diabetes eller dårligt 

kredsløb. I så fald er det vigtigt at få grundbehand-

let disse, så såret har bedre mulighed for at hele og 

ikke komme igen.
Man kan støtte kroppens sårhelingsproces ved at 

tage et godt tilskud af zink og C- vitamin. Derudover 

vil jeg supplere med urten gotu kola og det homø-

opatiske præparat, Vespa crabo comp.

Mange har også gavn af smøre arret med den 

homøopatiske salve Traumeel, som virker antiin-

flammatorisk. Den må dog ikke smøres i åbne sår. 

Aloe vera er ligeledes en mulighed.

Held og lykke med det.
Mvh

Maria Pinderup Langbak

 

Krop & bevægelse

Trine Vesteraa
Trine Vesteraa er uddannet ernærings-

terapeut og kostvejleder med stor viden 

om helsekostprodukter. Indehaver af 

bloggen trinevesteraa.dk.
Send spørgsmål på 

www.naturli.dk/brevkasse

Kost & ernæring

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

Skinnebenssår 
går ikke væk

URTEN GOTU
 KO

LA
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Jeg er meget i tvivl om, hvad jeg skal stege min mad 

i? Kan jeg stege det i jomfruolivenolie eller er rapso-

lie bedre? Jeg har læst meget forskelligt om det, så jeg vil 

gerne vide, hvad der er bedst. Jeg bruger også gerne smør.
 

Venlig hilsen

Kirsten Juel Grand

 
Svar: 
Det er bestemt ikke let at finde ud af, hvad der er bedst 

at stege i. I 2016 lavede DTU et forsøg, hvor de gennemgik 

en masse forskellige undersøgelser omhandlende olie og 

opvarmning. Derudover testede de flere forskellige olier 

bl.a. oliven- og rapsolie og konkluderede, at begge olier 

var fine at stege i. Men det kan alligevel være vanskeligt 

at give et entydigt svar, fordi resultaterne også afhænger 

af, hvilken kvalitet olien har haft inden forsøget, og om 

olien er blevet brugt til at stege mad i eller udelukkende 

er varmet op. Desuden konkluderer DTU, at der skal ses 

nærmere på, hvilke sundhedsmæssige indvirkninger 

oxidationsprodukterne har, når vi indtager dem, og ikke 

bare i hvilket omfang varmen påvirker olierne under 

stegning. 
Forsøget fra DTU viste, at den stegetid, vi normalt 

bruger i vores private husholdninger, er forholdsvis kort, 

og derfor ikke nødvendigvis giver problemer. Dog vil jeg 

sige, at det altid handler om at stege ved lave temperatu-

rer, så det ikke ryger fra panden, og der dannes branke-

stoffer. 
Rapsolie indeholder mere omega 3 og 6, end olivenolie 

gør. Omega 3 og 6 er flerumættede fedtsyrer, der er føl-

somme over for ilt, varme og lys. Olivenolie har et højere 

indhold af omega 9, der er en enkeltumættet fedtsyre, der 

dog også er følsom men i lidt mindre grad. Ud fra den be-

tragtning kan man vurdere, hvilken olie man helst vil ste-

ge i. 
En anden vinkel på det er, at vi ofte kan undlade fedt-

stof, når vi steger. F.eks. afgiver mange grøntsager væske, 

når de opvarmes (løg, champignon, peberfrugt mm.), hvil-

ket overflødiggør fedtstof. Man kan også tilsætte lidt 

vand, god eddike eller citronsaft for at give lidt væde til 

stegningen. Det kan ikke lade sig gøre med alt, hvad vi 

steger, men jeg er selv blevet overrasket over, hvor godt 

det fungerer med mange fødevarer.

 
Mange hilsner fra

 Trine Vesteraa, ernæringsterapeut

Min 20-årige søn fik for 6 år siden konstateret lavt stofskifte. 

Det blev opdaget på baggrund af, at han ca. hver 4. uge blev 

syg, træt og mistede sit overskud. Så sov han i tre dage, og derefter 

var han frisk igen. Dengang spillede han håndbold og trænede 4-5 

gange om ugen, og han var en glad og tilfreds dreng. Men på grund 

af de dyk fik vi ham undersøgt, og efter han kom i behandling, 

stoppede han med at blive syg hver 4. uge.

I dag er han ikke i behandling længere, da vores nye læge ikke 

mener, at hans tal er skæve nok til at give medicin. Trætheden er 

kommet tilbage, og han er ofte syg med træthed, hoste og feber. 

Han får D-vitamin, vi har lige skiftet over til D-vitamin på spray 

for at opnå en bedre optagelse, og han får Kräuterblut for at boo-

ste sit immunforsvar. Men er der andet, vi kan gøre, så han kan få 

overskud i livet til igen at spille håndbold og gå i byen som andre 

unge mennesker?.
Med venlig hilsen

Anette

Svar: 
Når et ungt menneske pludselig bliver ramt af en træthed, så det 

ikke kan føre et normalt ungdomsliv, bliver jeg altid en smule eks-

tra opmærksom. Jeg håber, at din læge har undersøgt ham godt og 

lavet en bred blodprøvescreening.

Min næste tanke er ligeledes hvilke stofskiftetal, som reelt er 

målt? Samt er de gentaget flere gange efter medicinstop? Måske 

der skal en second opinion til at vurdere ham?

Træthed kan dog have mange årsager. Lavt stofskifte eller man-

gel på jern, zink og D-vitamin er blot nogle af dem. Fødevareintole-

rancer eller deciderede allergier kan også give ekstrem træthed og 

et dårligt fungerende immunforsvar. Gamle infektioner såsom 

kyssesyge kan ligeledes i lang tid skabe bøvl i hele systemet.

Ofte oplever jeg, at miljøet i tarmen er i ubalance med en uhen-

sigtsmæssig sammensætning af bakterier, virus og svampe. Det 

gælder, uanset om det er lavt stofskifte, som driller eller noget an-

det. Min anbefaling vil klart være at finde en dygtig behandler til 

at hjælpe med detektivarbejdet, samt til at sammensætte en be-

handlingsplan med naturmedicin.

God bedring
Mvh

Maria Pinderup Langbak
Læge

20-årig med lavt stofskifte

/ brevkasse

Hvad er bedst at 
stege i? Oliven-  
eller rapsolie?

temaoversigt   naturli

Nr. 4 Maj
Holisme/den komplekse krop

Kroppen er ikke en maskine. Vi kan ikke 
blot stramme én møtrik, og så kører alt 
perfekt igen. Kroppen er kompleks og 
organisk, og derfor tager vi fejl, når vi 
leder efter en simpel, sort/hvid løsning på 
livskvalitet. Tænk blot på det indviklede 
immunsystem og den alsidige tarmbiota.

En holistisk tankegang hjælper os til at 
forstå, når kroppen mangler noget. Vi 
skal udvikle vores intuition og lære at 
mærke efter. Vi skal finde et sprog for det, 
kroppen siger. Og lære at reagere på det.

Kroppen har et behov for berøring og 
fysisk nærhed. Det handler dels om sex, 
dels om omsorg og tryghed. 

Skønhed: Ubalancer i huden – når vejret 
slår om fra kulde til varme – eller om-
vendt – kan det koste dyrt for huden. 
Ubalancer kan sætte gang i generende 
dermatistis eller rosacea. Ved rosacea 
skal du være ekstra opmærksom på 
 solens tiltagende styrke.

Nøgleord i dette nummer: 
Mælkesyrebakterier – immunforsvar  
– olie  – solbeskyttelse 

Nr. 5 Juni
Dyr 

Mennesker har haft kæledyr og husdyr siden ældre 
stenalder for 15.000 år siden, og for nogle af os har 
forholdet til dyrene betydning for livskvalitet og 
 mental sundhed. Hvad gør dyrene for os? Hvilke  
 fordele har det for børn at vokse op i et hjem med dyr?

Dyrene – især hund og kat – er også blevet forædlet til 
at have et temperament, hvor de er afhængige af 
 menneskeligt selskab. Men har de godt af at få samme 
behandling som mennesker? Hvad er det bedste 
 foder, den bedste behandling af kæledyr? Har vi brug 
for kurser og hjælpemidler (legetøj) til vores dyr?

Vi sætter også fokus på spiritualitet og tro. I Danmark 
har vi religionsfrihed, men hvad er gevinsten ved bøn, 
meditation, drømmetydning, tankeenergi …? 

Skønhed: Spa-guide. Vi kigger på tilbud om spa og 
wellness i Danmark, Sverige eller Tyskland. Hvad er det 
for en type hudvelvære, som tilbydes? Hvis du bliver 
herhjemme, viser vi dig, hvordan du laver din egen 
DIY-spa med veninderne; metoder, produkter og 
 placering.

Andre nøgleord i dette nummer: 
Søvn – energier – mental styrke 

Nye rubrikker 
i 2022
I 2022 tager vi desuden hul på 
nogle nye rubrikker i magasinet. 
Løbende vil vi i alle numre at 
 bladet have indlæg med: 

•  Cases, som har haft glæde af 
naturlægemidler og kosttilskud

•  Læsernes egne råd 

•  Fokus på en alternativ behandling 
(biopati/naturopati, osteopati, 
Body-SDS, kranio-sakral terapi, 
heilpraktik, (klang)massage, 
phytoterapi, urter, mindfulness, 
yoga, etc.)

•  Tests til læserne  
(Drikker du nok væske?  
Hvad ved du om vitaminer?)



naturli   temaoversigt

Nr. 7 Oktober
Mental sundhed/angst

I verdens lykkeligste land har vi fortsat  
udfordringer med stress og depression.  
Hos børn og unge er angst skræmmende 
udbredt, mens mange voksne kæmper med  
at bevare den mentale sundhed. Hvad kan 
være årsagen, og hvordan kan vi bekæmpe 
den negative udvikling? Hvilke midler skal  
vi støtte os til?

Indre smerte bliver til angst hos mange børn 
allerede fra grundskolelalderen. Hvordan kan 
vi forstå det – og gøre noget ved det?

Tvangstanker og afhængigheder kan styre  
dit liv – hvordan får du kontrollen tilbage?

Vi sætter også fokus på influenza og  
immunforsvar

Skønhed: Bæredygtig skønhedsindustri.  
Hvordan kan du bevare din skønhed og vores 
allesammens klima på samme tid? Hvad har 
du ud af, at et skønhedsprodukt er certificeret 
vegansk?

Centrale nøgleord i dette nummer: 
Søvn – veganisme – ernæring 

Nr. 8 November
Blod 

Vores livskraft flyder i blodet. Men hvordan 
sikrer vi, at blodkar og lymfesystem fungerer 
optimalt, så alle deres vigtige opgaver i 
 kroppen bliver løst?

Skal vi være mest nervøse for kolesterol, 
 blodsukkerbalance, blodtryk, blodprocent 
eller forkalkning? Hvad har vi selv indflydelse 
på? 

Graviditet – hvilke ændringer sker i blodet  
og hvad kan du gøre for at styrke energien i 
kroppen/blodet.

Fokus i dette nummer også på alder; 
 udfordringer i forskellige livsfaser

Skønhed: Kredsløbets betydning for sund hud. 
Tørre hænder og fødder samt blodsprænginger 
i ansigtet kan forebygges, når du er et skridt 
foran. Sidevinkel om klorofyl, som sælger til 
alle aldre. Men har alle godt af det?

Andre nøgleord i dette nummer: 
Hjerte / kredsløb – olier – inflammation 

Naturli extra
– 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.

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.
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Når du vasker op i hånden, kan det gøres miljø- og hudvenligt med 

Bio Special Opvask fra Rømer Naturprodukter. Opvaskemidlet er 

svagt basisk med en pH-værdi mellem 7 og 8 i opblandet tilstand. 

Sæben er drøj i brug, og der anbefales en dosering på ca. tre til fem 

ml. til fem liter vand. Bio Special Opvask kan også bruges til andre 

rengøringsformål i hjemmet, f.eks. til toiletter og vinduesvask. 

Sammensætning (i faldende rækkefølge): Vand, Sodium Lauryl 

Ethersulphate, Ammonium Lauryl Ethersulphate, Natrium Chlo-

ride, Citronsyre, Yucca Schidigera Citronolie og natrium benzoat. 

Emballagen er desuden fremstillet af polyethylen (PE), som ved 

forbrænding totalt nedbrydes.

Bio Special Opvask fås blandt andet i din lokale  

helsekostforretning.

Hårfarve forbindes sjældent med hårsundhed. Mange hårfarver indeholder flere allergifremkal-

dende stoffer, som kan forårsage voldsomme allergiske reaktioner. Men mange kaster sig ud i det 

alligevel, for man må jo lide for skønheden.

Med Indus Valley kan du nedsætte risikoen for en allergisk reaktion ganske betragteligt, og  

du kan tilmed være god ved din hovedbund samtidig. Det anbefales dog stadig, at du påfører en 

smule på huden bag øret for at tjekke for en eventuel allergisk reaktion.

Produktet er 100 pct. økologisk og indeholder plantebaseret hennapulver, der er renset tre 

 gange. Det giver dit hår mere glød og et mere naturligt look end mange andre typer hårfarve.  

Samtidig skulle produktet give en sund hovedbund og minimere skældannelse.

Produktet er certificeret med ECOCERT, USDA, India Organic, HALAL og ISO 9001:  

An ISO 2008 Company. 

Du finder hårfarverne fra Indus Valley i den lokale helsekost eller på www.indus-valley.com.

Tamponer og menstruationsbind er en stor økonomisk 

omkostning og miljøbelastning. Med GladRags er der omsi-

der et holdbart alternativ. En flok amerikanske kvinder gik 

i 1993 sammen og skabte GladRags, der både producerer 

menstruationskopper og vaskbare menstruationsbind i 

tekstil. Menstruationsbindene fås med et indlæg, der kan 

skiftes. Indlægget skal blot lægges i blød i koldt vand, før 

det vaskes i vaskemaskinen sammen med resten af bindet.

Ved siden af miljøvenligheden og de penge, der spares i 

det lange løb, får du også bind, der er noget sjovere at se på 

end de vanlige hvide. Det er bind med mønstre og kulører, 

fordi menstruation ikke er noget, der er grund til at gem-

me af vejen. De kulørte bind vil pynte på enhver tørresnor.

Du finder GladRags’ produkter i udvalgte helsekost-

forretninger. Se mere på www.gladrags.com.

Hånd- og miljøvenlig opvask

Miljøvenlig 
menstruation

Lidt sundere hårfarve
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... og få seneste nyt,  

deltag i debatten og  
få gode råd!

en holdning til livet

Følg os på 
facebook 

Mildt, naturligt  
og effektivt til  
uld og silke
Tøj af uld, silke eller andre sarte 

tekstiler skal behandles nænsomt 

ved vask. Hertil har Rømer Natur-

produkter udviklet Bio Special 

Uldvaskemiddel.

Det flydende vaskemiddel er 

fremstillet på basis af vaskeaktive 

stoffer fra kokos og palmeolier, og 

ingredienslisten er kort og over-

skuelig. Vaskemidlet er tilsat  

limonene for at give det nyvaske-

de tøj en frisk duft.

Bio Special Uldvaskemiddel kan 

blandt andet købes i Helsekost-

butikker og findes på internettet.

14% 
af danskerne, svarende til cirka 800.000  

personer, spiser overvejende  

eller helt vegetarisk. 

(Coop Analyse & DVF 2019).

tema / Af/ Xxxxxx   Foto/ Xxxxxxxxxxxx
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En af de bedste beslutninger vi kan tage, når det 

gælder mad og sundhed, er faktisk at reducere  

blodsukkerpåvirkningen. Derfor har  

Anette Harbech Olesen skrevet den lille e-bog  

‘Hygge godt – fredagsslik med god samvittighed’ til 

børnefamilier og andre, der ønsker alternativer til 

slikskålen. Det kan godt bruges i denne søde juletid,  

så her får du tre gode råd og tre skønne opskrifter.

Nøglen til et stabilt blodsukker handler om at undgå en masse forar-

bejdede fødevarer, og lave god mad af gode, økologiske råvarer. Ved at 

kende til de forskellige fødevarers indvirkning på blodsukkeret, kan vi 

give kroppen optimale betingelser og mere energi. Et stabilt blodsuk-

ker får du bedst ved at: 

Undgå sukker, sukkerholdige fødevarer, forarbejdede fødevarer, 

færdigretter, sodavand, saft, alkohol, hvidt brød og pasta. Erstat 

sukker i kager og bagværk med naturlige råvarer som banan, 

æble og lidt tørret frugt og hent inspiration i bogens opskrifter.

Spis en god morgenmad, der indeholder både gode proteiner, 

sunde fedtstoffer og grove kulhydrater fra fuldkorn eller 

grønsager.

Gå en tur hver dag, tag cyklen og trapperne eller gør lige præ-

cis det, du har det bedst med. Mindst 30 minutters aktivitet 

hver dag hjælper til bedre insulinfølsomhed og dermed et 

mere stabilt blodsukker.

Stress og et højt indtag af kaffe og sort te kan også påvirke blodsukkeret 

i uheldig retning og stresse kroppen.

naturli jul /  

Tjek deklarationen!

I bogen ‘Hygge godt’ kan du læse mere 

om, hvor mange fødevarer, der inde-

holder tilsat sukker. Også fødevarer, du 

slet ikke regner med indeholder sukker.

 Du finder også en liste med de  

mange navne, som sukker har på  

varedeklarationerne.

Se mere på www.madforlivet.com.

fredagsslik

med god

samvittighed

ANETTE HARBECH OLESEN

Hygge
godt

til stabilt blodsukker 
– også i julen!
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Rugbrød med nødder og chokolade
Disse minirugbrød med chokolade er velegnede til madpakken, skovturen eller blot som en sund  

eftermiddagssnack. Brødene er bagt af stenmalede, økologiske kornsorter. Det er mel af allerhøjeste 

kvalitet og næringsindhold, hvor alle skaldele, fibre og næringsstoffer er bevaret.

10 stk

Drømmegode trøfler
Disse trøfler smager susende godt, og de kan formes og dekoreres lige 

præcis, som du har lyst til.

Børne-bobler med agurk,  
melon og mynte
Rens og skræl den økologiske agurk og skær tre, fire tynde, aflange strimler af med kartoffel-

skrælleren. Kom de tynde skiver i en karaffel sammen med frisk mynte og fyld op med koldt og 

rent vand. Lav små runde kugler af melon og læg i karaflen. Lad blandingen stå lidt, eventuelt på 

køl, før du drikker den.

Du kan genanvende agurk, melon og mynte cirka to gange.

Spis gerne agurken og melonen derefter og lav eventuelt te af mynten.

/ naturli jul

Sådan gør du:
Det hele køres i en kraftig blen-

der eller food processor til en 

tyk, sammenhængende masse. 

Stilles i køleskab et par timer, 

rulles til små trøfler i den stør-

relse, som du ønsker, og de 

 trilles i sundt krymmel f.eks.   

frysetørrede hindbær eller 

 kokosmel, der kan farves med 

rødbedesaft, appelsinskal, 

 hvedegræs med mere.

Du skal bruge:
•  100 g havregryn

•  100 g kokosmel

•  50 g kakao

•  50 g jomfrukokosolie

•  12-15 store dadler uden sten, udblødt i vand

•  15 g kokossukker eller rørsukker

•  1 spsk kaffe (kan udelades)

•  1 tsk vanilje pulver

•  1 tsk kanel eller efter smag og behag

•  Friskpresset appelsinsaft og evt. reven appelsinskal

•  Eventuelt lidt ekstra vand til at samle det hele med

Sådan gør du:
1.dag: 
Rør surdejen ud i det tempererede vand og bland 

kernerne i. Lad det stå ved stuetemperatur natten 

over.

2. dag:
Tænd ovnen på 180 grader. Hak hasselnødderne og 

gem nogle til at rulle brødene i. Abrikoser og dadler 

skæres i små stykker, og den mørke chokolade hak-

kes. Bland den udblødte kerneblanding med de øvri-

ge ingredienser, form dejen til ti minibrød og rul dem 

i de finthakkede nødder. Bag brødene ved 180 grader 

i 25 minutter, til de er gennembagte. Disse brød er 

velegnende til madpakken eller til et lille måltid om 

eftermiddagen sammen med et par gulerødder.

Du skal bruge:
1. dag
•  30 g hele hørfrø

•  30 g hele solskikkekerner

•  100 g skårne rugkerner

•  1 ½ dl tempereret vand

•  1 dl surdej

2.dag
•  80 g stenkværnet rugmel fra Solhjulet

•  100 g hasselnødder

•  ½-1 dl vand

•  50 g tørrede abrikoser

•  50 g dadler, tørrede

•  50 g mørk chokolade 70%

•  1 spsk honning

•  1 spsk uraffineret salt

tip
Du kan finde  

opskriften på surdej på  
Madforlivet.com.
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Hvilken

gemmer du under træet?

LUKSUS
Baobab-forkælelseDen økologiske olie fra baobab-træet trænger usædvanligt hurtigt ind i huden, som føles 

magisk blød. AVIVIR baobab-olie styrker hudens barrierefunktion, styrker kollagenet og øger 

hudens elasticitet.
De aktive stoffer i olien kan medvirke til at reducere synligheden af strækmærker, reduce-

re rødme, hjælpe på ubalancer i huden og har antioxidant-effekt.
Brug Virgin baobab-olie som serum til ansigt, hals og décolletè og All Body Pampering Oil 

eller Creme med og uden duft af myrte til kroppen.
Kan købes hos Apoteker, Matas og Helsekost.

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

Æteriske olier giver udover en duft også aromaterapeutisk effekt.  F.eks. kan citrusdufte  virke opkvikkende.  Lavendelolie virker  afbalancerende/beroligende. Rosentræ virker afslappende og  
pebermynte virker opkvikkende.Der er mange muligheder, alt efter hvilken effekt eller duft, du ønsker.

Duftolie giver ikke andet end en duft.Den keramiske lampe er let at bruge: Fyld skålen med 
vand, og dryp æterisk olie (ca. seks dråber) eller duftolie i 
skålen og sæt et tændt fyrfadslys i hulet på lampen.

Find Honey Bee fra Fischer Pure Nature i din helsekost.

Spred en duft af …

naturli jul / Foto/ Produktfotos, Shutterstock
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Forkælelse til dig,  
dine og naturen

Leder du efter gode naturlige produkter til rimelige priser, hvor 
der både er taget hensyn til naturen, dyrene, miljøet og ikke 
mindst effekten – f.eks. ved at benytte havets virkningsfulde 
ingredienser tang og alger?Mellisa har et stort sortiment af både cremer, sæber, sera og 

specialprodukter til alle, der ønsker at forkæle huden med na-
turlige ingredienser. F.eks.:Mineralserum, der giver dyb fugt og næring til huden samt 

stimulerer hudcellernes genopbygning og hudens kollagensyn-
tese. Velegnet til alle hudtyper også ved rosacea og akne.
Øjengelé, som er opstrammende og fjerner spor efter træthed 
og reducerer mørke rande. Mild og kan benyttes af kontaktlin-
sebrugere.
Dagcreme til fedtet og uren hud, der reducerer urenheder 
og sebum og virker anti-inflammatorisk samt beskytter mod 
skader fra frie radikaler.Alt-i-én Citronmelisse creme, som er en mild luksuslotion, 

der tilfører antiage til hele kroppen, sikrer din hud blødhed, 
smidighed og elasticitet.Bodylotion –  en vitaminrig og blødgørende creme med opstram-

mende effekt. Styrker hudens naturlige fugtbalance og elasticitet 
og efterlader huden silkeblød og glat. Absorberes hurtigt.Ingredienserne i mange af Mellisas produkter er velegnede 

til sensitiv hud, og så har de alle egenskaber, der tilfører en ef-
fekt for huden.

Forhandles på Mellisa.dk samt landets Matas og  helsekostbutikker.

Gennemført dansk luksusZinobel Organic Boost er dansk topkvalitet til huden – til alle, 
der ønsker både rent og økologisk indhold og toppen af dansk 
antiaging hudpleje.

Produkterne indeholder kaskader af beskyttende antioxidanter 
og rigtig meget anden naturlig ”hudmad” til pleje, hydrering og 
hjælp til vedligeholdelse af collagen. F.eks. høj koncen-tration af hyaluronsyre, vindruekerneekstrakt, be-ta-glucan, hele rækken af vi-taminer – og med hybenker-neolie som hovedolie, blandt en række af luksuriøse olier.Og så er Zinobel Organic Boost bare en fornøjelse at bruge.

Se forhandlere på 
www.zinobel.dk.  
Priserne ligger mellem  blot kr. 129,- og 365,-.

 

Bambus-blødt og bæredygtigtBoody er skønne klassikere indenfor basis-garderoben, bæredyg-
tigt produceret af økologisk dyrket bambus.Bambus bliver dyrket uden brug af sprøjtemidler, pesticider eller 

kunstvanding – de skal kun bruge regnvand til at vokse. Den 
økologiske bambus bliver lavet til behageligt bambusviskose, som 
er uimodståeligt blødt, allergivenligt og velegnet til selv den mest 
sensitive hud.

Den klassiske kollektion fra Boody er perfekt til basisgardero-
ben, hele kollektionen er meget slidstærk og designet til at holde 
længe – uanset om det er strømper, undertøj, bluser, leggings eller 
noget fra sportskollektionen.Giv en bæredygtig julegave som er helt igennem gennemført, selv 

emballagen er 100 pct. nedbrydelig og printet med vegetabilsk blæk.

/ naturli jul
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Sommeren frister med mange lækkerier, som grillmad, vin og is. Men 
de mange lækkerier kan være hårde for maven. Du kan nyde somme-
ren uden mavegener ved at forebygge med fermenteret mælkebøtte-
ekstrakt fra Herrens Mark. Det er et naturligt kosttilskud, der både 
virker udrensende og bidrager til normal mave-tarmfunktion, fordi  
det har god præbiotisk effekt, som vores tarme elsker.Mælkebøtteekstrakt er økologisk og vegansk. Det er ikke pasteuri-

seret og indeholder levende mælkesyrebakterier. Ekstraktet er flyden-
de og har en syrlig-bitter smag. Du skal helst drikke det rent, da den 
bitre smag på tungen stimulerer udskillelsen af galde. Galden har be-
tydning for kroppens evne til at fordøje og er nødvendigt for, at vi kan 
omsætte fedt.

Find ekstraktet i Helsam, Matas eller den lokale helsekost.
Læs mere om produktet på www.herrens-mark.dk

24 ingredienser til dine øjneFøles dine øjne tørre, så kan du hente hjælp i Eye Formula Plus, i en nyudviklet kombination med 24 

ingredienser til støtte for dit syn og øjne. Den indeholder blandt andet lutein og zeaxanthin fra tagetes og 

anthocyaniner fra blåbær, der bidrager til et normalt syn. C-vitamin, der bidrager til normal dannelse af 

kollagen, der har betydning for normalt fungerende blodkar, og biothin, niacin og A-vitamin, der bidrager til 

at vedligeholde normale slimhinder. I Eye Formula Plus er der altså mange gode ingredienser til dine øjne. 1-2 tabletter om dagen hjælper til 

at holde dine øjne friske og virker fugtgivende på slimhinderne, så dine øjne ikke bliver tørre.

Eye formula Plus kommer som tyggetabletter i en pakke med 60 stk.Købes blandt andet i Matas eller hos din lokale helsekost.

Vil du lave din egen mad af insekter? Det er super nemt at komme i gang med buffalo larvemel, da det har en dejlig nøddesmag som egner sig 

rigtig godt i mange forskellige opskrifter. Buffalo larvemel får du i Wholi insektpulver.

Det nøddeagtig-aromatiserede bøffelorm pulver er let at bruge i næsten enhver opskrift, så du kan 

have det sjovt og være eventyrlystne i dit køkken!Pulveret er ernæringsmæssigt tæt og derfor er en skefuld eller to er nok til at lave et brød eller smoo-

thie. Kun fantasien sætter grænser for i hvilken af dine egne opskrifter, du kan anvende insektpulveret.

Pulveret består af 100% tørrede bøffelorme, der er malet til et fint pulver. Insekterne kommer fra certi-

ficerede farme i Holland, hvor de fodres med grøntsager. Pulveret indeholder naturligt 62% protein, Ome-

ga-3 og 6 fedtsyrer, vitamin B12, jern, zink og fiber. Fremstillet uden brug af gluten, soya og tilsat sukker.

Vær opmærksom på, hvis du er allergisk overfor skaldyr eller bløddyr, er du muligvis også allergisk 

overfor insekter

Wholi insektpulver forhandles hos www.familysupply.dk

Understøt din fordøjelse  og leverfunktion

Nr. 6 August
Vand / Grundvand

Hvorfor er rent drikkevand så vigtigt for vores 
sundhed? Hvad er det, pesticidrester gør ved 
vandet, som er skadeligt for menneskekrop-
pen? Kan vi rense og berige vores postevand 
og få mere ud af det?

Bruger vi for meget vand til at bade?  
Lidt snavs er godt for mange ting, og  
kroppens naturlige olier og fedtstoffer er  
vigtige for huden. Og hvad gør vi, den dag  
vi løber tør for rent  grundvand?

Kalk i vores drikkevand er ikke en fordel  
– er din afkalkning bæredygtig, eller skal  
vi lære dig det?

Vi har brug for calcium og andre essentielle 
næringsstoffer for at bevare knoglesundheden. 

Naturli sætter også fokus på økologiske og 
 biodynamiske produkter – hvorfor er de 
 bedre?

Skønhed: Hår og hovedbund – naturlig pleje  
og behandling. Undgå at skylle silicone fra 
shampoo ud i afløbet.

Vigtige nøgleord i dette nummer:  
Homøopati – bælgfrugter – urter/hvidløg  
– plastik – food state


