ng til livet
En holdni
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temaoversigt

Forskning
viden og
inspiration

DANMARKS MEST AKTUELLE MAGASIN:

Naturlig sundhed for
hele mennesket

Nr. 1 Januar

Nr. 2 Marts

NØGLEORD

Nr. 3 April

NØGLEORD

NØGLEORD

Probiotika • leveren • D-vitamin
• food state • homøpati

Prostata • halsbrand • antioxidanter
• C-vitamin

Cancer og kost

Mænds sundhed

Kræft er en af de mest frygtede sygdomme,
og gennem livet oplever vi, at kræftsygdom
rammer venner, familie, måske os selv.
I dette tema kigger vi på de kræftformer, som har en dokumenteret forbindelse til den mad, vi spiser. Hvordan påvirker vores kost muligheden for at udvikle
kræft, og hvordan kan vi forebygge at blive
ramt?

Det er velkendt, at mænd går mindre til
læge. Men mænd bliver ikke mindre syge
af den grund.
I dette tema kigger vi på nogle af de
lidelser, som mænd ofte på døje med. Det
handler om halsbrand, hårtab/skæl, prostata og impotens/fertilitet.

Fastekur

Antioxidanter er en essentiel bestanddel af
vores kost og af de tilskud, vi har brug for
at tage. Vi redegør for, hvordan antioxidanterne virker og i hvilke fødevarer du især
kan ﬁnde dem. Med særlig opmærksomhed
på C-vitamin, som også har en vigtig virkning på slimhinder og hud.

Ved at faste kan vi styrke kroppens evne til
at rense ud og holde sig sund. Vi kigger på,
hvordan faste kan fungere som detox og
bl.a. gavne vores organer og vores hud.

Hormoner • gigt • knogler
• blærebetændelse • inkontinens
• olier • led

Overgangsalder
Hormonbalancen får en ekstra stor betydning for kvinder, når de rammer menopausen midt i livet.
I dette tema retter vi opmærksomheden mod nogle af de gener, som følger af
den store hormonændring, inklusive blærebetændelse og inkontinens. Der er
også et vigtigt sidespor til underlivssygdommen endometriose, som er tæt
forbundet med hormonbalancen og går i
sig selv efter overgangsalderen.

Antioxidanter

Gigt/knogler
Knoglesundheden kommer under angreb,
hvis du ikke i tide modarbejder risikoen for
osteoporose. Vi prøver også at forklare,
hvorfor der ses en stigning af den autoimmune lidelse podagra.

Skønhed:
Detox (huden).

Skønhed:
Stærkt og glansfuldt hår.

Skønhed:
Hormoner og hud.

hver gang
naturli

Naturli oaser
Korte præsentationer af lækkert livsstilstilbehør
• Oaserne fungerer som åndehuller i magasinet
• Består af omtale af nye produkter, tips, nyheder eller trends
• Billederne er bærende på siden
oase

Naturligt
ks
produceret bivo
SYGDOM

oase

Smøring
til den
ømme hals
ERNÆRING
Hvis du er syg, er der ingen god grund til at gå på arbejde
og smitte de andre. I nogle tilfælde er det dog rart at kunne varetage lidt af arbejdet hjemme fra sygesengen. F.eks.
besvarelse af mails eller telefonsamtaler.
Men hvis din infektion sidder i halsen – som det meget
ofte er tilfældet – kan selv telefonsamtalen med din familie være en plage.
Pro-Hals er et plejeprodukt til munden, baseret på
propolis, som er naturligt produceret bivoks. Med lakridsekstrakt og glycerin har Pro-Hals en smørende og rensende virkning i svælg og hals, som kan give dig lyst til at
snakke igen.

Proteinpulver helt vegansk

Spørg efter Pro-Hals i din helsekost og på apoteket.
Kan også købes på bl.a. helsam.dk og danasan.dk.

Læs mere om den danske, familieejede virksomhed Biogan på
www.biogan.dk

Efterspørgslen på vegansk proteinpulver vokser, da konventionelle
proteinpulvere ofte er lavet på valle, som flere ønsker at undgå.
Proteinpulveret er ikke kun til træning, men kan også indgå i den
daglige kost, hvis du ønsker en mere fiber- og proteinrig kost.
Biogans økologiske og plantebasserede proteinpulvere har et
naturligt højt proteinindhold på over 50%.
De produceres ved, at først bliver plantekerner presset fri for olie
og derefter malet til pulver. Der er 3 smagsvarianter; græskarkerner,
kakao og hampefrø. Ud over et højt proteinindhold er produkterne rige
på fibre, som sikrer en god og lang mæthedsfornemmelse.

“Probiotisk hudbehandling vinder frem. De naturlige
mikroorganismer i disse midler går i kontakt med din
hud på en skånsom og ofte effektiv måde. Faktisk går de
i forbindelse med de beslægtede mikroorganismer, som
allerede i forvejen holder til på hudens overflade”

Naturlig 

aynk

HUD

Spol tiden tilbage
med naturens
virkestoffer

SØVN

eme er
Urtegaardens A-vitamincr
der ønsker
antirynke pleje til dig,
at gå på
naturlig hudpleje uden
kompromis med effekten.
er en fugtighedsbevarende
A-vitamincreme fra Urtegaarden
der genopbygger
i form af retinyl palmitate,
af ryncreme med A-vitamin
ed og forebygger dannelsen
huhudens naturlige spændstigh
de granatæbleolie stimuleres
ker. I samspil med opstrammen
skub i celleaf collagen, og der sættes
dens naturlige produktion
fornyelsen.
aloe vera
fedtsyrer og økologisk
Det høje indhold af essentielle
glat. A-vitamincreme
efterlader den blød og
juice nærer huden og
ingredienser.
indeholder 63% økologiske
siden 1978.
ﬁrma, der har eksisteret
Urtegaarden er et dansk

     
    

r, når du har fået en
alle mulige udfordringe
Du er klar til at møde
gengæld lige til at
en urolig nat er du til
god nattesøvn. Efter
skubbe omkuld.
råvarer i sin udhaft fokus på naturlige
Et helt nyt produkt har
naturlig afslapning og
som kan hjælpe med
vikling af et produkt,
aktive ingrediener navnet, og de vigtigste
rolig søvn. Wbalance
e og kamille.
ser i drikken er citronmeliss
har effekt efter
at Wbalance allerede
Kliniske studier har vist,
en
samtidig, at man tager
foreslår
1-2 dage, men producenten
til slappe
kroppen er i bedre balance
kur på 7-14 dage, hvorefter
søvn.

af og få den nødvendige

ns øvrige naturlige
eme og Urtegaarde
Læs mere om A-vitamincr
arden.dk
rodukter på www.urtega
ansigts- og kropsplejep

Se mere om Wbalance

på www.wbalance.dk

B L Æ R E B E TÆ N D E L S E

pe

Masser af fiber i svam

D-Mann o s e – naturens gav e m o d b læ reb etæ n dels e
Blærebetændelse er ofte en tilbagevendende lidelse hos især kvinder. Behandlingen er som regel
antibiotika, som ved gentagne
behandlinger kan forårsage bakterieresistens.
D-mannose er et sukkerstof,
som binder sig til bakterier og hindrer dem i at sætte sig fast på slimhinden. Derfor har det en doku-

menteret, forebyggende effekt mod
blærebetændelse. D-mannose udskilles hurtigt gennem blodbanen
med urinen og har derfor ingen
indflydelse på blodsukkeret. Det er
således sikkert for diabetikere samt
pollenallergikere.
Produktet er fremstillet af højkvalitets birkebark og interagerer
ikke med andre stoffer.

45

med
heldig at ﬁnde et område
natur - måske er du
et stort
vilde svampe i den danske
er også sunde. Ud over
Du ﬁnder masser af
e svampe. Og svampe
fulde
af vores mest velsmagend
nervesystemet, er svampe
Karljohan, som er en
bl.a. er styrkende for
og af B-vitamin, som
af mæthed.
indhold af flere mineraler
og giver en god følelse
dit fordøjelsessystem
af kostﬁbre, der plejer

Kapsler, pulver og portionsposer
kan købes hos udvalgte
helsekostforretninger og
webshops og hos Helsemin.
Nærmeste forhandler anvises
hos Lime Pharma ApS |
39563626

TRÆTHED/ENERGI

Træt af at være træt?

Men trætheden kan
kan dræne dig for kræfter.
og mangel på solskin
Regn, efterår, mørke
krop mangler jern.
vigtige vitamiogså skyldes, at din
baseret på en række
er et naturligt jerntilskud
øger optagelsen
Kräuterblut fra Floradix
det bl.a. C-vitamin (som
Ud over jern indeholder
en normal celledeling.
ner og urteekstrakter.
samt folsyre, der støtter
i
B-vitaminkompleks
e, kan du få tilskuddet
af jern i kroppen), et
Kräuterblut som velsmagend
opfatter
fleste
de
Selvom
tabletform.
Find Kräuterblut i din

helsekost, på helsam.dk

og andre webshops

samt på apoteket

6

Nr. 5 Juli

Nr. 4 Juni

Nr. 6 September
NØGLEORD

NØGLEORD

NØGLEORD
Solbeskyttelse • kredsløb • åreknuder
• hæmorroider • olier • kolesterol

Kredsløb
En af de absolut største anledninger til
folkesygdomme i kredsløbet er nedslidning
af kredsløbet.
I dette tema retter vi skarpt på soignering af dine blodkar, hvor hjertekarsygdom
grundlægges. Vi kigger også nærmere på
kredsløbssygdommene åreknuder og
hæmorroide – det er muligt at kæmpe imod
begge lidelser, der ofte har en stærkt negativ sammenhæng med dårligt fungerende
kredsløb.

Alternativ behandling • søvn • dyr
• mørklægningsprodukter • homøopati

Mental balance • svampe • immunforsvar
• planteværn • olier

Den store verden

Sundhedsregnskabet!

I andre lande spiller alternative behandling
en betydeligt større rolle, end metoderne
gør i Danmark.
I dette tema kigger vi ud over grænserne for at ﬁnde de steder, hvor sundhedssystemet arbejder mere rummeligt og inkluderende i forhold til ukonventionelle
behandlingsmetoder. Og hvor folk bliver
raske uden at have indtaget medicin.

Økonomi kan være et kedeligt emne, men din
krop aflægger regnskab om din sundhed,
uanset om du ønsker det eller ej.
Dette tema handler om at lave et bæredygtigt budget for dit fysiske, sociale og mentale
helbred. Det kan altid betale sig at vægte sundheden, når du arbejder for at få et bedre liv.

God søvn

Du styrker immunforsvaret med de rette
næringsstoffer, og nogle af dem kan du selv
dyrke eller opsøge i den vilde natur. Nogle af
nøgleordene er bælgfrugter, økologiske frø,
medicinske svampe – og køkkenhaven.

U r t e r / s v a m p e / d y r k s e lv

En nattesøvn i god kvalitet holder mange
ubehagelige lidelser fra livet. Men du kan
selv stimulere produktionen af det vigtige
søvnhormon melaton i din krop alene ved
at være bevidst om din livsstil.
Desuden kigger vi på de restriktive danske regler for, hvordan butikspersonale må
omtale og ordinere naturmedicin over for
kunderne.

M æ l k o g a lt e r n at i v e r
Hvad er egentlig sundhedsværdien af
komælk/rismælk/havremælk/sojamælk,
når man sammenligner med den komælk,
vi har drukket i generationer?

Skønhed:

Skønhed:
Pletfjerner! – om pigmentforandringer og
aldersbetingede misfarvninger af huden

Smukke fødder.

Skønhed:
Kollagen og hudpleje.

brevkasse

Coaching
SYGDOM

SMERTER

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.

Trine Vesteraa

Birgitte aagaard

Uddannet ernæringsterapeut og
kostvejleder med stor viden om
helsekostprodukter. Indehaver af
bloggen trinevesteraa.dk.

Uddannet coach med speciale i
kommunikation, konflikter, motivation,
mønstre hos børn og voksne.
Indehaver af Minerva Coaching.

Skønhed

Sygdom og sundhed

Tine Juul Andersen

Maria Pinderup Langbak

Uddannet naturopath ibm, sundhedscoach og alternativ skønhedsvejleder i Ren Kost og Krop i Aarhus.

Uddannet læge i almen medicin,
akupunktør og heilpraktiker og har
egen klinik: Naturlaegen.com.

Krop og bevægelse

Børn

Catrine Marcussen

Anette Straadt

Uddannet i kinesisk medicin/
akupunktur og bevægelsespædagogik. Indehaver af Klinik Lyspunkt:
www.klinik-lyspunkt.dk

Uddannet sundhedsplejerske med
speciale i naturlig sundhed for
småbørn og skolebørn. Indehaver af
Æblebørn: www.æblebørn.dk

Sygdom og sundhed

Send
spørgsmål på
Carsten vagn Hansen

Ing e n hj æ l p
til kron i ske
sm e r te r

H j æ l p ti l
opg i ve t
kr æ ftsyg d om

?

Jeg har kroniske smerter i
lænden og har haft det i mange år.
Intet smertestillende har hjulpet,
heller ikke store doser af morﬁn. Det
er noget bedre, når jeg ligger på min
venstre side i sengen.
Jeg har problemer med Region
Sjælland, der ikke vil henvise til et
andet smertecenter end Køge, som
ikke har kunnet hjælpe mig. Jeg
tænker, at andre læger har andre
erfaringer og måske kunne hjælpe
mig tilbage til livet.
Med mine venligste hilsener
Ole

!

Du er desværre en af de mange
med kroniske smerter i lænden, hvor
behandling ikke har hjulpet. Heller
ikke smertecentret i Køge, der har
et godt ry. Hvis du vil til et andet
smertecenter, fx privat, skal du selv
betale, men den vigtigste hjælp, du
kan få, er til at leve med dine kroniske smerter. Derfor skal der være tale
om et tværfagligt smertecenter.
Du kan også få gratis vejledning
ved at ringe til Smertelinjen. Klik på
www.smertelinjen.dk
SmerteLinjens rådgivningspanel
er bemandet af frivillige rådgivere,
der alle har stor erfaring med vejledning af mennesker med smerter og
deres pårørende. Du kan også læse
mine artikler om smerter og lændesmerter på www.radiodoktoren.dk
Mange gode hilsener
Carsten Vagn-Hansen,
læge og
sundhedskonsulent

www.naturli.dk/
brevkasse

Sundhedkonsulent
og uddannet læge.

?

Min mor på 87 er frisk som en havørn, men i
sommer blev hun pludselig trættere og trættere,
og hun har nu fået konstateret kræft. Hun er blevet opgivet af lægerne, men vi vil gerne prøve at
gøre noget og har derfor læst følgende på jeres
hjemmeside.
“Det er vigtigt ikke at give op, for det er altid
muligt at gøre noget for at forlænge og forbedre
livet med kræft, og det viser sig faktisk, at nogle
bliver helt helbredt, på trods af at de har været
opgivet af lægerne. Miraklernes tid er ikke forbi.”
Vi ved ikke. hvor vi skal starte vores kamp henne, så kan I hjælpe os med, hvor skal vi henvende
os for at få en anden “måske alternativ” hjælp?
Mvh Ulrik

HUD

Pi g me n tfor a n d r i n g e r
på b e n e n e

!

Jeg kan godt forstå din sorg over din mors
situation, der tyder på en hurtigt udviklende
kræftlidelse. Jeg håber, at lægerne har meldt din
mor til hendes lokale palliative team, som er specialuddannede læger og sygeplejersker m.fl., der
kan hjælpe alvorligt syge og døende med at opfylde deres behov og modvirke symptomer. De
kan også hjælpe med eventuel henvisning til et
hospice, hvor man kan gå døden i møde på en
værdig måde. Se på www.cancer.dk/hjaelp-viden/hvis-du-har-kraeft/den-sidste-tid/pleje-iMange tak for det gode spørgsmål.
den-sidste-tid/hospice/
Som du selv nævner, ville man ofte foreslå at forebygge med solcreme eller
Mirakler kan ske, men i første omgang er det
mere opmærksomhed på skygge og tøj. Men vi er mange, der stadig elsker sovigtigt så vidt muligt at få opfyldt de grundlæglen, og tidligere var vi slet ikke så opmærksomme på de mindre gode sider,
gende behov for ernæring og væske, bekæmpelnår vi nærmest lå og grillede i olie i solen. Pletter kan komme også med aldese af smerter og andre symptomer, på den alvorren.
ligt syges eller døendes betingelser. Herunder er
Det er værd at besøge en hudlæge eller klinik, der kan se, hvilken vej det er
det vigtigt at få præsenteret de muligheder og
bedst at gå. Der kan være forskellige laserbehandlinger eller lysbehandlinger.
valg, den alvorligt syge har, inkl. den nødvendige
Nogle har glæde af serum og cremer med f.eks. AHA-frugtsyrer eller med retiåndelige hjælp til at komme overens med det
nol (A-vitamin), som fremskynder celleudskiftning og/eller Niacinamid B3.
faktum, at livet her på jorden før eller senere har
Nogle oplever, at kropsolier og cremer med hybenkerneolie eller granatæben ende. Vi er også mange, der har troen på, at
le udover det høje indhold af antioxidanter også er pigmentudlignende med
der er et liv efter døden. Din mor kan måske have
højt indhold af bl.a. A- og C-vitaminer. Men dybereliggende pletter ville jeg
gavn af at tale med en præst.
anbefale – og selv vælge – at gå til hudlægen.
Mange gode hilsener
Indefra er det stadig rigtig godt at få leverstyrkende urter som f.eks.
mælVi er
nået til den tid på
året:
Carsten Vagn-Hansen,
kebøtteekstrakt eller Active Liver fra New Nordic eller Hepa Form fraFrisk
Solaray
virus er på vej i vores
læge og sundhedskonsulent
sammen med gode omega-3 fedtsyrer. Håber det kan hjælpe dig lidt videre :)
retning,
og nogle af os bliver
smittede.
Bedste hilsner
Om det er forkølels
Tine Juul Andersen, skønhedskonsulent
e, influenz

?

Jeg har med stor interesse læst dit svar vedr. pigmentforandringer i ansigtet. De råd, du giver, gælder de også for resten af kroppen? Jeg har ikke
pæne ben mere (mange brune pletter) efter at have boet i Spanien i mange år,
hvor jeg ikke altid smurte solcreme på.
Venlig hilsen fra den-70 årige

Vanter
i stedet for
håndsprit?

a
eller corona, kan
nedenstående
tip give dig et lettere
efterår.
61

60

sæson

!

Find flere spørgsmål og svar på naturli.dk

Kost og ernæring

hver gang
naturli

brevkasse

af: Carsten Go
ttlieb Foto: s
hutterstock

Virus smitter primært
ved kontakt med
slimhinderne i næse
og mund. Ofte er
det dig selv,
der bringer virus
op i luftvejshøjde,
når du rører ved dit ansigt
med virusinficerede
fingre.
Så råd nummer et
er håndhygiejne.
Vask
hænder hyppigt
og vær opmærkso
m på, hvad
du rører ved.
Håndsprit er effektivt
imod virus, men
spritten er også
hård imod den naturlige
bakterieflora på huden.
Forebyggende kunne
man
i stedet nævne vanter
– eller måske snarere
varme sokker.

Naturli Dyr
Vi bekymrer os både om mennesker og dyr
– ikke mindst de dyr, som bor i vores hjem
• Nyheder om behandling eller pleje af vores kæledyr,
som kan styrke deres livskvalitet
• Information og tips om kost og ernæring, som sikrer
vores kæledyr et sundt liv sammen med os

nyt i
naturli

Med udsigt til en
vinter, hvor vi alle
sparer
på varmen, kan det
betale sig at være
beskyttet af varmt tøj. Kroppen
vil altid give topprioritet til at være
varm, og derfor vil
blodgennemstrømningen
i slimhinderne blive
dæmpet, hvis du
fryser fødderne. Dårlig
blodgennemstrømning
betyder også nedsat
immunsystem, så der
er en fysisk forklaring
på,
at din mor bad dig
om at huske halstørklæ
det.
Det er i øvrigt samme
effekt, som når
kroppen i en stress-situ
ation skruer ned
for
bl.a. immunforsvaret.

FAKTA

Når du er blandt

smittede

Smitten kan komme
alle steder fra, så
du kan lige så godt
ruste dig.
Ud over almindeli
g god hygiejne og
opmærksomhed
mødet med fjendtlig
kan du forberede
invasion af virus.
kroppen til
Det gør du ved at
styrke sig på.
give dit immunfo
rsvar noget at
Du kommer langt
med en multivitam
inpille, men herudove
essentielle næringsst
r kan vi især nævne
offer, som kroppen
tre
ikke selv producere
r: D-vitamin, zink
D-vitamin ser ud
og selen.
til at have en særligt
vigtig rolle over
det et vitamin, som
for
coronavir us, og
multivitam inpillen
samtidig er
ofte ikke indeholde
siges om zink og
r nok af. Det samme
selen, der begge
har meget vigtige
kan
systemet; zink som
roller at spille i forhold
komponent i et
til immunstort antal enzymfor
stærk antioxida
bindelser og selen
ntisk effekt.
med en

32

FAKTA

Når du ER blevet

smittet

Uanset alle de forholdsre
gler, du tager, kan enhver blive
ramt af sygdom.
Hvis du må bukke
under, er første
råd at kigge på de
forebyggende
råd ovenfor. Alle
tre tilskud vil
styrke din krop
i kampen mod
en virusinfek tion.
Derudover tyder
meget på, at
C-vitamin i store
doser kan lette
sygdomsforløbet.
Du skal op og
tage flere hundrede
gram ad
gangen, ofte anbefales
500-1.000
gram dagligt, før
du kan forvente
en
effekt. Flere studier
har peget i
retning af en forkortet
sygdomsperiode hos patienter,
der tager
disse store doser
C-vitamin.
Desuden har fedtsyrern
e EPA og
DHA i omega-3
en stærk antiinflammatorisk
virkning, som i
høj
grad medvirker
til, at immunforsvaret er klar til
at tage kampen
op
imod uvelkomn
e virus-gæster

Nr. 7 Oktober

Nr. 8 December

NØGLEORD

NØGLEORD

Mælkesyrebakterier • tarm • forstoppelse • rengøringsmidler

Fordøjelsen • stabilt blodsukker • kosttilskud • honning • bæredygtighed

Ta r m e n / m i k r o o r g a n i s m e r

Det søde nummer

En afgørende faktor for dit helbred, fysisk såvel som psykisk, er
sammensætningen af mikroorganismer i dit tarmsystem.
I dette tema belyser vi den nyeste forskning om betydningen
af en sund tarmbiota. Du kan tage tilskud af probiotika – eller du
kan vælge gør-det-selv-løsningen på en stærk besætning af
mikroorganismer i mellemgulvet.

Julen nærmer sig, og sukkerindholdet stiger i de fødevarer, der omgiver dig!
Dette tema giver status på, hvorfor sukker slider så meget på kroppen, når
den kæmper for at fastholde et stabilt blodsukker. Vi kigger også på de kunstige sødemidler, som ikke altid holder, hvad de lover, og som kan gøre mere
gavn end skade. Andre nøgleord er honning og bæredygtighed.

alkohol
Rengøringsmidler
Gør rent derhjemme uden at gøre kloden beskidt! Hvilke rengøringsmidler er produceret bæredygtigt? Hvilke midler har
den mindst skadelige effekt på klimaet ved brug?

Sådan gør alkohol skade, sådan kan du bruge alternative midler til afvænning,
og derfor skal du ikke bekymre dig om naturlige tilskud, som er konserveret
eller behandlet med alkohol.

Skønhed:
Skønhed:

Make-up (allergivenlig, bæredygtig, plejende)

Probiotisk hudpleje.

hver gang
naturli

oase

Naturligt
ks
produceret bivo

Naturli fakta

SYGDOM

Smøring
til den
ømme hals

oase

Proteinpulver helt vegansk

Hvis du er syg, er der ingen god grund til at gå på arbejde
og smitte de andre. I nogle tilfælde er det dog rart at kunne varetage lidt af arbejdet hjemme fra sygesengen. F.eks.
besvarelse af mails eller telefonsamtaler.
Men hvis din infektion sidder i halsen – som det meget
ofte er tilfældet – kan selv telefonsamtalen med din familie være en plage.
Pro-Hals er et plejeprodukt til munden, baseret på
propolis, som er naturligt produceret bivoks. Med lakridsekstrakt og glycerin har Pro-Hals en smørende og rensende virkning i svælg og hals, som kan give dig lyst til at
snakke igen.

Efterspørgslen på vegansk proteinpulver vokser, da konventionelle
proteinpulvere ofte er lavet på valle, som flere ønsker at undgå.
Proteinpulveret er ikke kun til træning, men kan også indgå i den
daglige kost, hvis du ønsker en mere fiber- og proteinrig kost.
Biogans økologiske og plantebasserede proteinpulvere har et
naturligt højt proteinindhold på over 50%.
De produceres ved, at først bliver plantekerner presset fri for olie
og derefter malet til pulver. Der er 3 smagsvarianter; græskarkerner,
kakao og hampefrø. Ud over et højt proteinindhold er produkterne rige
på fibre, som sikrer en god og lang mæthedsfornemmelse.

Spørg efter Pro-Hals i din helsekost og på apoteket.
Kan også købes på bl.a. helsam.dk og danasan.dk.

Læs mere om den danske, familieejede virksomhed Biogan på
www.biogan.dk

“Probiotisk hudbehandling vinder frem. De naturlige
mikroorganismer i disse midler går i kontakt med din
hud på en skånsom og ofte effektiv måde. Faktisk går de
i forbindelse med de beslægtede mikroorganismer, som
allerede i forvejen holder til på hudens overflade”

HUD

Spol tiden tilbage
med naturens
virkestoffer

VN

me er
Urtegaardens A-vitamincre
der ønsker
antirynke pleje til dig,
at gå på
naturlig hudpleje uden
kompromis med effekten.
er en fugtighedsbevarende
A-vitamincreme fra Urtegaarden
der genopbygger
i form af retinyl palmitate,
af ryncreme med A-vitamin
d og forebygger dannelsen
huhudens naturlige spændstighe
de granatæbleolie stimuleres
ker. I samspil med opstrammen
skub i celleaf collagen, og der sættes
dens naturlige produktion
fornyelsen.
aloe vera
fedtsyrer og økologisk
Det høje indhold af essentielle
glat. A-vitamincreme
efterlader den blød og
juice nærer huden og
ingredienser.
indeholder 63% økologiske
siden 1978.
firma, der har eksisteret
Urtegaarden er et dansk

God søvn på flaske
– helt naturligt

, når du har fået en
alle mulige udfordringer
Du er klar til at møde
gengæld lige til at
en urolig nat er du til
god nattesøvn. Efter
skubbe omkuld.
råvarer i sin udhaft fokus på naturlige
Et helt nyt produkt har
naturlig afslapning og
som kan hjælpe med
vikling af et produkt,
aktive ingrediener navnet, og de vigtigste
rolig søvn. Wbalance
e og kamille.
ser i drikken er citronmeliss
har effekt efter
at Wbalance allerede
Kliniske studier har vist,
en
samtidig, at man tager
foreslår
1-2 dage, men producenten
til slappe
kroppen er i bedre balance
kur på 7-14 dage, hvorefter

Se mere om Wbalance

brevkasse

på www.wbalance.dk

Kost og ernæring

Coaching

menteret, forebyggende effekt mod
blærebetændelse. D-mannose udskilles hurtigt gennem blodbanen
med urinen og har derfor ingen
indflydelse på blodsukkeret. Det er
således sikkert for diabetikere samt
pollenallergikere.
Produktet er fremstillet af højkvalitets birkebark og interagerer
ikke med andre stoffer.

pe

Masser af fiber i svam

Kapsler, pulver og portionsposer
kan købes hos udvalgte
helsekostforretninger og
webshops og hos Helsemin.
Nærmeste forhandler anvises
hos Lime Pharma ApS |
39563626

45

med
heldig at finde et område
natur - måske er du
et stort
vilde svampe i den danske
er også sunde. Ud over
Du finder masser af
svampe. Og svampe
fulde
af vores mest velsmagende
nervesystemet, er svampe
Karljohan, som er en
bl.a. er styrkende for
og af B-vitamin, som
af mæthed.
indhold af flere mineraler
og giver en god følelse
dit fordøjelsessystem
af kostﬁbre, der plejer

TRÆTHED/ENERGI

Men trætheden kan
kan dræne dig for kræfter.
og mangel på solskin
Regn, efterår, mørke
krop mangler jern.
vigtige vitamiogså skyldes, at din
baseret på en række
er et naturligt jerntilskud
øger optagelsen
Kräuterblut fra Floradix
det bl.a. C-vitamin (som
Ud over jern indeholder
en normal celledeling.
ner og urteekstrakter.
samt folsyre, der støtter
i
B-vitaminkompleks
, kan du få tilskuddet
af jern i kroppen), et
velsmagende
som
Kräuterblut
Selvom de fleste opfatter

Find Kräuterblut i din

Naturli oaser

Trine Vesteraa

Birgitte aagaard

Uddannet ernæringsterapeut og
kostvejleder med stor viden om
helsekostprodukter. Indehaver af
bloggen trinevesteraa.dk.

Uddannet coach med speciale i
kommunikation, konflikter, motivation,
mønstre hos børn og voksne.
Indehaver af Minerva Coaching.

Skønhed

Sygdom og sundhed

Træt af at være træt?

tabletform.
helsekost, på helsam.dk

og andre webshops

SYGDOM

SMERTER

D - Ma n n o s e – natu re n s gav e m o d blæ reb e tæ n de l s e
Blærebetændelse er ofte en tilbagevendende lidelse hos især kvinder. Behandlingen er som regel
antibiotika, som ved gentagne
behandlinger kan forårsage bakterieresistens.
D-mannose er et sukkerstof,
som binder sig til bakterier og hindrer dem i at sætte sig fast på slimhinden. Derfor har det en doku-

brevkasse

søvn.

af og få den nødvendige

s øvrige naturlige
eme og Urtegaarden
Læs mere om A-vitamincr
arden.dk
rodukter på www.urtega
ansigts- og kropsplejep

B L Æ R E B E TÆ N D E L S E

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.

samt på apoteket

6

Korte præsentationer af lækkert livsstilstilbehør
• Oaserne fungerer som åndehuller i magasinet
• Består af omtale af nye produkter, tips, nyheder eller trends
• Billederne er bærende på siden

Tine Juul Andersen

Maria Pinderup Langbak

Uddannet naturopath ibm, sundhedscoach og alternativ skønhedsvejleder i Ren Kost og Krop i Aarhus.

Uddannet læge i almen medicin,
akupunktør og heilpraktiker og har
egen klinik: Naturlaegen.com.

Krop og bevægelse

Børn

Catrine Marcussen

Anette Straadt

Uddannet i kinesisk medicin/
akupunktur og bevægelsespædagogik. Indehaver af Klinik Lyspunkt:
www.klinik-lyspunkt.dk

Uddannet sundhedsplejerske med
speciale i naturlig sundhed for
småbørn og skolebørn. Indehaver af
Æblebørn: www.æblebørn.dk

Sygdom og sundhed

Send
spørgsmål på
Carsten vagn Hansen

www.naturli.dk/
brevkasse

Sundhedkonsulent
og uddannet læge.
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In gen hjælp
t il kron iske
smer t er

H jælp til
opgive t
kræftsygdom

?

Jeg har kroniske smerter i
lænden og har haft det i mange år.
Intet smertestillende har hjulpet,
heller ikke store doser af morfin. Det
er noget bedre, når jeg ligger på min
venstre side i sengen.
Jeg har problemer med Region
Sjælland, der ikke vil henvise til et
andet smertecenter end Køge, som
ikke har kunnet hjælpe mig. Jeg
tænker, at andre læger har andre
erfaringer og måske kunne hjælpe
mig tilbage til livet.
Med mine venligste hilsener
Ole

!

Du er desværre en af de mange
med kroniske smerter i lænden, hvor
behandling ikke har hjulpet. Heller
ikke smertecentret i Køge, der har
et godt ry. Hvis du vil til et andet
smertecenter, fx privat, skal du selv
betale, men den vigtigste hjælp, du
kan få, er til at leve med dine kroniske smerter. Derfor skal der være tale
om et tværfagligt smertecenter.
Du kan også få gratis vejledning
ved at ringe til Smertelinjen. Klik på
www.smertelinjen.dk
SmerteLinjens rådgivningspanel
er bemandet af frivillige rådgivere,
der alle har stor erfaring med vejledning af mennesker med smerter og
deres pårørende. Du kan også læse
mine artikler om smerter og lændesmerter på www.radiodoktoren.dk
Mange gode hilsener
Carsten Vagn-Hansen,
læge og
sundhedskonsulent

?

Min mor på 87 er frisk som en havørn, men i
sommer blev hun pludselig trættere og trættere,
og hun har nu fået konstateret kræft. Hun er blevet opgivet af lægerne, men vi vil gerne prøve at
gøre noget og har derfor læst følgende på jeres
hjemmeside.
“Det er vigtigt ikke at give op, for det er altid
muligt at gøre noget for at forlænge og forbedre
livet med kræft, og det viser sig faktisk, at nogle
bliver helt helbredt, på trods af at de har været
opgivet af lægerne. Miraklernes tid er ikke forbi.”
Vi ved ikke. hvor vi skal starte vores kamp henne, så kan I hjælpe os med, hvor skal vi henvende
os for at få en anden “måske alternativ” hjælp?
Mvh Ulrik

HUD

Pigmen t for a n dr in ger
p å ben en e

!

?

Jeg har med stor interesse læst dit svar vedr. pigmentforandringer i ansigtet. De råd, du giver, gælder de også for resten af kroppen? Jeg har ikke
pæne ben mere (mange brune pletter) efter at have boet i Spanien i mange år,
hvor jeg ikke altid smurte solcreme på.
Venlig hilsen fra den-70 årige

!

Mange tak for det gode spørgsmål.
Som du selv nævner, ville man ofte foreslå at forebygge med solcreme eller
mere opmærksomhed på skygge og tøj. Men vi er mange, der stadig elsker solen, og tidligere var vi slet ikke så opmærksomme på de mindre gode sider,
når vi nærmest lå og grillede i olie i solen. Pletter kan komme også med alderen.
Det er værd at besøge en hudlæge eller klinik, der kan se, hvilken vej det er
bedst at gå. Der kan være forskellige laserbehandlinger eller lysbehandlinger.
Nogle har glæde af serum og cremer med f.eks. AHA-frugtsyrer eller med retinol (A-vitamin), som fremskynder celleudskiftning og/eller Niacinamid B3.
Nogle oplever, at kropsolier og cremer med hybenkerneolie eller granatæble udover det høje indhold af antioxidanter også er pigmentudlignende med
højt indhold af bl.a. A- og C-vitaminer. Men dybereliggende pletter ville jeg
anbefale – og selv vælge – at gå til hudlægen.
Indefra er det stadig rigtig godt at få leverstyrkende urter som f.eks. mælkebøtteekstrakt eller Active Liver fra New Nordic eller Hepa Form fra Solaray
sammen med gode omega-3 fedtsyrer. Håber det kan hjælpe dig lidt videre :)
Bedste hilsner
Vi er nået til den
tidTine
på året:
Juul Andersen, skønhedskonsulent
Frisk

Vanter
i stedet for
håndsprit?

virus er på vej i vores
retning,
og nogle af os bliver
smittede.
Om det er forkølels
e, influenza
eller corona, kan
nedenstående
tip give dig et lettere
efterår.

Jeg kan godt forstå din sorg over din mors
situation, der tyder på en hurtigt udviklende
kræftlidelse. Jeg håber, at lægerne har meldt din
mor til hendes lokale palliative team, som er specialuddannede læger og sygeplejersker m.fl., der
kan hjælpe alvorligt syge og døende med at opfylde deres behov og modvirke symptomer. De
kan også hjælpe med eventuel henvisning til et
hospice, hvor man kan gå døden i møde på en
værdig måde. Se på www.cancer.dk/hjaelp-vis æ sden/hvis-du-har-kraeft/den-sidste-tid/pleje-ion
den-sidste-tid/hospice/
Mirakler kan ske, men i første omgang er det
vigtigt så vidt muligt at få opfyldt de grundlæggende behov for ernæring og væske, bekæmpelse af smerter og andre symptomer, på den alvorligt syges eller døendes betingelser. Herunder er
det vigtigt at få præsenteret de muligheder og
valg, den alvorligt syge har, inkl. den nødvendige
åndelige hjælp til at komme overens med det
faktum, at livet her på jorden før eller senere har
en ende. Vi er også mange, der har troen på, at
der er et liv efter døden. Din mor kan måske have
gavn af at tale med en præst.
Mange gode hilsener
Carsten Vagn-Hansen,
læge og sundhedskonsulent

Find flere spørgsmål og svar på naturli.dk
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Virus smitter primært
hinderne

Naturli Dyr

nyt i
naturli

Vi bekymrer os både om mennesker og dyr – ikke mindst de dyr,
som bor i vores hjem
• Nyheder om behandling eller pleje af vores kæledyr, som kan styrke
deres livskvalitet
• Information og tips om kost og ernæring, som sikrer vores kæledyr
et sundt liv sammen med os

ved kontakt med
slimi næse og mund.
Ofte er det dig selv,
der bringer virus
op i luftvejshøjde,
når du rører ved dit ansigt
med virusinficerede
fingre.
Så råd nummer et
er håndhygiejne.
Vask
hænder hyppigt
og vær opmærkso
m på, hvad
du rører ved.
Håndsprit er effektivt
imod virus, men
spritten er også
hård imod den naturlige
bakterieflora på huden.
Forebyggende kunne
man
i stedet nævne vanter
– eller måske snarere
varme sokker.

Med udsigt til en
vinter, hvor vi alle
sparer
på varmen, kan det
betale sig at være
beskyttet af varmt tøj. Kroppen
vil altid give topprioritet til at være
varm, og derfor vil
blodgennemstrømningen
i slimhinderne blive
dæmpet, hvis du
fryser fødderne. Dårlig
blodgennemstrømning
betyder også nedsat
immunsystem, så der
er en fysisk forklaring
på,
at din mor bad dig
om at huske halstørklæ
det.
Det er i øvrigt samme
effekt, som når
kroppen i en stress-situ
ation skruer ned
for
bl.a. immunforsvaret.

FAKTA

Når du er blandt

smittede

Smitten kan komme
alle steder fra, så
du kan lige så godt
ruste dig.
Ud over almindeli
g god hygiejne og
opmærksomhed
mødet med fjendtlig
kan du forberede
invasion af virus.
kroppen til
Det gør du ved at
styrke sig på.
give dit immunfor
svar noget at
Du kommer langt
med en multivitam
inpille, men herudover
essentielle næringsst
kan vi især nævne
offer, som kroppen
tre
ikke selv producere
r: D-vitamin, zink
D-vitamin ser ud
og selen.
til at have en særligt
vigtig rolle over
det et vitamin, som
for coronavir us,
multivitam inpillen
og samtidig er
ofte ikke indeholde
siges om zink og
r nok af. Det samme
selen, der begge
har
kan
meget
systemet; zink som
vigtige roller at
spille i forhold til
komponent i et
immunstort antal enzymfor
stærk antioxidan
bindelser og selen
tisk effekt.
med en
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FAKTA

Når du ER blevet

smittet

Uanset alle de forholdsre
gler, du tager, kan enhver blive
ramt af sygdom.
Hvis du må bukke
under, er første
råd at kigge på de
forebyggende
råd ovenfor. Alle
tre tilskud vil
styrke din krop
i kampen mod
en virusinfek tion.
Derudover tyder
meget på, at
C-vitamin i store
doser kan lette
sygdomsforløbet.
Du skal op og
tage flere hundrede
gram ad
gangen, ofte anbefales
500-1.000
gram dagligt, før
du kan forvente
en
effekt. Flere studier
har peget i
retning af en forkortet
sygdomsperiode hos patienter,
der tager
disse store doser
C-vitamin.
Desuden har fedtsyrern
e EPA og
DHA i omega-3
en stærk antiinflammatorisk
virkning, som i
høj
grad medvirker
til, at immunfor
svaret er klar til
at tage kampen
op
imod uvelkomn
e virus-gæster

