Genveje
til en god
fordøjelse
De bedste tips og tricks

Naturprodukter og kosttilskud
du kan have tillid til
Produkter, der er baseret på naturens
egne virkemidler
Alle urter og planter er økologiske
eller indsamlet i naturen
Den højeste kvalitet

Ingen tilsætningsstoffer
Solide indholdsstoffer, der virker
Vegetabilske kapsler

Patenterede, specialudviklede
bakteriestammer
Nøje afstemt de forskellige
miljøer i tarmafsnittet
Mikrokapsulering (unik produktionsteknik) – sikrer højt indhold
af levende mælkesyrebakterier

Få vejledning i, hvordan du bruger
de nævnte kosttilskud i din lokale
helsekostbutik, Matas eller på avogel.dk
eller bioforce.dk eller kontakt vores
kundeservice på telefon 8770 8770.

Enkle tips til en
god fordøjelse
De rette tilskud kan gøre meget for dit velbefindende, men
for at sikre en optimal fordøjelse er der nogle enkle huskeråd,
der er værd at være opmærksomme på:

På med nathuen!
Når vi sover, restituerer kroppens
celler bedst, ligesom sindet får hvile.
Søvn giver ro til krop og hjerne og
er samtidig den tid på døgnet, hvor
kroppen udskiller flest affaldsstoffer.

Groft og grønt
Fyld tallerkenen med grove grøntsager, groft brød, frø og kerner. Vælg
linser og bønner til og spis masser af
fisk og lyst kød. Det er let at fordøje og
en god måde at få flere vitalstoffer på.

Snør løbeskoene
Motion gør underværker for din krop
og din fordøjelse. En rask gåtur er
rigeligt, men du kan også gøre det til
en vane at løbe en tur et par gange
om ugen.

3 grundtilskud til tarmen
Vil du passe godt på din tarm, kan du
med fordel tage 2 daglige Lactiplustabletter (se side 8) sammen med
din morgenmad, og drikke et glas
Valleforce Berry (se side 11) i forbindelse med måltiderne. Du kan
med fordel også tage et dagligt tilskud af vitaminer og mineraler i form
af Biortomin fra Biorto (se side 5).

Bliv klogere på din tarm og få flere
tips og tricks på de følgende sider.

Har du styr på
vitaminerne?
En vitamintablet kan ikke erstatte en
sund livsstil, men den kan være en
hjælpende hånd i perioder, hvor du
har travlt og måske ikke får spist så
varieret, som du gerne vil.

Spiser du varieret nok?
Travlhed, lange arbejdsdage eller bare
off-days i køleskabet kan gøre, at vi
ofte ikke spiser så varieret, som vi går
og tror. Derfor er en daglig vitaminpille
en rigtig god idé, især i perioder af
livet, hvor vi spiser ensidigt eller
ikke har den store appetit. De unikke
multivitamin- og mineraltabletter fra
Biorto er bredt dækkende vitamin/
mineraltilskud og et godt supplement
i de perioder, hvor du spiser småt
og ensidigt.

Husk dit
energistofskifte!
Mange af os er nok
ikke klar over, hvor
vigtige mange af
B-vitaminerne er
bl.a. for vores energistofskifte. B-vitamin
forekommer naturligt
i fuldkorn, frugt,
grøntsager, fisk og
skaldyr, bælgfrugt og
indmad, så spiser du
i perioder ikke efter
Fødevarestyrelsens
kostanbefalinger,
skal du være
opmærksom på, om
du får nok B-vitamin.

Komplet B fra
Biorto indeholder
B-vitaminerne B2,
niacin, pantothensyre, B6 og B12 samt
magnesium, der alle
bidrager til et normalt energistofskifte
samt til at mindske
træthed og udmattelse. Indholdet af vitamin C vedligeholder
immunsystemets
normale funktion.

Træt og uoplagt?
Kom tilbage i
topform med Biorto
Magnesium. Magnesium bidrager bl.a. til
en normal muskelfunktion, til en
normal psykologisk
funktion samt til at
mindske træthed og
udmattelse, og derfor
er magnesium et helt
essentielt mineral.
Spiser du rigeligt med
grønt og fuldkorn, er
det slet ikke sikkert,

du har brug for et
tilskud af magnesium. Men de færreste af os lever i dag
så regelmæssige liv,
at der er styr på alle
dagens tre måltider,
så de indeholder
rigeligt med grove
grøntsager og fuldkorn hver dag.
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Masser af fibre
Har du mavekneb eller træg mave, er fibre måske en del af
løsningen. Du kan få masser af fibre gennem kosten,
og faktisk anbefaler Fødevarestyrelsen, at vi indtager 23-35
gram fibre hver dag. Det kræver, at du spiser grove
grøntsager, groft brød og for eksempel fuldkornsmysli til
morgenmad hver dag, men er maven alligevel lidt træg, kan
naturens egne fiberholdige råvarer hjælpe maven på vej:

Frugt og fibre tabletter
En lille og nem håndsrækning,
hvis du har træg mave. Tabletterne
indeholder rabarberrod, der
vedligeholder en regelmæssig
tarmfunktion ved træg mave og
virker indenfor 6-8 timer. Tag 1-2
tabletter inden sengetid.

Frugt og fibre terninger
100% naturlige tyggeterninger med
figen, rabarber og tamarindsaft, der
bidrager til opretholdelsen af en
normal tarmfunktion. Indeholder
også dadel. Terningerne giver
hurtigere passage, blødere
afføringskonsistens og bedre
tarmbevægelighed indenfor 6-8
timer. Skaber ikke afhængighed.

4 tips til gode
toiletvaner
Gå på toilettet, når din krop fortæller dig, at du skal.
Tag dig god tid og lad kroppen selv bestemme.
Skab faste rutiner for dine toiletbesøg.
Læn dig forover, når du sidder på toilettet.
Den korrekte siddestilling kan gøre dit
toiletbesøg lettere.
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Balance i
fordøjelsessystemet
70% af vores immunforsvar
sidder i tarmen, og man kan sikre sig,
at ens tarmsystem er godt kørende med
f.eks. et dagligt tilskud af LactiPlus.

I stedet for en
liter yoghurt
Hele 5 milliarder mælkesyrebakterier fra
6 forskellige stammer, samt calcium, selen
og C-vitamin! Meget bedre kan det ikke blive,
for calcium bidrager nemlig til fordøjelsesenzymernes normale funktion samtidig med,
at C-vitamin og selen understøtter immunforsvarets normale funktion.
Samtidig får du med en daglig dosis Lactiplus
lige så mange mælkesyrebakterier, som hvis du
spiste en hel liter yoghurt - og så er det måske
nemmere at snuppe de anbefalede to kapsler.

Tilpasset til tarmen!
Kapslerne giver et tilskud af mælkesyrebakterier fra flere
forskellige bakteriestammer. De forskellige tarmafsnit har
forskelligt miljø, og Lactiplus-stammerne er afstemte efter
disse forskellige miljøer.

5 milliarder mælkesyrebakterier i én dosis
Nøje afstemt til tarmens
mange afsnit
Calcium bidrager til
fordøjelsesenzymernes
normale funktion
Vitamin C og Selen
understøtter immunforsvarets normale
funktion
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Ingen grund til
bitterhed!
Bitterstoffer bidrager til fordøjelsessystemets normale
funktion. Du kan spise dig til masser af gode bitterstoffer ved
at vælge bitre grøntsager og frugter som for eksempel rucola
og grape, men har du behov for at understøtte fordøjelsen
yderligere, kan du vælge mellem to kosttilskud med et højt
indhold af fordøjelses-orienterede bitterstoffer:

Gastrosan Complex
Urterne i Gastrosan Complex er nøje udvalgte og sammensat for den mest
optimale effekt. Sammen bidrager de til
en optimal fordøjelse. Tinkturen består af
røllikeurt, mælkebøtteurt og -rod,
citronmelisse, gul ensian, korbendikt-urt,
kvanrod og tusindgylden-urt. Alt sammen
urter, der er rige på bitterstoffer.

Boldocynara
Slip af med den oppustede fornemmelse
med Boldocynara. Kosttilskuddet
indeholder boldoblade, der indeholder
stoffet boldin, der stimulerer leverens
galdeproduktion. Du kan anvende
Boldocynara akut eller over en længere
periode.

Ro i maven med
Valleforce Berry
Valleforce Berry er tilsat calcium, der
bidrager til fordøjelsesenzymernes normale funktion, og derfor er Valleforce
Berry et velegnet produkt, når man
søger en god fornemmelse i maven.
Med tilsat aroniabær og granatæble får du desuden to af naturens mest populære bær med
i købet.
Valle er længe blevet brugt som
en del af en helsekur, og før
man havde udvikletmetoder til
at bevare holdbarheden på valle,
tog rige europæere på kurophold
i Schweiz, hvor de hver dag drak
bl.a. frisk valle.
Valleforce Berry er et skånsomt
kosttilskud, og du kan derfor
sagtens tage produktet dagligt
i en længere periode. Valleforce
Berry indeholder ikke laktose.
Nyd Valleforce Berry som et
shot, blandet op med vand
eller i din smoothie.
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Siden sundhedspioneren Alfred Vogel
åbnede sin virksomhed i 1923, har
man hos A. Vogel udviklet
naturlægemidler og kosttilskud til
afhjælpning af almindelige
sundhedsproblemer og skavanker.
Alle produkterne er udvundet fra
naturens eget skatkammer og
hjælper i dag millioner af mennesker
verden over til en bedre og sundere
hverdag.
Hos A. Vogel tror man på, at sundhed handler lige så meget om
at leve sundt og økologisk,
være glad og dyrke motion,
som det handler om at lade
naturens egne kræfter
hjælpe én i kampen for et
sundt liv.

Se mere på avogel.dk
og bioforce.dk
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