Når det
knager
i kroppen
Miniguide til
dig, der gerne
vil bevare
den aktive
livsstil

En aktiv livsstil
skaber værdi
og velvære
Motion og en aktiv livsstil går hånd i hånd
med livsglæde og velvære. For ud over at
vores led, sener, knogler og muskler har
godt af at blive holdt i gang og konstant
få tilført nyt friskt blod fuldt af ilt, så har
bevægelse nemlig også en anden effekt.
Vi bliver simpelthen glade i låget af det.
Vores krop udløser nemlig endorfiner, når
vi bevæger os. Og endorfiner skaber en
lykkefølelse i hjernen. Nogle kan endda
blive afhængige af lige netop denne kemiske proces. Når vi holder os aktive og
spiser sundt og varieret, får vi altså både
en bedre sundhed, men også et større
overskud og en bedre livskvalitet. Derfor er det altafgørende, at vi bevæger os
hver dag uanset alder.

Undgå tunge ben
og ømme muskler
i forbindelse med
motion
Når du har dyrket motion eller
har brugt kroppen godt, er det
ikke unormalt at opleve ømme
led og muskler efterfølgende.

Atrogel™ er naturens førstehjælp
til ømme led og muskler.
Gelen er nem at tage med i tasken.
Smør blot det ømme område 2-3
gange om dagen med et tyndt lag
gel, og massér den ind i huden.
Atrogel indeholder udtræk af den
smukke urt Guldblomme, eller
Arnica montana, der har en positiv
indvirkning på ømme muskler
og led, som man typisk får efter
motion eller træning.

Har du brug for hjælp til tyngdefølelser i
benene, inden du skal dyrke motion, kan du
smøre et fint lag af den kølende og lindrende
Aesculaforce® Gel på, der hvor du mærker behovet. Sørg for at påføre gelen med
opadgående strøg. Hurtigt vil du mærke, at
trætheden og stagnationen i benene letter, så
du kan gennemføre dagens løbetur, også selvom du har haft en lang arbejdsdag, har været
ude at flyve eller lignende. Gelen indeholder
udtræk af hestekastanjefrø med 2 % af det
aktive stof aescin.

Slut med
bekymringer om
stive led og
sener

Når det knager
i kroppen, eller når
det kniber med bevægeligheden, begrænser
det lysten til at kaste sig
ud i fysiske udfordringer,
daglig motion og leg i
børnehøjde.

Med Total Gurkedol kan du styrke
bevægeapparatet, mens du med MobiLed
kan bevare fleksibiliteten i led og sener, så du
frit kan kaste dig ud i nye eventyr.
MobiLed indeholder djævleklorod, der
bidager til vedligehold af fleksible led og
sener og en god mobilitet, mens Total
Gurkedol indeholder gurkemeje, der bidrager
til at styrke kroppens bevægeapparat.

Total Gurkedol
– total bevægelse
Der er ingen grund til at lade
dig begrænse af din manglende
bevægelighed. Med Total Gurkedol, der
indeholder gurkemeje, som bidrager
til at styrke kroppens bevægeapparat,
kan du nemlig selv gøre en forskel. Total
Gurkedol har desuden et højt indhold af
ingefær, der har antioxidantegenskaber,
der understøtter immunforsvarets
normale funktion, og som hjælper med
at opretholde leddets bevægelighed.
Kapslerne indeholder ingen hjælpestoffer
ud over lidt rismel. De er vegetabilske,
lette at sluge og indeholder altså kun
solide indholdsstoffer, der virker.

Få muskler og sener på gled
– brug MobiLed
Hvis du oplever, at dine knæ, albuer og
skuldre er stive, så kan du finde hjælp
i kosttilskuddet MobiLed. MobiLed
indeholder nemlig djævleklorod, der
bidrager til vedligehold af fleksible led og
sener og en god mobilitet, så du undgår
at føle dig begrænset. Med fleksible led
og sener får du friheden til at kaste dig
ud i fysiske udfordringer og nye eventyr.
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Let til bens
med familiens
mindste
Er du så heldig, at du
sommetider tilbringer
tid med familiens
mindste, eller står og
går du meget?
Så kræver det altså, at man
ikke slæber benene efter sig,
fordi de er tunge og trætte.
Med naturlægemidlet Aesculaforce® Forte
kan du lindre hævelser, tyngdefølelse,
kløe, nattekramper og uro i benene, så du
nemt kan passe din dagligdag, være med
til at bygge sandslotte i sandkassen, lege
gemmeleg i haven eller bare sidde på gulvet
og lege med klodser.
Aesculaforce Forte er et naturligt schweizisk
kvalitetsprodukt, hvor udtrækket af friske
hestekastanjefrø modvirker væskeudsivninger
og har karsammentrækkende effekt.
Kastanjen indeholder den aktive ingrediens
aescin, som udtrækkes fra friskhøstede
kastanjefrø. Aescin opstrammer og styrker
blodårerne, samtidig med at uro i benene,
kløe og nattekramper lindres.

Aesculaforce® Forte (ekstrakt af almindelig hestekastaniefrø), pakningsstørrelser 30/60 stk. enterotabletter. Læs omhyggeligt indlægssedlen. Indikationer: Naturlægemiddel til lindring af hævelser, tyngdefølelse, kløe, nattekramper og uro i benene. Behandling af kronisk nedsat venefunktion skal ske i samråd med læge. Dosering: Voksne: 1 tablet 2 gange dagligt. Bør kun efter aftale med læge anvendes til børn under 18 år. Bør ikke anvendes af gravide eller ved amning. Særlige advarsler
og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Forsigtighed ved nedsat lever- og nyrefunktion. Du bør kontakte læge hvis der opstår symptomer som inflammation
af huden, overfladisk årebetændelse, fortykkelse af underhuden, stærke smerter, sår, pludselig hævelse af det ene eller begge ben, ved forværring af symptomer
efter behandlingsstart eller ved utilfredsstillende effekt efter 6 uger med henblik på udredning af ødem. Kontakt læge hvis du bruger støttestrømper; ophør af
brug af disse bør kun ske efter aftale med læge. Hvis du har hjerteinsufficiens skal behandling ske i samråd med læge. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for
indholdsstofferne, herunder jordnødder og soja. Interaktioner: Kan muligvis forstærke virkningen af blodfortyndende medicin og øge risikoen for blødning, hvis du
er i behandling med gigtmedicin af typen NSAID. Bivirkninger: Ikke almindelig: Hovedpine, svimmelhed, lægkramper, kvalme og sure opstød/halsbrand. Sjældne:
Hudkløe. Forkortet produktinformation er baseret på produktresumé dateret 10. juni 2016, som kan rekvireres hos Bioforce Danmark AS på tlf. 8770 8750.

Historien bag det
helsebringende
brand A.Vogel

”Det er aldrig for sent at
støtte naturens trang til at
helbrede, fordi naturens lov
handler om at bevare livet”

Siden sundhedspioneren Alfred Vogel åbnede sin
virksomhed i 1923, har 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 familier
verden over til en bedre og sundere hverdag.
Hos A.Vogel er man overbevist om, 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.

avogel.dk
bioforce.dk

Har du brug for råd eller vejledning, er du meget
velkommen til at kontakte vores kundeservice på
87 70 87 70 eller skrive til info@bioforce.dk
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