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Klingel är modeföretaget som riktar sig till dig som står mitt i livet. 
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KVINNA I BALANS

Visste du att den vanligaste dödsorsaken hos 

svenska kvinnor är hjärt- och kärlsjukdomar? 

Trots det vet vi alldeles för lite om kvinnlig 

hjärthälsa. Förutom okunskap finns det 

också omotiverade skillnader i behandling 

mellan kvinnor och män. Det här är frågor 

som engagerat mig länge och som jag 

brinner för. Det fick mig också en gång att 

starta 1,6 miljonerklubben tillsammans 

med några medsystrar. Vi jobbar för 

att sprida information ur ett kvinnligt 

perspektiv och för att förbättra för 

kvinnors hälsa. En gång om året 

har vi särskilt fokus på hjärtat 

i samband med kampanjen 

Woman in Red. Men 

hjärtat finns med i allt 

vi gör – till exempel 

i alla de seminarier 

vi ordnar runtom i 

landet.

Tro mig – det finns verkligen angelägna 

frågor att ta tag i! Yngre kvinnors hjärthälsa 

har försämrats eftersom svenska kvinnor 

sitter mer och mer – det påverkar hjärt- 

kärlhälsan. Det här måste uppmärksammas 

mer. En åtgärd i rätt riktning är till exempel 

att det behöver skrivas ut mycket mer fysisk 

aktivitet på recept för dem som har besvär.

Kvinnor underbehandlas med blodfetts-

sänkande medel efter infarkt – liksom kvinnor 

med högt blodtryck och färre kvinnor än 

män får blodförtunnande medel vid 

förmaksflimmer. Hur kan detta få fortsätta? 

De här skillnaderna måste bli mycket mer 

synliga och redovisade i alla kvalitetsregister i 

sjukvården så det kan bli ett slut på det. Kvinnlig 

typ av hjärtsvikt saknar ännu behandling – 

vi vill bidra till att det forskas mer på det. Ja 

över huvud taget så saknas fortfarande ett 

genusperspektiv i hjärtforskningen. Bättre än 

så kan vi! Det är några av de frågor som jag 

vill att vi tillsammans lyfter och förbättrar. Du 

själv, din doktor och våra sjukvårdspolitiker.

Alla stora tankar kommer från hjärtat har 

någon sagt. I den riktningen vill jag att vi 

tillsammans också ser till att kvinnor får en 

bättre hälsa. Sköt om dig och låt hjärtat vara 

med!

                                   Med vänliga hälsningar 

Alexandra Charles

Bli medlem via vår hemsida: 

www.1.6miljonerklubben.com
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HJÄRTEFRÅGOR
Nu har det nyligen varit Valentine och det där med hjärtat är ju speciellt och 
står för så mycket… Hjärtefrågor, hjärtevänner, ett brinnande hjärta och inte 
minst hjärthälsan. För att vi som kvinnor ska kunna vara i balans krävs ju en 

god och sund kropp. Då mår ju även själen så mycket bättre!

Sveriges äldsta hudvårdsskola 
märker ökat intresse: ”Kul att 
många vågar byta karriär”. 

SID 14

SID 9

Så blev Maja Wennerlund av med 
sina magbesvär.





FORMGJUTNA SKOINLÄGG 
LYFTER SÅVÄL VARDAG SOM 
TRÄNING TILL NÄSTA NIVÅ

Christian Bauer, kund hos FootFlex SÅ HÄR GÅR DET TILL:

Det är enkelt att skaffa inlägg, 
boka en tid hos Footflex. 
Besöket tar ca en timme.
 
Under besöket går en  
specialist igenom:
• Konsultation av ditt behov
• Skoråd
• Stabilitet och rörelseanalys
• Gjutning
Vid gjutningen använder 
Footflex luft och vakuum för 
att få fram formarna. Allt görs 
på plats så du slipper långa 
väntetider. 

Footflex
Scheelegatan 11,
Stockholm
08 590 701 00
www.footflex.se
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SKOINLÄGG

FORSKNING

FootFlex erbjuder formgjutna sko- 
inlägg med en naturlig svikt som 
hjälper foten att återskapa sin 
naturliga funktion och samtidigt 
bidrar med ett skräddarsytt stöd såväl 
på promenaden som på jobbet, festen 
eller löprundan.

– Jag har haft besvär med diskbråck 
i cirka 25 års tid. Det har gett mig 
smärtor från höften och ner i högra 
benet och gjort så att jag haltar på 
höger fot. Den senaste tiden har 
smärtorna blivit värre och förhindrat 
mig från att träna, bland annat. Av min 
läkare fick jag rådet att vända mig till 
FootFlex, säger Ann-Mari Wallin.

 

Märkte stor skillnad efter ett par 
dagar
Tidigare har Ann-Mari avhjälpt smärtan 
med olika typer av smärtlindrande 
mediciner, men det föll aldrig så väl ut. 
Att formgjutna inlägg skulle vara ett 
alternativ hade hon inte tänkt på. 

– Nej, det kändes nästan lite 
för enkelt. Men redan efter ett par 
dagar märkte jag en stor skillnad. 
Nu haltar jag inte alls på samma 
sätt, mina smärtor är mycket mindre 
och jag mår bättre i höft och ben.  
Besöket på Footflex inleddes med att 
Ann-Mari genomgick en konsultation 
som innefattade en stabilitets- och 
rörelseanalys. Baserat på analysen 
och testerna formgjöts för Ann-Mari 

individuellt utformade inlägg. En klar 
fördel är att inläggen kan användas 
i alla typer av skor, även i skor med 
riktigt tunna sulor. Inläggen är 
tillverkade av kolfiber, vilket gör dem 
tunna, lättviktiga och stabila.

– Jag är supernöjd! Det här är klart 
en bra investering som jag absolut 
kan rekommendera, avslutar Ann-Mari 
Wallin.

Maximerar träningen och skonar 
kroppen
Christian Bauer gillar en aktiv fritid, 
han tränar löpning och crossfit minst 
tre-fyra gånger i veckan. Han hörde 
talas om FootFlex genom bekanta som 
tipsade honom att testa formgjutna 

sulor för att på så sätt kunna träna 
trots en knäskada.
  – Det visade sig att det var fötterna 
snarare än knäna som krånglade. 
Inläggen från FootFlex har gett mig 
ny träningslust, jag använder dem 
oavsett om jag springer, promenerar, 
cyklar eller tränar crossfit. 

Inläggen gör att jag får ut mer av 
min träning, de gånger jag glömmer 
dem hemma märker jag direkt en 
avgörande skillnad i komfort. Nu kan 
jag inte vara utan mina inlägg, för mig 
var det verkligen en investering i hälsa 
och välbefinnande, säger Christian.

OSCAR LEVY

Våra fötter ska bära oss genom livet - ändå glömmer de flesta av oss att ge dem den omsorg och det ergonomiska stöd de behöver, 
varje dag, året runt. Formgjutna skoinlägg i kompositmaterial underlättar vardagen, förebygger rygg- och knäproblem, gör träningen 
skonsammare och ger dessutom en oslagbar komfort, oavsett vilka skor vi använder.

Allt fler får smärtstillande 
läkemedel utskrivet
Citodon, Treo Comp, Panocod men också starkare läkemedel som oxikodon. Personer som får smärtstillande läkemedel ökar 
kraftigt – och skapar riskfyllda beroenden. 
– I USA är för närvarande antalet dödsfall i opioida läkemedel större än för heroin och kokain tillsammans, säger Fred Nyberg, 
professor i farmakologi, koordinator och samordnare för U-FOLD (Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende på 
Uppsala universitet) samt president för INRC (International Narcotics Research Conference). 

OPIOIDA läkemedel fyller en stor funktion inom 
sjukvården. Dels eftersom att de är smärtstillande 
men också för dess lugnande och muskel-
avslappnande effekt. Men vid högre doser -har 
de en starkt euforisk effekt och det är lätt att 
falla in ett beroende som skapar effekter på 
belöningssystemet i hjärnan. En grupp vanliga 
receptbelagda smärtstillande läkemedel är 
Citodon, Treo Comp och Panocod. De innehåller 
kodein som till en del omvandlas till den starkt 
beroendeframkallande substansen morfin. Enligt 
statistik från Socialstyrelsen har antalet personer 
som får preparat utskrivet ur denna grupp ökat 
med en tredjedel i förhållande till befolkningen. 
Samtidigt visar siffrorna att andelen som får 
det mycket kraftigare smärtstillande preparatet 
oxikodon – ett syntetiskt morfinpreparat – 
utskrivet ökat med 350 procent under samma 
period. 

– Behovet av smärtstillande preparat har 
ökat i samhället i dag. Utan att ge mig in på 
specifika skäl tror jag att det handlar om en 
ökad psykisk såväl som fysisk stress i samhället. 
Samtidigt kan det också vara så att vi är 
bättre på att mäta och upptäcka detta i dag. 
Belastningsskadorna ökar och ett stort antal 

svenskar drabbas varje år av ländryggssmärta. 
Många behandlas med opioida läkemedel. 
Konsekvensen av den ökade förskrivningen leder 
i många fall till beroende. Hur många av dem som 
får dessa starka läkemedel utskrivna och utvecklar 
beroende är svårt att säga. Men typiskt för dem 
som gör det är att de får läkemedel utskrivet av 
flera olika läkare. 

–  Det är förstås en varningsklocka, samtidigt 
är det inte lätt att veta om patienter i första hand 
söker för att stilla ett beroende eller sin smärta?  
För dem som blir beroende kan det i många fall 
bli livslångt – och innebära att man hela livet 
behöver gå på något sorts kombinations-preparat 
eller metadon. 

– Det djupa beroendet beror till stor del på att 
belöningssystemet i hjärnan rubbas och endorfin- 
och dopaminsystemen påverkas. Men nyligen 
har det visats att tillväxthormon faktiskt kan vara 
behjälpligt. Det påverkar nämligen nybildningen 
av nervceller viktiga för kognition och minne. 

 
PÅ VILKET SÄTT PÅVERKAR DET 
BELÖNINGSSYSTEMET?

– De flesta droger försämrar missbrukarnas 
kognitiva förmåga. En skada som beror på 

förstörda nervceller och som kvarstår även om 
de kommer in i behandling. Ett sätt att återställa 
denna skada är att tillgripa en behandling som 
stimulerar nybildning av nervceller och det 
kan alltså ske med hjälp av just tillväxthormon. 
Eftersom den kognitiva funktionen är starkt 
kopplad till belöningssystemet så är det oerhört 
intressant om vi kan påverka denna funktion hos 
dessa personer, avslutar Fred Nyberg.

             OSCAR LEVY

”Enligt statistik från Socialstyrelsen har 
antalet personer som får preparat utskrivet 
ur denna grupp ökat med en tredjedel i 
förhållande till befolkningen” 

Fred Nyberg
Uppsala universitet

Gratis 
    fotanalys!

VÄRDE 400:- 
Vi bjuder FootFlex läsarna på en gratis 

fotanalys. Se till att du har de bästa 
förutsättningarna du kan. Oavsett om 

du ska ut och springa, promenera, 
eller bara vill må bra! 

Klipp ut kupongen och ta med till butik. 
Boka tid! Fotanalysen innehåller konsultation 

av ditt behov, stabilitet och rörelseanalys, 
skoråd, tidsåtgång cirka 30 minuter.

www.footflex.se 
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HÅRVÅRD

Med blick 
för det ljuva livet
Här är två bra tips för nya pigga ögon 
– från Sveriges största privata ögonklinik:

Börja med att korrigera ditt synfel snabbt, 
säkert och smärtfritt med en RLE-behandling 
(Refractive Lens Exchange). I de allra fl esta 
fall leder operationen till att du helt slipper 
glasögon eller linser. 

Se sedan till att det verkligen syns hur bra 
du mår – nu när det är dags att leva det ljuva 
livet. Med ögonlocksplastik kan våra skickliga 
ögonkirurger lyfta fram din ursprungliga 
vackra ögonform – så att du känner dig 
många år yngre. 

Stockholms Ögonklinik fi nns vid Sophia-
hemmet på Valhallavägen 91. Kontakta oss 
så bokar vi en tid för förundersökning.

Tel 08-508 949 11 
www.stockholmsögonklinik.se

– JAG HAR religiöst använt 
handduken från AQUIS sedan 2007. 
Det är omöjligt att slita ut 
den, den är flexiblare och mer 
hållbar än silke. Detta gör också 
handduken till ett miljövänligt 
val, berättar Anette Nordvall som 
är generalagent för den unika 
hårhandduken i Europa.
  Det säljs ungefär en halv miljon 
exemplar av den unika handduken 
per år utanför Europa. Nu ska den 
snabbtorkande och miljövänliga hår-
handduken lanseras i Skandinavien.

VAR RÄDD OM HÅRET
Att torka håret med en tung sträv 
frottéhandduk är inte bra om man 
vill ha ett långt och vackert hår. Håret 
är som mest sårbart när det är blött, 
därför är det viktigt att håret blir torrt 
så snabbt som möjligt men också att 
det får torka på ett skonsamt sätt.

  – Genom att låta håret torka utan 

att rufsa och gnugga med handduken 
undviker man att hårstråna går av. 

Den snabbtorkande handduken gör 
att man inte behöver använda hår-
fön, vilken också sliter på håret. 
 
UPPTÄCKTE HANDDUKEN I USA
Det var när Anette var bosatt och 
arbetade i USA som hon stötte på 
den snabbtorkande hårhandduken 
från AQUIS. 

  – Då var mitt hår midjelångt och 
eftersom jag tränade ofta så var det 
alltid ett problem med att torka mitt 
långa hår. När jag introducerades 
för den här handduken av en 
slump så var det verkligen något 

revolutionerande. Mitt långa hår blev 
torrt jättesnabbt endast genom att 

gå runt med handduken virad 
på huvudet som en turban.
 När Anette efter 17 år i USA, 
och med numera knälångt 
hår, beslutade sig för att flytta 
hem till Sverige bestämde hon 
sig också för att introducera 

handduken i Skandinavien.

OTROLIG 
UPPSUGNINGSFÖRMÅGA
Handduken är vävd med många och 
långa fibertrådar för absorberande 
och sammetslen mjuk kvalitet. Det 
är små hål mellan trådarna som 
tillsammans med fibrerna gör att 
vattnet sugs upp snabbare. Materialet 
är patenterat och kallas AQUITEX.

  – Handduken finns än så länge 
i vitt, men vi arbetar med nya 
spännande produkter. 

  Den miljövänliga hårhandduken 

finns både som vanlig handduk 
och som turban med ett knäppe, 
så att den kan bäras medan man 
utför andra sysslor utan att trilla av. 
Själva turbanen har mönster-och 
designpatent. Handduk och turban 
tvättas i 40 grader utan sköljmedel 
och säljs också i en miljövänlig 
förpackning. Hållbarhet är ett ledord.

  – Jag behöver aldrig springa iväg 
med blött eller fuktigt hår, vilket är en 
extra fördel vintertid!

 Tänk att handdukar har ett sådan 
lågt engagemang och är en så viktig 
process i själva hårtvättsprocessen, 
otrolig otippat att det är så här 
enkelt, avslutar Anette.

 OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK
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Håret torrt på nolltid
med revolutionerande handduk

När håret är blött är det som mest sårbart. Se därför till att håret blir torrt så snabbt som möjligt på ett skonsamt 
sätt. Med hjälp av en ny superabsorberande hårhandduk går torktiden på långt hår åtta gånger så fort.

  – Jag behöver aldrig springa 
iväg med blött eller fuktigt hår, 
vilket är en extra fördel vintertid! 

Anette Nordvall 
Generalagent på AQUIS.
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PRODUKTGUIDE FRÅN ATTRACT

RESA

P L A S T I K K I R U R G E N L E I F  G Y L B E R T 
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PLASTIKKIRURGI I TRYGG OCH OMVÅRDANDE MILJÖ

T:  0 8 -21  0 1  0 1

 50+
Utomhus var det mörkt, kallt och tråkigt. Robert 
hittade hemsidan www.scandinavianvillage.se.  
Där målades bilden av ett liv i paradiset upp. 
Inte särskilt trovärdigt, tyckte Roberts hustru 
Anne. Men Robert skaffade mer information. Den 
ökade deras intresse och de beslöt sig för att 
testa informationen mot verkligheten. Tre veckor 
senare kom Robert och Anne till Scandinavian 
Village i Thailand.

I en liten universitetsstad vid kusten en dryg 
 timme söder om Bangkok ligger Scandinavian 
Village. Medlemmarna – som själva äger anläg-
gningen och som måste tala ett skandinaviskt  
språk och vara minst 50 år – har under tio 

års tid skapat sig en tillvaro som inne- 
håller de flesta sorters service, socialt liv och 
aktiviteter som resvana och kvalitetsmedvetna 
skanidnaver kan önska sig.  Några bor där nästan 
året runt. Andra bara under några semesterveckor. 
Men de flesta bor där större delen av vintern. Och 
kallar det sitt paradis!

Här lockas man att leva ett aktivt liv med 
motion i många olika former. Förutom 
Thailands antagligen längsta pool (130 m) finns 
det ett välutrustat Fitness Center och många 
motionsaktiviteter. För golfspelare finns ett tiotal 
bra golfbanor i närheten, med specialavtal som 
ger låg green-fee. Men det finns också många 

sociala och kulturella aktiviteter, som gör livet 
trevligt för medlemmarna i Scandinavian Village.

Robert och Anne upptäckte att verkligheten för 
en gångs skull överträffade deras förväntningar. – 
Scandinavian Village är verkligen en oas för roliga 
aktiviteter och trevligt umgänge i skönt klimat. 
Och det är också lätt att ta sig till härliga öar eller 
världsstaden Bangkok, liksom till andra delar av 
Asien, säger Anne. För Robert var det golfen som 
var den stora överraskningen: – Det är toppen att 
lätt kunna ta sig till jättebra golfbanor och spela 
med trevliga kompisar så ofta man vill, säger 
Robert. Att det dessutom finns så mycket annat 
kul att göra är ett extra plus. 

En dryg vecka efter deras första möte med 
Scandinavian Village och medlemmarna där, 
beslöt Robert och Anne sig för att köpa en 
lägenhet. – Vi ser fram emot att under delar av 
året fly från mörker och kyla för att kunna njuta 
av sol, ljus, värme och ett aktivt liv med trevliga 
människor. Helt enkelt leva ett liv i paradiset! 

PARADIS FÖR AKTIVA
Sol, ljus och värme. Året runt. Bra service, 
trevliga människor och massor med 
aktiviteter. Dessutom bra golf. Ett riktigt 
paradis finns faktiskt just söder om Bangkok!

CHRISTIAN JUUL

Vilka är de vanligaste 
anledningarna till att man väljer 
göra en ögonlocksoperation?
– Som en del av det naturliga 
åldrande tappar huden sin spänst 
med åren. Detta, tillsammans med 
gravitationen, kan påverka den tunna 
huden på ögonlocken så att det blir 
ett överskott av hud på ögonlocket. 
Det gör inte bara att man ser trött, 
ledsen och hängig ut, utan kan också 
påverka synen till det sämre. Tunga 
ögonlock kan kännas besvärligt och 
ger hela ansiktet ett trött intryck. 
Åtgärden är för patienten ett enkelt 
ingrepp som ger en kombination av 
funktion och estetik. 

Finns det några risker 
förknippade med en sådan 
operation?
– Alla operationer för med sig en risk, 
men det föreligger ingen ökad risk 
vid operation av ögonlocken. Det är 
ovanligt med komplikationer såsom 
infektioner, men dessa kan förlänga 
sårläkningen.

Hur pass vanligt är det med 
ögonlocksoperationer hos er?
– Det är en vanligt förekommande 
operation, tidigare var det fler kvinnor 
som lät operera sina ögonlock, men 
nu har även män insett att också de 
kan få hjälp med sina ögonlock.

Hallå där… 
Per Sandkull

Överläkare och ögonplastikkirurg 
på Stockholms ögonklinik

www.stockholmsogonklinik.se

ROLIGARE OCH 
EFFEKTIVARE 
TRÄNING! 
Attract S-Move 
ger dig snabbare 
resultat genom 
accelerationsträning. 
Aldrig tidigare har 
det varit så enkelt att 
komma i form!

SVERIGES POPULÄRASTE
• Upp till 12 km/h 
• Pulsmätning 
• Lättillgänglig motion hemma 
• Tar liten plats, hopfällbart 
• Stark motor, stabil   
   konstruktion

Läs mer och köp 
produkterna på 
www.attract.nu

Introduktionspris 
4 450 kr
Spara 1 500kr

Attract S-Move Spara 1 700kr

Attract motionsband 
1030A sv/s

2 295 kr

1 295 kr

ÄNTLIGEN HÄR! 
Upplev friheten att mäta puls med fotoelektrisk 
sensor – slipp pulsbanden!

Attract 
SportWatch MW1

2014 © Attract Sport & Health

     Grå: CMYK-svart 60% 

     Grön:  C=55, M=0, Y=100, K=0



När du reagerar på mat, känslor, stress, väder, kon�ikter är 
det enligt Ayurveda din unika konstitution som skickar dig 
en signal.

Att lära känna sin kroppstyp är nyckeln till att förstå sig 
själv och sina behov för att nå balans. En person som blir 
skakig av en kopp svagt ka�e är olik en som dricker tre 
koppar espresso och inte känner någonting.

Ayurveda behandlar inte sjukdomen utan individen och 
kropps-typen (Vata, Pitta eller Kapha) som har kommit ur 
balans.

Lär dig mer om dig själv

Barnhusgatan 1, tel 08-21 53 30
info@vedalila.se, www.vedalila.se

öppet vard 11–18, lör 11–14
 (Butik korsningen Drottninggatan 71D – Barnhusgatan 1)

Kom i balans
med Ayurveda

Ayurvedisk butik och hälsocenter mitt i Stockholm och på www.vedalila.se

Lär dig mer om dig själv och de du har omkring dig på en grundkurs i Ayurveda på Veda Lila. 

Visar du upp denna annons får du 200:- rabatt på en av kursena.

PMS 704

PMS 530
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ÖGONVÅRD

Nu lämnar vi 300 kr rabatt till nya kunder 
vilket blir 1.300 kr för ett par. Gjuter man två 
par vid samma besök blir kostnaden 2.300 kr.

Återkommande kunder får automatiskt  
300 kr i rabatt på ordinarie pris 1.600 kr.

Tel. 0771-130 130  •  info@fotkomfort.se
www.fotkomfort.se

Formgjutna inlägg

Hammarbacken 4 A,
191 49 Sollentuna
Telefon: 08-522 046 61

Läs boken
”Överlista din cancer”

En mycket läsvärd bok om
alternativa behandlings-
metoder med Protocel®.
Skriven av

Uppge var du såg annonsen vid 
beställning och få 30 kr rabatt!

218:-

Du beställer den enkelt
på: www.mednature.se

inkl. moms, exkl. frakt

Harmoniskt, lugnt och avstressande. 
Så beskriver Diza Stenkvist sitt besök 
på Zebrakliniken i Stockholm. Hit kom 
hon för cirka sex månader sedan efter 
en rekommendation från S:t Eriks 
Ögonsjukhus.

–  Under 15 års tid hade jag lidit 
av Fuchs dystrofi, en ögonsjukdom 
som drabbar hornhinnan och kräver 
hornhinnetransplantation men det 
var först 2013 och 2014 jag genomgick 
hornhinnetransplantationerna på S:t 

Eriks Ögonsjukhus. Jag hade dragit ut 
på det på grund av rädsla, säger hon. 

En befogad rädsla kan tyckas. 
Tidigare kunde nämligen en 
hornhinnetransplantation vara 
förenat med risken att bli blind. 
Men utvecklingen har gått snabbt 
fram. I dag görs hundratals lyckade 
transplantationer varje år. 

– Transplantationerna gick bra, 
men jag hade samtidigt under en 
period känt hur mina ögonlock börjat 

hänga allt mer, vilket störde mig.  
Ögonläkaren på S:t Eriks Ögonsjukhus 
rekommenderade Diza att boka en tid 
hos bland annat Zebrakliniken. 

– Det var värt det alla gånger om. 
Både ögonläkaren Martin och skö-
terskan Linda var väldigt professionella 
och trevliga. Stämningen på kliniken 
var fridfull och själva operationen 
gick jättebra. Martin var mycket nog- 
grann och försiktig. Jag var aldrig rädd 
på  Zebrakliniken eftersom de var så 

lugna och fina 
att ha och göra 
med.

Hur var själva 
operationen?
– Den var över 
fort och jag 
var vaken hela 
tiden men 
hade fått en 

lokalbedövning i huden kring ögonen. 
Efteråt såg det lite ut som att man 
fått en smocka, det var lite blått kring 
ögonen men det la sig efter någon 
vecka.

Hur känns det i dag?
– Ögonen är större och jag ser yngre 
ut – det är en stor skillnad mot 
förut. Jag går på ständiga kontroller 
på S:t Eriks Ögonsjukhus för mina 
transplantationer och där har de 
också påpekat hur snyggt detta från 
Zebrakliniken blev, avslutar Diza 
Stenkvist. 
 
En ögonplastikoperation på Zebra- 
kliniken tar cirka en timme och 
du lämnar kliniken samma dag. 
Ingreppet är enkelt och görs under 
lokalbedövning. Om du vill får du också 
en lugnande tablett. Ingreppet syftar 
till att ge dig ett yngre och piggare 
utseende. 

OSCAR LEVY

”DET VAR VÄRT DET ALLA 
GÅNGER OM”

Diza Stenkvist, 72, genomgick en ögonplastikoperation på Zebrakliniken sommaren 2014. I dag upplever 
hon att ögonen är större samt att hon ser yngre ut. Besöket på kliniken minns hon med glädje. 

Undvik makeup och linser i  
några dagar efter operationen.

Undvik att luta dig framåt eller 
lyfta tungt de första dagarna.

Om du tar smärtstillande, tänk 
på att inflammationshämmande 
läkemedel har en 
blodförtunnande effekt. Använd 
helst Alvedon, Panodil eller 
Citodon vid smärta.

Efter en vecka har svullnaden 
gått ner och stygnen tas bort. 

Efter stygnborttagningen kan du 
använda lite täckkräm om du vill 
dölja eventuella blåmärken.
Vanligtvis kan man återgå till 
arbetet redan efter en vecka. 
Fysisk ansträngning bör man 
vänta med i ca tre veckor.

Läs mer på: 
www.zebrakliniken.se

INNAN OCH EFTER 
BEHANDLINGEN:

•

•

•

•

•
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MAGBESVÄR

Före  Efter

ÅDERBRÅCK 
och ådernät

Skuminjektion med ultraljud
Effektiv behandling av åderbråck 

utan operation eller narkos.
(Ingen sjukskrivning krävs)

Läkarhuset Hötorgcity
08-55 80 80 00

www.åderbråck.nu
Dr. Brigitte Galland Perhard

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Susanne Saarinen
 leg. läkare

Vasavägen 9
181 42 Lidingö
www.sagakliniken.se

Mobil 073 824 74 95
helena@sagakliniken.se

 Botox, Fillers, miconeedling, kemisk peeling samt trådlyft

VÅRERBJUDANDE!
På fillerbehandling 
under mars

www.sagakliniken.se • 0723-500 520

Leg.läkare
Susanne Saarinen

Leg.ssk
Helena Dellner

Bland Sveriges befolkning lider i 
genomsnitt tio procent av rethosta, 
klumpkänsla, sväljsvårigheter, sura upp-
stötningar, kräkningar och/eller smärta.
Många gånger orsakat av ett mellan-
gärdesbråck som inte alltid upptäcks. 
Symptomen kan vara förenade med 
skamkänslor, vilket leder till att många 
lider i det tysta. En vanlig lunchsituation, 
eller middagsbjudning kan leda till stor 
förväntansångest hos den drabbade. 
Tänk om det värsta händer? Tänk om 
jag sätter i halsen eller plötsligt behöver 
kräkas? 

Maja Wennerlund har levt hela sitt 
vuxna liv med delar av problematiken.

– Jag har tack och lov inte haft några 
problem med kräkningar, däremot har 
jag noga fått tänka mig för vad jag ätit 
och druckit. 

Hon berättar om decennier med 
magkatarr, halsbränna och stor 
salivavsöndring. Nattetid har det 
varit värst då en intensivt huggande 
smärta under revbenen plågat henne. 
Stundtals har värken varit så intensiv 
att Maja trott att det rört sig om en 
hjärtinfarkt. 

Vid en gastroskopi för över tjugo år 
sedan, konstaterades det att hon hade 
ärrbildningar på magsäcken, ärr som 
tydde på tidigare magsår. 

– Men jag har förstått att jag även 
har ett diafragmabråck, något som 
inte alltid syns vid gastroskopi. 

Munskärmen IQoro förändrade 
mitt liv 

– När jag såg annonsen om IQoro i 
tidningen minns jag att jag tänkte: Kan 
verkligen något så pass enkelt hjälpa 

mig? Men vad hade jag att förlora så 
jag ringde till MYoroface för att få höra 
mer om forskningen bakom.

Hon tyckte informationen lät 
logisk. En träning på sammanlagt 
tre minuter dagtid för att stärka upp 
försvagad muskulatur lät inte särskilt 
betungande. Att IQoro dessutom är 
utan biverkningar och godkänd av 
läkemedelsverket bidrog till köpet. 

– Redan efter en vecka började 
något hända! Det kändes som trolleri, 
overkligt. Jag vågade inte berätta 
det för någon, så osannolikt var det. 
Men slutligen fick min mamma veta, 
eftersom även hon lider av samma 
problem. Det resulterade i ytterligare 
en beställning.

Maja tränade med sin IQoro i 
sammanlagt tre månader och har nu 
uppnått en permanent förbättring. 

– Att slippa smärtorna, och få 
uppleva hur såväl energi som rörlighet 
återvänder efter alla dessa år räcker 
långt för mig. Dessutom har jag 
släppt rädslan över vad jag kan äta 
och inte äta. Till andra med samma 
problematik kan jag bara säga: Pröva 
IQoro, den gör verklig skillnad.
   

                            AGNETA WALLNER

FÖR MER INFORMATION

Ring 0650 - 40 22 37 eller 
gå in på myoroface.com

IQoro blev 
Majas räddning

Hela sitt vuxna liv har pianopedagogen Maja Wennerlund, 65 år, från Örebro lidit av 
magproblem utan att få riktig hjälp. Så ramlade hon över en annons om munskärmen 
IQoro från företaget MYoroface. Nyfikenheten väcktes och Maja beställde en. 
I dag är hon helt besvärsfri. Ny svensk forskning visar att

det är möjligt att träna sig fri
från snarkning/apnéer och 
sväljsvårigheter på mindre 
än 3 minuters aktiv träning 
per dag!
Forskningen har bedrivits
under de senaste 20 åren bl a i 
samarbete med Uppsala-, och 
Umeå Universitetssjukhus.
IQoro är ett intelligent tränings-
hjälpmedel som används dag-
tid för att träna upp förslappad 
muskulatur i matstrupe ner till 
magsäck samt de övre luftvä-
garna.

• LÄTT ATT ANVÄNDA 
• MINDRE ÄN 3 MIN 

TRÄNING/ DAG
• PASSAR ALLA

Sväljproblem
eller snarkning!
Sväljproblem

www.myoroface.com
Tel: 0650 - 40 22 37

Läs mer på

myoroface.com
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PROFILINTERVJU

Har du svårare att höra alla toner på sista raden?
Försämrad hörsel kan bero på flera olika faktorer: ärftliga förändringar, ålder, sjukdomar eller buller. 
Men det finns professionell hjälp och stöd att få. Bra Hörsel har två hörselkliniker i Stockholm och en i Göteborg. 
Hos oss finner du hörapparater med den absolut senaste tekniken. Vi erbjuder fri konsultation och 2 månaders fri 
provtid på alla våra hörapparater. Bokar du tid innan 31/3 ger vi dig 15 % rabatt på hela vårt premiumsortiment.

Danderyd: 073-964 39 12  |  Globen: 070-796 97 76   
Göteborg: 073-595 29 89  |  www.brahorsel.se  

Gör en kostnadsfri hörselundersökning hos oss

Det är något med de kvinnliga program-
ledarna på TV4. Proffsiga i sitt yrke behåller 
de ändå en vardaglig genuin trivsamhet. 

När jag ringer upp Renée Nyberg för att boka tid 
och plats för den här intervjun säger hon ”kom hem 
till oss på fredag”. Det hör inte till vanligheterna att 
ens intervjuoffer, särskilt inte om det är en ’kändis’, 
bjuder in till den privata sfären. Den vill man gärna 
ha i fred. Med all respekt. Jag säger till Renée att jag 
blev lite överraskad över förslaget.

- Men det är ju så bekvämt, säger hon och skrattar. 
Och det här med ́ kändisar´ är ju ingenting man går 
och funderar på mitt i det vardagliga livet. Nu blev 
det inte så. Hennes man David Hellenius hade också 
bokat hemintervju med tidningen Café på samma 
tid. Dubbelbokning alltså. Det är mycket att hålla 
reda på i vardagens logistik. Särskilt om båda har 
fulltecknade jobb och det finns barn i familjen, mat 
som ska handlas, middagar som ska lagas, rum som 
ska städas, barn som ska forslas till aktiviteter – och 
intervjuer som ska göras.

- Och då är ändå vi oerhört priviligierade jämfört 
med många andra kvinnor i samma ålder med barn 
och jobb, påpekar Renée Nyberg.

- Frågan är ju snarare hur en underbetald 
undersköterska med tre barn och kanske frånskild 
får ihop det. Vi kunde åka till Miami på höstlovet och 
Thailand över nyår.

- Att uppnå balans är ju extremt mycket lättare för 
mig och andra i min situation.

Renée Nyberg bor med sin man David Hellenius och 
tre barn i ett radhus nära vattnet i Bromma. Emma 
som är 20, 14-åringen Tom och den yngste, 9-åringen 
Leo. Ett radhusliv med fem familjemedlemmar som 
ska pusslas ihop, även om Emma nu är på väg att få 
eget boende och Tom bor med sin pappa varannan 
vecka. Emma är just nu och luffar i Centralamerika, 
”av alla jävla ställen” som en orolig mamma Renée 
säger. En resa hon jobbade ihop till själv i Norge.

- Samtidigt kan jag ju avundas henne mitt i det 
där äventyret.

Kan du känna igen dig i henne?
- Ja, absolut. Vi är så lika varandra. Samtidigt var jag 
ganska naiv i den åldern, och är väl det fortfarande, 
jag tror gott om de flesta människor och är orädd, 
och det är hon också. Det gör mig orolig! säger 
Renée och skrattar samtidigt.

Själv hann hon aldrig åka iväg på någon 
tågluffning i den åldern, jobb kom emellan och hon 
tänkte att det gör jag sedan. Men ́ sedan´ hindrades 
av det första TV-jobbet.

- Jag föreslog faktiskt Emma att passa på nu och 
kanske ta ett resår till innan hon börjar plugga för 
sedan är det kört!

För många par mitt i karriärsåldern med yngre 
barn blir tillvaron ett ganska komplicerat pussel. 
En förstaklassare som spelar fotboll tre dagar i 
veckan. En fotbollsspelande tonårskille som alltid 
är hungrig... 

Hur planerar ni tiden?
- Jag har aldrig ens tänkt på hur mycket tid Leo tar. Vi 
har aldrig delat upp det så. Båda är ju en sån del av 
vardagen och David är en ’sjukt’ närvarande pappa 
som tar mer av fotbollsträningar och läxor. Tom 
sköter sig ju själv mer och mer numera.

Renée är uppriktigt förvånad över hur många 
föräldrar gör det till ett problem. Hur viktigt det är 
att allt måste delas lika. Nu fick du göra det och det i 
måndags, nu är det min tur att göra min grej...

- Om man börjar ha en tävling kring tiden då tror 
jag livet blir krångligt och inte så härligt. Den som har 
tid fixar helt enkelt.

- Vi är en familj som gör mycket tillsammans. Jag 
är inte en sådan person som kräver ’egen tid’, jag har 
aldrig haft det behovet. Den vet jag, den kommer 
ändå. Det kommer att bli så mycket ’egen tid’ att 
man inte vad man ska göra av den. Det är nästan 
läskigare.
Att Renée och David är i samma bransch ser hon 
som en tillgång.

- Då har man en bättre förståelse för den andres 

villkor. Ångesten inför premiärer, redigering på 
nätterna, kullkastade scheman.

- En sådan gemensam erfarenhet skapar också 
trygghet i tillvaron.

Gång på gång i samtalet nämner Renée sin man 
David. Hennes eget liv är så sammanvävt med hela 
familjens liv.

- Ibland kan jag nog upplevas tråkig, säger hon. 
Men då kan jag ju i mitt jobb söka upp de lite galna 
istället. Jag är nog ganska okomplicerad. För 
mig är det där, mitt i familjelivet i vardagen, som 
jag hämtar min egen styrka. Jag är fortfarande 
förälskad i min man och kan knappt tro att det 
redan gått över tio år.

ANDERS OLOW

Varför blir kvinnors hörsel sämre 
vid klimakteriet? 
– Man har gjort studier på Karolinska 
sjukhuset och kunnat konstatera 
att kvinnor hör bättre än män enda 
fram till 60-års ålder vilket beror på 
östrogenet, som man tror har en 
skyddande effekt på nervcellerna i 
hörselbanorna. När kvinnor hamnar i 
klimakteriet sjunker östrogenhalten, 
den skyddande effekten på nervcellerna 
minskar och då blir också hörseln sämre

Hur ofta rekommenderar du att 
man ska testa sin hörsel? 
– Många väntar alldeles för länge 
med att boka tid för hörselkontroll. 
I medeltal upp till 10 år. När man 
upplever att man får svårt att följa 
med i samtal och när man upplever 
att det är tröttsamt och man drar sig 
undan från socialt umgänge är det 
definitivt dags. Har man hörapparater 
rekommenderar vi att man testar 
hörseln en gång per år för att kunna 
justera hörapparaterna efter den 
aktuella hörselkurvan.

Läs mer här: www.brahorsel.se

Hallå där… 

Elisabeth Sjöberg, 
leg audionom och klinikchef på Bra Hörsel 

Renée Nyberg bjuder in gäster till en ö långt ut i skärgården. Trevlig och lättsam TV-underhållning 
med en dos allvar i samtalet. Som en spegling av en skönt avslappnad dag med vänner och nära. 

En riktig Renéedag.

Yrke: Journalist, producent 
och programledare
Ålder: 48 år
Familj: Gift med David 
Hellenius. Har barnen 
Emma, 20 och Tom, 14 
(från tidigare äktenskap) 
och Leo 9
Aktuell: Renées brygga 
på TV4

RENÉE NYBERG

”MIN BALANS FINNS 
I FAMILJELIVET”
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Hand Fot Knä Axel 
Rygg Osteoporos Höft

Tel. 08 - 31 60 02
Crafoords väg 19 nb

www.cityortopedi.se
reception@cityortopedi.se

Välkommen till vår hemtrevliga 
ortopedmottagning. Vi tar emot patienter 

med rörelseapparatens sjukdomar och  
du kan komma med eller utan remiss.  

Frikort gäller.

“Jag drömde om en framtid.
 En framtid av ett långt och hälsosamt 

liv. Inte levt i skuggan av cancer,  
utan i ljuset.”

Patrick Swayze (1952-2009)

PlusGiro: 900 360-9 | PlusGiro OCR: 900 353-4 
 Bankgiro: 900-3609

Stöd de som drömmer idag
Ge en minnesgåva för de  

som levt i ljuset

SMS:a 72970
Cancera 50, 100 eller 200

Hallå där… 

Maud Häggblad
Tillverkar och säljer moderiktiga 

kompressionsstrumpor på nätet på FUNQ WEAR

Vilka är fördelarna med att  
använda stöd- och kompressions-
strumpor från FUNQ WEAR?
– Strumporna är testade och 
uppfyller satta krav på medicinska 
kompressionsstrumpor, där det är 
av största vikt att strumporna har 
ett avtagande tryck från ankeln och 
upp mot vaden. Blodcirkulationen 
stimuleras i benen och de känns 
piggare och mindre svullna. FUNQ 
WEAR har en unik passform och är 
utprovade för både män och kvinnor. 
 
När passar de att användas?
– Så här i Sportlovstider är de utmärkta 
både i backen och när du efter 
skidåkningen. Men också för dig som 
reser, promenerar, står och går mycket. 
Och förstås för dig om är gravid. De är 
fantastiska att använda hela dagen 
och har ett brett användningsområde.
 
Vilka är era mest populär 
kompressionsstrumpor? 
– Våra färgstarka kompressions-
strumpor i ekologisk bomull med 
snyggt textiltryck på sidan av vaden är 
kundernas absoluta favorit. I dagsläget 
kan du få dem i tio olika färger.

Har ni några nyheter till våren som 
du rekommenderar? 
– Till våren och temperaturen stiger 
så kan jag varmt rekommendera våra 
ankelhöga komfortsockor. Sitter skönt 
på foten och motverkar svullna fötter. 
Har du en gång börjat använda dem är 
det svårt att sluta.

Läsa mer här: www.funqwear.se

RENÉE OM

Pengar:
- Jag har en bra ekonomi, men drivs inte av pengar. 
Visst är det skönt med friheten och tryggheten, men 
jag är ingen lyxkonsument, har ingen garderob med 
märkeskläder. Vi lägger pengar på vårt boende, resor 
med familjen.

Hälsa:
- Jag är inte så bra på motion även om jag både 
sportade och tävlade när jag var ung. Jag gillar yoga, 
och jag styrketränar nu för att kunna åka i skidbacken 
som mormor och farmor med mina barnbarn utan att 
ha ont.

Mat:
- Jag är inte så oerhört intresserad av en massa 
hälsomat och kan lika gärna äta makaroner och frysta 
köttbullar. Herregud kan vi inte bara äta lite normalt, 
potatis, ris, kött. Varför komplicera det?

Framtiden:
- Allt har sin tid och plats. Nu är småbarnsperioden 
över, både David och jag har uppnåt väldigt mycket 
av det vi vill i våra jobb, så jag tänker en hel del på 
hur nästa fas kan se ut. Vad vet jag inte riktigt... Men 
framför allt – passa på att njuta redan nu, inte vänta.

Drivkraft:
- Jag är lustdriven.

Kärleken:
- Nyckeln är att se varandra i vardagen. Uppmuntra, 
bekräfta, hålla om varandra. Kärlek föder kärlek, 
skratt föder skratt. Det handlar om att få in den där 
’weekendtrippen’ i vardagen.

Vänner:
- Jag har verkligen reflekterat över vad verklig vänskap 
egentligen är, rensat och har bara de verkligt nära 
kvar.

Tillvarons balans:
- David är den känslosamma, den temperamentsfulla. 
Jag den planerade, ’förnuftiga’. Kanske lite mer 
balanserad rent av. Jag skulle kanske behöva planera 
in lite mer obalans i mitt liv. Men det måste å andra 
sidan vara det mest balanserade man kan göra!

I höstas gjorde Renée Nyberg comeback för TV4 med
 nya underhållningsprogrammet “Bytt är bytt” där de 

tävlande ska lista ut värdet på spektakulära antikviteter. 
Foto: Pär Bäckstrand/TV4
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ROSACEA

Rosacea är en 
hudsjukdom som 
länge gäckat 

våra läkare. Symptomen, med 
rödflammiga kinder, varbölder och 
knottror i ansiktet, påminner om 
akne men drabbar främst vuxna, 
huvudsakligen över 20 år. Därför 
har rosacea lite slarvigt kallats för 
”vuxenakne”. Än i dag vet ingen 
varför somliga drabbas och andra 
inte. Eller varför den nästan enbart 
uppträder hos vuxna. Mats Berg 
är hudspecialist och docent vid 
Uppsala Universitet.

Vad är teorierna om varför man 
drabbas av rosacea? 
– Man vet inte grundorsaken, men 
ingen smitta, ingen bakterie, ingen 
allergi.

Hur vanligt är det? 
–  Lite grovt kan man säga att det 
finns två former av rosacea. Den 
”egentliga” rosacean med knottror 

och varblåsor förekommer i Sverige 
hos cirka två procent av vuxna, 
medan varianten med bara rodnad 
förekommer hos cirka åtta procent. 

Hur mår man om man är 
drabbad?
– Många mår dåligt, får sänkt 
självkänsla och har svårt att arbeta 
med kunder till exempel.

Vad finns det för behandlingar? 
– Mot knottror och varblåsor är 
det vanligaste läkemedlen krämer 
innehållande medlet azelainsyra: 
Finacea, som är receptbelagt. De 
som innehåller ämnet metronidazol 
(Rozex och Rosazol) är receptfria. 
Hjälper inte detta går man vidare 
med tabletter innehållande 
antibiotikagruppen tetracykliner 
(har även en antiinflammatorisk 
effekt - rosacea är ju inte en 
bakteriell sjukdom). Av dessa är 
Oracea ett lågdospreparat, som 
inte påverkar bakterier i kroppen, 
vilket får ses som en fördel och den 

enda tablett som är registrerad 
mot rosacea. Övriga tetracykliner 
är högdospreparat med effekt på 
bakterier och således egentligen 
inte registrerat mot rosacea. 
Annars kan olika laser-
behandlingar ha 
effekt mot rod-
naden liksom 
läkemedlet 
Mirvaso.  

OSCAR LEVY

MYSTISKA HUDSJUKDOMEN 
MÅNGA AV OSS LIDER AV

Rodnader, knottror eller varblåsor i ansiktet? Då kanske du lider av rosacea, 
en hudsjukdom som är vanligare än många vet om. Här svarar hudläkaren 
Mats Berg på frågor om hudsjukdomen. 



We know what you
are thinking. If
you drink Chai,
you have to curl
up on the sofa with
your best friend forever and 
tell secrets. Not really. Sure, 
it’s good for that but stereo-
typical settings are so limit-
ing. The cool thing about this 
product is that there are two 
cool things.
 Number one: you can heat
 it or you can drink it
 cold. If you heat it, all
 that cinnamon and carda -
mom and cloves and ginger will 
fill your room and make things 
cozy, which is perfect for  some 
alone time with your BFF.
 Secondly, this product
 not only has all the
 power of oats but also
 is enriched with vita-
mins* and minerals, specifically 
iron and folic acid, which is 
important for anyone who
specifically is looking for 
some iron and folic acid.

* Folic acid, B12, D.

nEW!
(Well, almost)



Innehåller fibrer från Akasia- 
trädets kåda, gurkmeja,  
ingefära, kanel, cayenne 
samt knöltången  

Ascophyllum  
nodosum.

026-13 35 20 
info@alg-borje.se 
www.alg-borje.se

197:-

250 tabletter 
ca 2 månaders 

förbrukning

Alg-Börjes 
matsmältnings- 
tablett – ett naturligt  
alternativ när du vill hjälpa din 
mage och tarm med matsmältning, 
tarmfunktion och minska
        uppblåshet!

Bli vän med 
din mage!
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HUDVÅRDSUTBILDNING

Skönhetsbranschen expanderar och på 

Elisabethskolan märker man tydligt att det finns en 

efterfrågan på hudterapeuter. Skolan har funnits 

sedan 1931 och erbjuder en internationell CIDESCO-

examination inom hudvård. De är också godkända av 

SHR (Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation) och 

av myndigheten för yrkesutbildningar. 

Isabella har själv jobbat i branschen i 22 år och är 

en före detta elev. Hon, tillsammans med teamet på 

skolan, gläds åt att fler intresserar sig för hudvård. 

Hudterapeutyrket passar alla åldrar och skolan har 

elever från 18 till 50+ och det är både män och kvinnor 

som söker. 

– Det är kul att se människor som väljer att starta 

om och vågar börja nya karriärer. Eftersom vi även 

erbjuder våra elever att gå utbildningen på deltid är 

det lätt att kombinera med annat. Om man väljer 

att läsa på heltid, tar utbildningen ett år, om man går 

deltid tar det två år. 

Efter att ha utbildat sig på Elisabethskolan finns det 

goda möjligheter till att få en spännande karriär. 

Utbildningen ger eleverna möjlighet att arbeta på 

salong/spa både i Sverige och utomlands eller som 

säljare/utbildare inom hudvård. Många väljer även 

att starta egen salong. Det blir också allt vanligare 

att hudterapeuternas kvalificerade kompetens 

efterfrågas av hudläkare, plastikkirurger, parfymerier 

och apotek med mera. 

Isabella berättar att det är flera elever som väljer 

en internationell karriär efter examen. Skolan har 

till exempel ett samarbete med Thomas Cook som 

erbjuder jobb på spaanläggningar i exempelvis 

Spanien, Grekland och Turkiet. 

Under utbildningens gång får eleverna kundpraktik 

i skolans salong som också är mycket populär bland 

kunderna. Även här ser Isabella att det finns ett ökat 

intresse och att allt fler målgrupper är intresserade av 

behandlingar. 

– Allt fler ungdomar kommer till oss för att få hjälp 

med till exempel sin acne. Intresset har även ökat 

markant bland män – oavsett om det handlar om 

att man har problem med huden eller om man vill 

unna sig en ansiktsbehandling som avkoppling i vår 

stressade vardag.

 ANNE MARGRETHE MANNERFELT

HUDVÅRD
Elisabethskolan är Sveriges äldsta hudvårdsskola som fortfarande finns kvar. I snart 85 år har de erbjudit 
utbildningar i hud- och spaterapi och examinerar cirka 80 hudterapeuter per år till en strålande arbetsmarknad. 
På senare år har skolan tagit emot allt fler ansökningar. Rektor Isabella Sörman tror att det har att göra med det 
ökade intresset för friskvård och hälsa.

– FÖR HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Har du en hjärt-kärlsjukdom eller riskfaktorer för att 
utveckla en?

Vill du delta i en studie?

 Syftet med studien är bl.a. att undersöka om man med tillägg av ett nytt 
 läkemedel mot förhöjda kolesterolvärden kan minska ris-ken för insjuknande i  
 hjärt-kärlsjukdom hos personer med risk för, eller redan utvecklad hjärt-
  kärlsjukdom.

 Vi söker män och kvinnor >18 år som har en hjärt-kärlsjukdom och som äter 
 kolesterolsänkande läkemedel

eller

 män och kvinnor > 50 år som har en hjärt-kärlsjukdom och/eller riskfaktorer för  
 att utveckla en hjärt-kärlsjukdom och som äter kolesterolsänkande läkemedel

 Studien kommer att pågå i ca 4 år och innebära upp till 21 besök på 
  A+ Science, Hötorget

Intresserad?
 För mer information och anmälan är du välkommen att kontakta forsknings-   
 sjuksköterskorna på A+Science på tel: 08-213500 
 Mail: sjukskoterska@a-pluscs.com

 Studieansvarig läkare: Bengt-Olov Tengmark

 Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövnings-nämnden.  
  De uppgifter du lämnar behandlas i enlighet med per-sonuppgiftslagen 



Just nu får du 20% rabatt på
ögonlocksplastik om du uppger
”Kvinna i balans” vid bokning.

Din personliga och moderna ögonklinik
ZEBRAKLINIKEN

Laserbehandling av Efterstarr 
Glaukom 
Gråstarr 
Ögonlocksplastik  
Operation av vagel  
Synintyg 
Iritkontroll 
Ögonbottenfotografering

ÖGONKIRURG 
MED 20 ÅRS 
ERFARENHET

MARTIN OCH LINDA
HÄLSAR ER VÄLKOMNA!

08 -34 33 00 
Västmannagatan 45 
113 25 Stockholm 
info@zebrakliniken.se 
www.zebrakliniken.sePatienterna betalar max 350 kr. 

Frikort gäller.

Mer information och beställning:   www.funqwear.se    info@funqwear.se    tel: 076-890 30 93

SW
EDISH 

DESIGN 
På starka ben 
genom livet
På FUNQ® WEAR arbetar vi in kraft och 
komfort i våra designade kompressions-
strumpor som lyfter ditt välmående. 
FUNQ® WEAR ger benen energi som 
räcker länge.

Effektiva kompressionsstrumpor 
från FUNQ® WEAR

Colourful Compression TeChnology
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INSPIRATION

1. Byxan får ej användas
utan skyddskuddar - dessa
kan lätt tas ur vid tvätt.

2. Tunt, följsamt tyg 
för bästa komfort.

1
2

3. Lätta att ta på och av
tack vare kardborrefäste
och generös öppning.

3

New York City Marathon är världens största mara-
tonlopp och ränner fram genom stadens samtliga 
fem stadsdelar. Starten går på Staten Island och däri-
från tar löparna bron över till Brooklyn och vidare 
upp mot Queens, Bronx och Manhattan.

– Att springa igenom New York på det sättet var en 
helt fantastiskt upplevelse, du kunde se var i staden 
du var genom att titta på publiken längs gatorna. 
Ortodoxa judar i Brooklyn, gospelkörer och så vidare 
hela vägen fram till målgången i Central Park, där 
mina barn stod och väntade.

Kristin sprang loppet med sin vän Sanna hösten 
2013 och det är i dag hennes finaste sportminne, 
men också hennes målbild för 2015. Hon vill göra det 
igen.

Med en pappa som är tidigare norsk landslagsmål-
vakt och som startade ett träningscenter när Kristin 
var tio år gammal har motion och hälsa alltid funnits 
i medvetandet, men det var när hon själv fick barn 
som hon bestämde sig för att göra träningen till en 
ständigt närvarande del av vardagen.

– Jag vill leva så länge jag kan och vara med mina 
barn på så mycket som möjligt, så jag bestämde mig 
för att få in träning i mitt liv på samma naturliga sätt 
som sömn och mat. 

Innan hade hon varit mer av en periodare, nu 
skulle träningen bli en självklarhet. Även om det är 
viktigt med balans så har Kristin aldrig köpt argu-
mentet att det skulle vara jobbigt att träna.

– Det ska ju vara skönt, en hälsosam del av varda-
gen. Folk har ju sex flera gånger i veckan, det är inte 
jobbigt.

Det får inte bli en noja, menar hon, och inte han-
dla för mycket om kost och diet. Lyssna inte till kväll-
spressens hets och sikta inte för högt för snabbt. 
Tipset är att börja smått och lägga ribban lågt, så att 
man inte riskerar att bli nedslagen.

– Börja med en dag i veckan, småjogga i tio mi-
nuter. Då hinner du inte bli besviken. Rimliga mål är 
viktigt, för man blir glad när man lyckas. Bara se till 
att ha en halvtimme då du gör något. Vad som helst 
är bättre än inget.

Kristin har aldrig riktigt sett sig själv som en 
målmedveten person, men hon har förstått att hon 
sätter upp mål omedvetet. Om det så handlar om att 
orka springa i tjugo minuter i stället för tio.

– Det behöver inte vara så stort, men att man har 
något att klara av är viktigt. Sen kan målen alltid än-
dras, det är också okej.

Just nu kämpar sig Kristin tillbaka efter en liten 
men ack så förarglig skada som hon ådrog sig strax 
efter lunch på nyårsafton. Hon skulle precis börja 
laga kvällens middag när yngsta sonen ville spela lite 
fotboll hemma i lägenheten.

– Självklart, sa jag. Sen drog jag till och missade 
bollen men träffade stolsbenet och bröt lilltån. Jag 
sitter inte stilla för det, men kommer inte kunna 
springa halvmaran i vår som jag hade tänkt. Man lig-
ger inte alltid på topp.

Men årets sportsliga slutmål är fortfarande det-
samma: att återigen stå där på Staten Island i höst 
och vänta på startskottet. Vi har ingen anledning att 
tvivla på att Kristin tar sig hela vägen fram till upplop-
pet i Central Park även denna gång.
                 

                NIKLAS MALMBORG

Måttliga mål och 
stora drömmar
För Kristin Kaspersen är träningen en självklar del av livet som pendlar 
mellan långdistanslöpning på främmande kontinenter och fotboll 
hemma i lägenheten. Det ena farligare än det andra, tydligen.

Yrke: Programledare och 
föreläsare
Ålder: 45 år
Bor: Stockholm
Familj: Sönerna Filip, 18 
och Leon, 11
Aktuell: Med ny säsong 
av Biggest Loser och 
matboken Good Food som 
kommer i augusti

KRISTIN KASPERSEN

Vad är det?
– En internationell strategi 
för hur rökningen i ett land 
genom politiska beslut 
kan fasas ut med stöd av 

opinionen.

Varför är detta viktigt?
– I Sverige dödar rökningen 
minst 32 personer om 
dagen. Varje dag börjar 45 

unga att röka.

Vad kan samhället göra?
– Ta bort tobaken från 
butikernas hyllor, sätt 
varningsbilder på paketen, 
inför fler rökfria miljöer 
och ge stöd till alla som vill 
sluta.

Vad kan du göra?
– Kräv Rökfritt - för barnens 
skull.

Lena Sjöberg 
på Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025

Hallå där… 



lars.lindin@telia.com
070/324 56 47
Vi söker återförsäljare.  
Läs mer: www.forwardarchsweden.com

TRÖTTA, VÄRKANDE FÖTTER?
KNÄ-, HÖFT- ELLER RYGGPROBLEM?
Testa Forward Arch  
- hålfotsinläggen med de unika egenskaperna
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FOTVÅRD

När du går belastas 

foten i varje steg 

med 1-1,5 gånger 

din kroppsvikt. Vid 

löpning fyrdubblas 

belastningen. Värk 

i fötterna är därför 

ingenting konstigt. 

Men om du går, 

springer eller joggar 

regelbundet kan 

små anatomiska avvikelser ge stora problem.

Med formgjutna skoinlägg kompenserar du 

för detta – och förhindrar att du får ont i andra 

delar av kroppen. I dag finns det många som 

gör formgjutna inlägg men inte på samma 

sätt som Fotkomfort. Deras inlägg bygger på 

ett svenskt patent som utvecklats under 20 

år och de har i dag förtroendet att tillverka 

inlägg till olika idrottslandslag. 

– Många gör gipsavgjutningar i liggande 

och obelastat läge. Vi gör avgjutningen i 

belastat läge eftersom vi menar att det är så 

din fot ser ut när du påfrestar den. Inläggen 

är smala och smidiga och har stöd för din 

fot så att du får en neutral fotled och inte 

snedställer foten. Dessutom är alla inlägg 

aktiva vilket innebär att de har en viss svikt 

i sig, säger Åsa Vinterman. 

Vilka är de vanligaste problemen folk har 
som söker sig till er?
– Pronation men många har också problem 

med framvalvet i foten som har sjunkit ihop 

och tånerver som ligger i kläm, även kallat 

Mortons neurom. Det här känner du av som 

en kramp i tårna eller känselbortfall. Hallux 

Valgus är också vanligt förekommande, 

snedställd och förstorad stortåled. Plantar 

Fasciit och hälsporre är andra vanliga problem.

Hur går ett besök hos er till?
– Vi börjar med en undersökning av 

dina fötter och du får stå på en så kallad 

spegellåda där vi analyserar dina problem. 

Utifrån problemen som vi ser i analysen 

korrigerar vi eventuell pronation/supination 

och lyfter valvet. Vid behov kan vi också 

placera en pelott i inlägget. Inläggen slipas 

och anpassas efter dina behov och efter 

cirka 40-60 minuter är inlägget klart och 

kunden kan direkt gå med sina nya inlägg.  

Kan jag använda samma inlägg till andra skor? 

– Ja, med våra inlägg slipper du köpa skor 

efter inlägg! Inläggen går att använda i just 

de skor du har för tillfället. Detta eftersom de 

är så smidiga och tar liten plats i skorna.

  
                                 OSCAR LEVY

Ryggsmärtan kan 
bero på dina fötter
Vare sig du står, går eller springer. Dina fötter belastas hela tiden. Beroende på hur 
du anstränger dem kan det ge upphov till smärta i rygg, nacke eller höfter. 
– De vanligaste problemen beror på pronation, det vill säga att vi har trampat ut 
vårt fotvalv så att vi lägger an mer på insidan av foten, säger Åsa Vinterman på 
Fotkomfort, som tillverkar individuellt formgjutna inlägg. 

Fotkomfort startade 2010 och finns i 
dag i Stockholm, Uppsala och Enköping 
men har även en mobil verksamhet som 
besöker företag, klubbar och föreningar 
och tillverkar inläggen på plats. Inläggen 

är registrerade hos Läkemedelsverket 
och är CE märkta. 

FAKTA OM FOTKOMFORT

Läs mer om Fotkomfort här: 
www.fotkomfort.se eller 

ring: 0771-130 130
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HUDVÅRD

Vårdcentral/husläkare
Barnmorskemottagning (MVC)
Barnavårdscentral (BVC)
Barnläkare
Gynekolog
Ultraljud

Vaccinationer 
Preventivmedel 
Laboratorium 
Distriktssköterska 
KBT-psykolog 

Alla är unika!
Alla familjer, graviditeter och barn är olika och unika.
Vi lär känna just er familj och era behov.

Kontakta oss för att hitta din närmaste mottagning!

Tel: 08-506 490 00
mamamia@mamamia.se  
www.mamamia.se

Vill du dra ner på din 
alkoholkonsumtion?
Karolinska Institutet inleder en forskningsstudie som syftar till att minska alkoholdrickande.

Vill du delta i studien eller veta mer om forskningsprojektet? Ring 08-1234 58 58. 
Ansvarig läkare: Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm

ki.se

Vi söker dig som:
• Bor i Stockholms län
• Är mellan 18 och 60 år gammal

• Dricker för mycket alkohol
• Inte använder narkotika
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Vi söker dig som:
• Bor i Stockholms län
• Är mellan 18 och 60 år gammal

• Dricker för mycket alkohol
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    TEL: 045410920 

MOTIONSCYKEL
ORD. PRIS 3999 kr
KAMPANJPRIS 2999 KR

RODDMASKIN R600
Bäst i test maskin
ORD. PRIS 7995 kr
KAMPANJPRIS 6900 KR

MULTITRAINER 
Träna hela kroppen med ett redskap

ORD. PRIS 899 kr
KAMPANJPRIS 599 KR

FRAKT-
FRITT 

& snabba 
leveranser 

www.sporttema.se

– Vår vision är att föryngra och förbättra 
utseendet utan att förändra det, genom att 
reducera rynkor och göra huden slätare 
och fräschare.
Rynkor behandlas med Botox eller med 
filler innehållande hyaluronsyra. En annan 
metod är Dermapen, eller micro-needling, 
med tunna nålar som gör en mängd 

små hål i huden för 
att stimulera nybild-
ning av celler.

– Många väljer en 
kombination, där vi 
också behandlar huden 
på djupet med kemisk 
peeling eller med den 
allt mer populära metoden V Softlift, där 5-6 
cm långa tunna trådar placeras inne i huden 
och stramar upp den, samtidigt som den 
stimuleras till att bilda nya celler. Resultatet 
håller i sig i upp till två år, medan Botox 
håller 4-6 månader och fillers 6-18 månader. 
Runt 95 procent av klinikens kunder är 
kvinnor. Intresset bland män har dock börjat 
öka. Minimiålder för hudbehandlingar 
är 25 år, även om man gör undantag för 
exempelvis microneedling som tar bort 
acneärr. 
                             HANS AHLSTRÖM

Reducera dina rynkor 
med medicinsk hudvård
Hudens åldrande är en naturlig följd av slitage, livsstil och gener. För att motverka 
dessa destruktiva krafter finns idag en rad olika medicinska hudbehandlingar. 
Susanne Saarinen är läkare och driver Sagakliniken på Lidingö.

LÄS MER PÅ:

www.sagakliniken.se
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