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WENDELIN MEDIA är en renodlad affärspartner 
med inriktning på Content Marketing & Ämnesori-
enterade Tematidningar som distribueras i ledande 
Svensk Dagspress. Vi arbetar med  
värdeskapande redaktionellt innehåll och  
berikar våra läsare med intressanta artiklar  
och reportage med välkända profiler och ledare. 
När våra annonsörer växer och gör fler affärer har 
vi uppfyllt vad WENDELIN MEDIA verkligen står för.

Henriette Wendelin

Fokus på Sveriges nästa startupstjärnor

En egen stark kvinnlighet i olika åldrar 

kräver mod. Olika skeden i livet bär med 

sig sina specifika utmaningar. Vi har den 

här gången valt att lägga extra fokus på 

kvinnor i karriären.

Läs gärna profilintervjun med Malin Åker-

man – en kvinna full av härlig energi och 

otrolig karisma.

Vi önskar dig trevlig läsning  

och återvinn gärna din  

tidning eller lämna  

den vidare ...

INNEHÅLL
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SUP46 är ett medlemsbaserat community för 
Sveriges nästa startupstjärnor. Vi har runt 50 

startups som medlemmar, alla är digitalt fokuse-
rade och fokuserar på snabb, global tillväxt. SUP46 är 

även en öppen mötesplats för hela startupcommunityt. Exempelvis 
hade vi 30,000 besökare förra året och i vårt eventspace hölls 250 
tech- och startuprelaterade events. 

I maj öppnar vi även upp Startup Café by SUP46 i våra lokaler. Det 
blir ett fullt utrustat café med 40-45 sittplatser dit vem som helst 
kan komma för att ta en kaffe, nätverka eller jobba en stund. Ambi-
tionen är att ta vår öppna mötesplats till nästa nivå och såklart att 
spara tid och pengar för våra egna medlemmar.

Vårt erbjudande till startups grundar sig i det ekosystem av inves-
terare, partners och rådgivare i världsklass som vi knutit till oss. Vi 
ser med hjälp av vårt nätverk och ekosystem till att de har allting de 
behöver på ett och samma ställe. Ett konkurrenskraftigt försprång 
skulle man kunna sammanfatta det som. Vi får ungefär 20 ansök-
ningar varje månad. Av dessa faller de allra flesta bort i vår screen-
ing process och endast runt 10% erbjuds medlemskap. Medlemska-
pet löper över 12 månader och är resultatbaserat.

När det gäller den mer exklusiva medlemsdelen riktar vi oss enbart 
till skalbara bolag som kommit en bit på vägen och är redo att skala 
upp snabbt. När det gäller den öppna mötesplatsen riktar vi oss till 
hela Sveriges startupcommunity. När det gäller våra egna eventseri-
er så har vi både Founders Stories och Happy Hours återkomman-
de som är öppna för alla och exempelvis våra FemTech-event som 
riktar sig specifikt mot kvinnliga entreprenörer. 

Mitt tips till nya kvinnliga entreprenörer är att börja med att använda 
det nätverk du har. Var inte rädd för att be om hjälp eller introduk-
tioner till personer du tror kan vara värdefulla för dig att lära känna. 
Ett bra sätt att utöka ditt nätverk på ett väldigt naturligt sätt är att 
leta fram events som är relevanta för dig. Ett tips är att även leta fram 
events riktade specifikt till kvinnliga entreprenörer då dessa enligt 
vår erfarenhet bubblar av grymma kvinnor som både ger inspiration 
och energi mitt i den slitiga tillvaro som entreprenörskapet ofta är. 
Utöver det, underskatta inte vikten av att bygga rätt team, allting hand-
lar om genomförande och då är det avgörande att ha rätt personer med 
sig. Det var därför vi valde namnet Startup People of Sweden!

Jessica Stark 
Medgrundare och VD SUP46
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”Jag vill orka leka med mina barn…” 
 
Vi kan hjälpa dig till en viktnedgång 
som varar.  
 
En hälsosam vikt ger dig förbättrad sömn på 
natten och mer energi på dagen, ökar din 
fertilitet, är effektivt mot migrän, 
smärtproblematik, stressinkontinens och hjärt- 
kärlsjukdomar. 
 
Vi har norra Europas största centra för överviktskirurgi –
gastric bypass och gastric sleeve. Ingen skarp BMI-
gräns, vi utgår från din totala hälsosituation. 
Pris inklusive ett års uppföljning 69000 SEK.  Läs mer 
på alerisplus.se, eller kom på en av våra kostnadsfria 
informationskvällar. 
 
Kontakta oss på  046-12 97 17 obesitas.skane@aleris.se 
 
 
 

Följ oss på Aleris Obesitas                   Se våra inlägg  på Aleris _ Obesitas                   T wittra med oss på Aleris _ Obesitas 

 
Aleris är ett privat vård- och  omsorgsföretag som  erbjuder tjänster inom  sjukvård, äldreomsorg och  psykisk hälsa i 
Sverige, Norge och  Danmark. Aleris ägs av Investor och  har cirka 10 000 medarbetare.www.aleris.se 
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Idén till Stärkevästen fick han när han jobbade 
som massageterapeut.

 – Jag insåg att de flesta kunders ryggpro-
blem berodde på dålig hållning. När jag då tit-
tade på befintliga västar på marknaden märk-
te jag att de var obekväma eller skavde. Så jag 
ville utveckla en väst med högre kvalitet, helt 
enkelt, säger Arvid Forsman.

Stärkevästen är tillverkad i ett mjukt mate-
rial och är följsam med kroppen. 

– En väst ska inte tvinga upp hållningen, 
Stärkevästen ger istället en lätt påminnelse om 
vilken position ryggen ska befinna sig i. Det 
handlar om att lära om muskelminnet.

Västen sätts på som en ryggsäck och spänns 
fast med ett band över magen. Axelremmarna 
justeras så att de ger ett lätt tryck över axel-
partiet vilket gör att man naturligt faller bak 
med axlarna istället för fram. Västen ska helst 
bäras ovanpå en t-shirt. Det tunna materialet 
gör att västen andas och det känns knappt att 
man har den på sig.

– Vi rekommenderar att man har på sig 
västen ett par timmar om dagen, till exempel 
på jobbet eller när man är ute och promenerar. 
Till en början räcker det med en halvtimme, 
eftersom många kan få lite träningsvärk. Det 
handlar ju om muskler som inte är så vana vid 

att arbeta. Sakta men säkert så programmeras 
dock hjärnan om så att den lär sig att arbeta i 
den positionen, säger Arvid Forsman.

Vem är det då som kan ha nytta av  
Stärkevästen?
– Egentligen alla som har problem med ihop-
sjunken hållning. Många har idag stillasittan-
de arbeten som gör att de lätt får problem med 
ryggen.

Äldre är en grupp som ofta får problem 
med ryggen. Många seniorer upplever att 
ryggen blir ihopsjunken och trött, inte minst 
när de är ute och promenerar. Även här skul-
le således en väst vara väl värd att investera i, 
menar Arvid Forsman.

– Muskelminnet är färskvara men med 
västens hjälp man få både bättre hållning och 
mindre smärta. Dessutom är det större chans 
att uppnå långsiktiga förbättringar om man 
använder västen.

För att Stärkevästen ska ge så bra resultat 
som möjligt är det viktigt att kombinera med 
träning.

– All träning som på något sätt aktiverar 
och stärker ryggen är att rekommendera. Men 
det är samtidigt svårt att med enbart träning 
programmera om muskelminnet. Därför är 

kombinationen väst och träning absolut bäst. 
Stärkevästen har nyligen blivit utvärderad 

av Dala Sport Academy med goda resultat.
– Bland annat har man kunnat se bätt-

re tider och bättre syresättning när västen 
använts under löpning. Det är många som 
uppger att de är nöjda med västen, säger 
Arvid Forsman.  

Läs mer på starkevasten.se

Ryggen är vår vän. 
Därför är det viktigt att 

ta hand om den. Det vet 
Arvid Forsman som har 
utvecklat Stärkevästen, 
en innovativ hållnings-
väst som hjälper trötta 

ryggar att få tillbaka styr-
ka och balans.

VÄSTEN AXLAR BÖRDAN
FÖRETAGSPRESENTATION

Har din partner svårt att få och behålla 
erektion vid samlag? Det är ett problem som 
nära hälften av alla män i åldern 40-70 år 
upplever. 

l tre av fyra fall handlar det om blodkärl som 
inte fungerar som de ska och för dessa finns 
en smärtfri, snabb och effektiv behandling 
utan medicinering.

Förhållanden slits
Många förhållanden påfrestas svårt när man-
nen drabbas av sviktande potens. Kvinnor 
lägger skulden på sig själva när den sexuella 
aktiviteten går ner, de blir oroliga, frustrerade, 
tror att de inte är attraktiva, att mannen träffat 
en annan och relationen blir kallare. Mannen 

drabbas av stress, depression och irritation 
vilket påverkar hela hans sociala liv. Trots det 
tar det i snitt 18 månader från att problemen 
börjat till dess att hjälp söks. Månader av 
onödiga slitningar.

Stötvågsbehandling utvecklar blodkärlen
Problem uppstår när blodkärl förkalkas, vid 
högt blodtryck, hög kolesterol och diabetes. 
Även efter operation vid prostatacancer är 
erektionsproblem vanliga. För att återfå god 
erektionsförmåga måste blodkärlen i penis 
stimuleras. Genom en specialutformad stöt-
vågsbehandling utvecklas nya blodkärl och de 
befintliga återfår en bra funktion. Behandlin-
gen leder till en ökning av blodflödet till penis 
och minskar utflödet vilket i sin tur leder till en 

hård erektion. Åtta av tio med erektionsprob-
lem har blivit bättre genom behandlingen. 

– Män drar sig för att söka hjälp och ofta är 
det partnern som kontaktar oss. Av den anled-
ningen är givetvis diskretion viktig liksom att vi 
har stor erfarenhet av hur problemen hanter-
as. Säger Dr Essam Mansour, urologspecialist. 
Behandlingsmetoden är revolutionerande och 
finns i Sverige bara på Urologi- och Inkontin-
enskliniken.

Har din man 
erektionsproblem? Det är inte ditt fel

www.uik-stockholm.com  |  Drottninggatan 65, 111 36 Stockholm  |  tel. 08- 611 82 50

Män drar sig för att söka hjälp och ofta är det partnern 
som kontaktar oss. Av den anledningen är givetvis 
diskretion viktig liksom att vi har stor erfarenhet av 
hur problemen hanteras, säger Dr Essam Mansour, 
urologspecialist.

FÖRETAGSPRESENTATION

ÅRETS KVINNLIGA GASELL   
är Birgitta Molin, grundare och vd i Djurfarmacia, 
som visat att det går att satsa på sin affärsidé 
när som helst i livet.

FOTO: AMANDA LINDGREN
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– Vi tar ett bredare grepp vilket ger en dju-
pare effekt av behandlingen, säger Marianne 
Olsson, som driver Kairon Reflexologisko-
la. Utbildningen finns både i Stockholm och 
Göteborg. 

Reflexologi är en välbeprövad metod som 
används som behandling för en rad olika 
åkommor och besvär. 

Bland annat kan terapin stimulera de inre 
organen i kroppen.

 – Men reflexologi kan också ha positiv 
effekt på stressrelaterade åkommor. Det kan 
helt enkelt bidra till att minska stress hos kli-
enten. Personligen tycker jag att det är den roli-
gaste aspekten av det här jobbet, när man kan 
få klienten att förstå att man behöver förändra 
något i livet för att må bättre. Däri ligger den 
stora vinsten.

Utbildningen är uppdelad i tio steg, där var-
je steg sträcker sig över fyra dagar. Som max 
kan man läsa två–tre steg per termin och 
det är minst två månader mellan varje kurs. 
Således tar det relativt lång tid att gå igenom 
alla stegen men det skulle inte gå att göra det 
snabbare, menar Marianne Olsson.

– Eleven behöver tid mellan varje steg för 
att lära sig metoden genom att gå hem och 
utföra behandlingar, och få regelbunden coach-
ing av sin lärare, för att förstå hantverket. Hade 
utbildningen varit komprimerad på tio veckor 

med korvstoppningsundervisning så hade det 
blivit dåliga resultat, eftersom eleverna då inte 
hade fått den praktiska erfarenhet som krävs.

Det krävs inga förkunskaper för att söka till 
Kairon. Hälften av eleverna brukar dock ha 
erfarenhet från vård eller friskvård. 

– Ur vårt perspektiv är det också väldigt kul 
att se hur terapeuterna växer i takt med utbild-
ningen. Det är en resa i sig och vårt motto är 
”väx som människa, väx som terapeut”. Det 
är väldigt roligt att få se den resa och den per-
sonliga utveckling som våra elever genomgår 
under utbildningen, säger Marianne Olsson.
För den som tar examen, och blir Kaironre-

flexolog, finns goda möjligheter till jobb. De 
allra flesta väljer att jobba i egen regi.

– Vi reflexologer behövs verkligen där ute, 
det är uppenbart. Efterfrågan är stor och det 
finns många vita fält på kartan där vi ser att 
reflexologi har en tydlig roll att spela.

Nästa kursstart på Kairon sker i september 
men det går att söka redan nu. Kurser hålls 
i både Stockholm och Göteborg. Marianne 
Olsson ser fram emot att välkomna en ny kull 
terapeuter.

– Det här är världens bästa yrke och det är 
fantastiskt att få möjlighet att förmedla den här 
unika kunskapen, säger hon.

Kairon Reflexologiskola 
har utvecklat den traditio-

nella zonterapin. Utifrån 
grundaren Karl-Axel Linds 
principer fokuserar Kairon 
på hela kroppen, och inte 

bara på fötternas zoner.

REFLEXOLOGI – EN DJUPARE FORM AV ZONTERAPI

Ur vårt  
perspektiv är  
det också väldigt 
kul att se hur 
terapeuterna 
växer i takt med 
utbildningen.

Marianne  
Olsson och  
Sandra Bengtsson, 
som driver Kairon 
Reflexologiskola.

FÖRETAGSPRESENTATION

STYRELSERUMMET   
Enligt en undersökning från Cinode 
är det bara Sweco som kan stolt-
sera med en helt jämlik styrelse.

Så stor var andelen 
kvinnor som förra året 

började  på civilingenjörs-, arkitekt- och 
högskoleingenjörsutbildningarna vid KTH.

33% 

Tandlossning är en folksjukdom som 
drabbar många personer i Sverige. 
På vår specialisttandläkarmottagning 
på Östermalm har vi 29 års erfarenhet 
av att behandla patienter som lider av 
dessa besvär. Vi gör allt för att du som 
har problem med tandlossning ska 
kunna behålla dina naturliga tänder 
så länge som möjligt.

Om dina tänder inte längre går att rädda 
kan vi sätta in tandimplantat som ger dig 
nya tänder direkt. Du slipper lösa prote-
ser som av de allra fl esta upplevs som 
besvärande. Sedan 18 år tillbaka har vi 
arbetat med implantat behandlingar med 
mycket goda resultat.

I våra hemtrevliga och moderna lokaler 
erbjuder vi behandling med de senaste 

teknikerna – helt datoriserat – för att 
du ska få bästa möjliga resultat. Vi tar 
emot dig i en lugn och avslappnande 
miljö, eftersom vi tycker att det är extra 
viktigt att våra patienter känner sig väl 
omhändertagna. Hos Linnétandläkarna 
kan du även få hjälp med andra tand-
problem och förebyggande tandvård. 

Vi hälsar dig som redan är patient samt 
nya patienter välkommen till oss. 

Om du idag saknar tänder, har 
protes eller delprotes kan tand-
implantat vara en lösning för 
dig. Tandimplantat ger fasta 
tänder och återskapar 
den naturliga funk-
tionen i munnen. 
Dina nya tänder 
ser naturliga ut.

Högre livskvalitet med 
fastsittande tänder

Linnégatan 52  |  08-661 36 36  |  www.linnetandlakarna.se

Erbjudande!
Ring oss och boka in en 
fri implantatkonsultation 

Om du idag saknar tänder, har protes eller 
delprotes kan tandimplantat vara en lösning 
för dig. Tandimplantat ger fasta tänder 
och återskapar den naturliga funktionen i 
munnen. Dina nya tänder ser naturliga ut.

Högre livskvalitet med fastsittande tänder

Linnégatan 52
08-661 36 36

www.linnetandlakarna.se

 

Leg. tandläkare 
Nils von Bahr 
med personal

Erbjudande!
Ring oss och boka in en fri implantat-konsultation

Ser du tröttare ut
än du känner dig?
Boka en tid för fri konsultation

Ögonlocksakademin är en
klinik specialiserad på ögonlockskirurgi.

ÖSTRA ÅGATAN 9 753 22 UPPSALA
TELEFON: 018-470 46 00

info@ogonlocksakademin.se
www.ogonlocksakademin.se
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ÖSTRA ÅGATAN 9 753 22 UPPSALA | TELEFON: 018-470 46 00

info@ogonlocksakademin.se | www.ogonlocksakademin.se

Ögonlocksakademin är en
klinik specialiserad på ögonlockskirurgi.

Boka en tid för fri konsultation

Ser du tröttare ut
än du känner dig?

ON
LI

NE
BOK N

IN

G

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS

5



Åderbråck är en mycket vanlig åkomma och 
så många som 30 procent av alla människor 
drabbas någon gång. Män drabbas i samma 
utsträckning som kvinnor, även om kvinnor 
ofta drabbas tidigare i livet på grund av gra-
viditet som kan belasta benens vensystem. 
Förutom att de i vissa fall kan ge upphov till 
smärtor är åderbråcken i regel ofarliga och de 
flesta som söker vård för gör det således av 
estetiska skäl.

– Det viktiga är att behandla åderbråckens 
orsaker, och inte bara behandla symptomen, 
säger Thomas Lawaetz, vd Åderbråcksklini-
kerna, vars verksamheter återfinns i Malmö, 
Göteborg och Stockholm.

Enligt Thomas Lawaetz är det nämligen 
många som inte vet att man måste gå till en 
kärlkirurg för att få bukt med åderbråckens 
orsaker.

– Det är ett stort problem att många väljer 
att gå till till exempel hudläkare för att få åder-
bråcksbehandling. Där får patienten bara en 
ytlig behandling som gör att problemen kom-
mer tillbaka igen och igen. Det är något som i 
sin tur blir väldigt kostsamt i längden, säger han.

Dagens moderna åderbråcksbehandlingar 
är både effektiva och skonsamma.

– Vi rekonstruerar venen som ger upp-
hov till åderbråcket med de allra modernas-
te laser- och radiofrekvensbehandlingarna. 
Själva ingreppet tar ungefär en timme och 
man kan således komma hem samma dag 
och återgå till sina vanliga aktiviteter. Efter 
tre månader får patienten göra ett återbesök 
då vi kontrollerar att behandlingen har varit 
framgångsrik. 

– När det gäller laserbehandlingen använ-
der vi tredje generationens laser, så kallad 
radial laser, som inte blir lika varm som tra-
ditionell laser. Många andra aktörer använder 
äldre typer av laser som blir över tusen gra-
der varma vilket blir mycket smärtsamt för 
patienten. 

I vissa fall kan det vara aktuellt med meto-
den VNUS Closure, en modern behandling 
som innebär att den stora venen på låret som 
ger upphov till åderbråcket tas bort med en 
tunn kateter som förs in i venen med en kanyl. 

– Det är en något dyrare behandling men 
går snabbt. Det görs bara ett stick, med lokal-
bedövning, vilket gör det till ett smärtfritt 
ingrepp, säger Thomas Lawaetz.

Åderbråcksklinikerna startade sin verk-
samhet 2001 och specialiserar sig helt på åder-

bråck och ådernät. Idag har man fem kliniker 
i Danmark och tre i Sverige. 

– Hos oss är alla utbildade kärlkirurger 
samt operationssjuksköterskor. Samtliga i per-
sonalen har utfört minst 1000 årderbråcksbe-
handlingar var.

SOMMARFINA BEN  
Våren har kommit och 

sommaren är äntligen på 
väg. För många innebär 

det en efterlängtad möjlig-
het att få klä sig lätta och 

sköna shorts och kjolar. 
Men inte alla ser fram emot 

att visa mer hud. För per-
soner med åderbråck kan 

sommaren vara en gan-
ska obekväm tid. Då är det 
värt att komma ihåg att det 

finns effektiv hjälp att få.

GULDKVASTEN   
som presenterade ett jämställt konsertprogram. 
Priset delas ut av KVAST, Kvinnlig Anhopning av 
Svenska Tonsättare.

FOTO: KVAST

VARFÖR 
TA MER 
ÖSTROGEN 
ÄN DU 
BEHÖVER?
Torra, sköra slemhinnor i underlivet är ett vanligt problem vid östrogenbrist e� er 
klimakteriet. Klåda, sveda och smärta vid samlag är typiska symtom. Men torra slem-
hinnor kan enkelt behandlas – en låg dos östrogen lokalt i slidan brukar räcka. 

Estrokad® (vagitorier med 0,03 mg estriol) innehåller den lägsta dosen östrogen för 
behandling av torra slemhinnor i slidan.1,2  Varför ta mer östrogen än du behöver? 

Estrokad – ett receptfritt läkemedel som du hittar på närmaste apotek.

Lägsta 
östrogendosen!

LÄS MER PÅ: WWW.TORRASLEMHINNOR.NU
Referenser: 1. www.fass.se 2. Produktresumé Estrokad. www.fass.se  Estrokad (0,03 mg estriol) vagitorium. 
Receptfritt läkemedel. EF. ATC-kod: G03CA04. Indikation: Lokal behandling av vaginala symtom vid östrogenbrist 
hos postmenopausala kvinnor. Varningar och begränsningar: för behandling av postmenopausala symtom ska östro-
genbehandling endast påbörjas om symtomen påverkar livskvaliteten negativt. Vid all behandling ska en noggrann 
värdering av risk/nytta-balansen göras minst årligen och ska endast fortsätta så länge nyttan uppväger risken. 
Estrokad ska inte kombineras med HRT. Estrokad är inte indicerat under graviditet eller amning. Initialdos: 1 vagitorium 
dagligen i 3 veckor. Underhållsdos: 1 vagitorium 2 gånger i veckan. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 
3-4 veckor, kontakta läkare. Förpackning: 30 vagitorier i aluminiumstrips. Rek. pris på apotek är 139 kr. Produktresumén 
uppdaterad 2014-12-02. För ytterligare information se www.fass.se, www.campuspharma.se. 

Receptfritt!
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För att använda 
Estrokad korrekt, ta 
kontakt med din läkare 
för rätt diagnos och läs 
noga bipacksedeln innan 
behandling.

Förbättrar din hållning

Motverkar problem i 
rygg och nacke

Stretchar ut 
bröstmuskulaturen

076-77 60 777
www.starkevasten.se
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Med över 25 000 behandlingar bakom oss har vi Nordens största 
expertis inom området. På våra kliniker i Stockholm, Göteborg och 
Malmö behandlar våra erfarna kärlkirurger och sjuksköterskor dina 
åderbråck med moderna och skonsamma metoder. Du är på benen 
igen direkt efter behandlingen och ingen sjukskrivning är nödvändig.

VILL DU HA 
FINA BEN TILL 
SOMMAREN 
- UTAN ÅDERBRÅCK?

 ÅDERBRÅCK?

www.aderbracksklinikerna.se   |   020-140 1990



För Lena Sifversson, som är utbildad terapeut 
och coach, började resan för snart tio år sedan.

– Jag hade haft en lång anställning med kul 
arbetsuppgifter på Telia och i samband med 
en längre föräldraledighet började jag funde-
ra över om jag verkligen ville tillbaka till mitt 
jobb, berättar hon.

Istället började hon en tvåårig terapeut-
bildning och när utbildningen var klar så ställ-
des hon åter inför frågan; Vad gör jag nu?

Av en slump såg hon en annons där ett 
utbildningsföretag sökte konsulter som kun-
de erbjuda ledarskapsutvecklingskurser och 
kurser i presentationsteknik.

– Med min utbildning i botten och erfa-
renheterna i konsultativt ledarskap från Telia 
startade jag min verksamhet och det fungera-
de riktigt bra. Inte minst innebar det en vettig 
arbetssituation när barnen var små.

I takt med att verksamheten utvecklades 
kände hon ett behov av att få utbildning i 
coachning och valde då CoachCompanions 
utbildning.

– När man arbetar som coach handlar det 
mycket om att låta klienterna hitta sina svar. 
Det är en otrolig kraft i att faktiskt förstå vad 
det är man vill förändra, förbättra och för-
verkliga, säger hon.

– Som företagare har utbildningarna gett 
mig verktyg till att stärka tillväxten som ledare 
i mitt företag och i min roll som genomförare 
i mina uppdrag. Jag når framgång och känner 
att målen uppfylls betydligt fortare nu. 

CoachCompanion är ett av de äldsta före-

tagen i en annars ganska ung bransch. Verk-
samheten består av olika öppna eller företags-
anpassade utbildningar, individuell coaching 
med företagsledare, chefer, medarbetare eller 
privatpersoner, samt möjligheten till att utbil-
da sig till Internationellt Certifierad Professio-
nell Coach enligt ICF. De är sen länge ackre-
diterade av branschorganisationen ICF (Inter-
national Coach Federation) till att muntligt 
certifiera sina deltagare.

– Det är ett tydligt kvitto på kvalitet helt 
enkelt. Vi har utbildat runt 3000 coacher sen 
starten och är mycket stolta över vår höga 
kundnöjdhet, säger Johnny Ganeryd.

Många som anlitar CoachCompanion för 
enskild coachning tycker att det på många 

sätt ger en ytterligare styrka i att ta steget och 
faktiskt utbilda sig själv till diplomerad coach.

– En chef som går igenom utbildningen 
har helt andra möjligheter att utveckla per-
sonalen och få individer att växa. Och växer 
medarbetarna samt kunder så skapas tillväxt 
i det egna företaget.

CoachCompanion står nu inför en stor 
expansionsfas och lanseras i flera nya länder 
genom ett franchise koncept.

– Vi har sedan tidigare varit mycket fram-
gångsrika i Finland och planen är att köra 
igång med ytterligare en till två nya länder per 
år under kommande år. Vi jobbar idag över 
hela Sverige genom kvalitetssäkrade under-
konsulter, och våra egna kontor finns i Mal-
mö och Stockholm.

– Vi är inne i en spännande resa med en rad 
förändringsprojekt där digitaliseringen är ett 
sådant område. Miljö- och hållbarhet är ytter-
ligare ett affärsområde där vi idag har kommit 
betydligt längre än vi kanske trodde när vi bör-
jade, säger Marianne Sandén Ljungberg.

En viktig drivkraft i den här utvecklingen är 
det intresse och entusiasm som hennes medar-
betare visat för dessa frågor.

Mazars är en internationell byrå med glo-
bal närvaro i 77 länder och med över 17 000 
medarbetare. I Sverige finns cirka 250 med-
arbetare. 

– Vi är en lokal byrå med global närvaro 
och internationell kompetens. Vi har medvetet 
valt att arbeta med ett brett spektrum av kun-
der, både små och stora företag, vilket gett oss 
bred kunskap och erfarenhet från en rad olika 
branscher. Och inför till exempel en etablering 
utomlands är det viktigt att se till att man har 
goda rådgivare. 

Hur är det att leda en stor organisation?
– Jag är i grunden en rak och öppen person 
och jag tror att de flesta vet var jag står i oli-
ka frågor. Min raka dialog kan naturligtvis 
göra nyanställda förskräckta men den känslan 
brukar snabbt gå över. I grunden handlar det 
om att ha en positiv dialog, man är trots allt 
många om att driva ett företag.

Var hittar du kraft och inspiration?
– Ja, det kan man ju fråga sig. Som person är 

jag målinriktad och jag visste tidigt att jag ville 
arbeta som revisor. Det kan vara så att intresset 
för ekonomi kommer från det faktum att jag är 
uppvuxen i en företagarfamilj och att min man 
driver företag. Jag tror att en stor del min inspi-
ration kommer från diskussioner hemma och i 
min ledningsgrupp där vi har en bra och öppen 
dialog. Och sen ska vi inte glömma alla kunder 
som genom åren har inspirerat mig.

Arbetet som revisor innebär att den ena 
dagen är aldrig den andre lik. 

– Revisionsyrket är otroligt omväxlande och 
fritt yrke. Det är ständigt nya problemställning-
ar och nya regler att förhålla sig till vilket ska-
par en dynamisk och utmanande vardag, säger 
Marianne Sandén Ljungberg.

FÖRÄNDRING OCH TILLVÄXT VIA COACHING

LOKAL BYRÅ MED GLOBAL NÄRVARO 

Det finns en  
entreprenör eller  

intraprenör i oss alla. Det 
gäller bara att väcka den. 
Vägen dit kan gå genom 

coachning. Det menar 
Johnny Ganeryd, vice vd 

på CoachCompanion.

Hon har 30 års  
erfarenhet av revisions-

branschen och sedan 
fem år tillbaka leder hon 

Sveriges sjunde störs-
ta revisions- och råd-

givningsbyrå. Marianne 
Sandén Ljungberg, vd 

för Mazars i Sverige, ser 
idag en stark utveckling 
inom hållbarhet och tek-

nikutveckling.

FÖRETAGSPRESENTATION

Johnny Ganeryd, vice vd på 
CoachCompanioon och Lena 
Sifversson, utbildad terapeut 
och coach.

Jag tror att en 
stor del min inspiration 
kommer från diskus-
sioner hemma och i min 
ledningsgrupp där vi har 
en bra och öppen dialog.

KORT OM MAZARS

Mazars i Sverige har cirka 250 med-
arbetare och kontor på 12 orter bland 
annat i Stockholm, Göteborg och  
Malmö. Internationellt finns Mazars  
i 77 länder och har över 17 000 med-
arbetare. Läs mer: www.mazars.se

 
 

Marianne Sandén  
Ljungberg, vd för  
Mazars i Sverige.

KRAFTFULLA TIPS 
I boken ”Boosta din Business” delar företagare med sig av sina 
bästa tips om allt från att komma igång till olika tips kring mark-
nadsföring, struktur, vikten av fokus och teamwork.
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SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN

Nu erbjuder Fortnox fl era smarta fi nansiella tjänster via Nox Finans, direkt i ditt program. 
All funktionalitet fi nns redan på plats – kom igång snabbt och enkelt nu direkt! 

Läs mer på fortnox.se/noxfi nans  

Goda nyheter!
Nu kan du sälja dina fakturor 
direkt i Fortnox Fakturering!

Fakturaköp  – Sälj fakturan och slipp risken
Fakturabelåning  – Få betalt direkt, belåna fakturan
Fakturaservice – Låt oss ta hand om faktureringen
Företagslån  – Låna pengar snabbt och smidigt

Fri support 
och öppet 

köp i 30 dagar!



– Coachande försäljning handlar om att få 
kunden att själv komma fram till vad som 
behövs, något som kvinnliga säljare många 
gånger klarar bättre än männen, säger  Jessica 
Grundström, säljcoach hos Säljcoachen AB.

Att säljet är hjärtat i de flesta verksamheter, 
håller nog de flesta med om, och målet är att 
vinna kunden och komma till ett avslut. Och 
det finns en metodik för att nå dit.

– Genom att ta plats på ett positivt sätt och 
kanske börja samtalet med att fråga om den 
man ringer har tid kan vara ett bra sätt att 
inleda en relation med en potentiell kund. Det 
jag sett är att tjejer är bättre på det här, killar 
är många gånger betydligt mer lösningsorien-
terade och kanske lite väl proaktiva, säger Jes-
sica Grundström.

Hon påpekar också att det här kanske är 
en av få branscher där man inte behöver en 
lång utbildning för att blir framgångsrik – det 
handlar mer om att vara nyfiken, ställa frågor 
och följdfrågor och att man är intresserad i 
syfte att hjälpa människor.

– En person som förmår att vara närvaran-
de och har förmåga att fokusera på den man 
träffar kommer sannolikt att nå längre i sin 
kundkontakt än den som bara pratar om sig 
själv. I början när man är novis på området kan 
det hjälpa om man har en bra struktur, vilket vi 
kan hjälpa till att sätta. Med en bra inledning så 
kan du fånga din åhörares intresse.

Säljcoachen AB arbetar med allt från säljut-
bildning i grupp till enskild coachning. 

– Det kan vara en vd som behöver hjälp 
med sitt försäljningsgäng eller enskilda sälja-
re som vi coachar utifrån behov och önskemål, 
säger Jessica Grundström.

Med olika verktyg och aktiviteter vässar de 
säljorganisationen.

– Vi har en bakgrund i mediebranschen 
och tekniken att sätta den andre i centrum och 
ställa frågor är en effektiv metod för att vinna 
kunden. En framgångsrik säljare ”kränger inte” 
utan är påläst och låter kunden själv se att det 

finns ett behov för just den tjänst eller produkt 
man säljer. Vi coachar helt enkelt säljare så att 
de i sin tur kan coacha kunden till köp.

Jessica Grundström, säljcoach.

Lär dig att coacha kunden till avslut genom att prata mindre och fråga mera så ökar du din 
försäljning utan att ”kränga”.

SLUTA ”KRÄNGA” OCH BÖRJA SÄLJA
Sätt kunden i centrum 

och arbeta med att ställa 
frågor även om du kanske 

redan vet svaren.

TIPS TILL DEN SOM VILL  
FÖRBÄTTRA SITT SÄLJ:

KORT OM  
SÄLJCOACHEN AB I SVERIGE • Låt kunden stå i centrum genom hela 

mötet
• Prata så lite som möjligt och ställ frågor 

istället
• Låt alltid kunden börja prata
• Max en minuts presentation om ditt eget 

företag som inledning

Företaget grundades 2009 och 
finns idag i Stockholm, Malmö, 
Köpenhamn och Göteborg. Du 
hittar oss på: saljcoachen.se  
och på FB

”I framtiden kommer det  
råda brist på textila råvaror.” 

Det konstaterar Birgitta Nilsson, processledare miljöavdelningen, 
Västra Götalandsregionen, i samband med satsningen på Re:textile
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Besök vår webbshop 
på curaprox.se eller 

fråga ditt apotek!
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I så fall behöver du inte läsa den här annonsen. Men om du har åderbråck eller ådernät som 
du vill bli av med, är du välkommen att ringa oss! 

Venous Centre är Sveriges enda helspecialiserade åderbråcksklinik. Vi har även specialut-
bildade team för behandling av ådernät. Våra kliniker finns i Stockholm, Malmö och Göteborg. 

Ring och boka tid för en ultraljudsundersökning, så tar vi reda på orsaken till dina pro-
blem och erbjuder behandling med moderna och skonsamma metoder, som ger 

ett snabbt och bestående resultat. 

Vi accepterar privat sjukvårdsförsäkring för behandling av åderbråck.

Läs mer om oss på www.scandinavianvc.se 

ÄR DU NÖJD MED DINA BEN?

Stockholm 08-587 101 33 • Malmö 040-20 80 92 • Göteborg 031-81 09 08 



scandorama.se • 040-600 00 00
eller boka hos 
din resebyrå

alltid med guide

Läs mer om alla våra resor och allt som ingår på

7 dagarfr. 11 395:-

– Franska njutning� 

Avresor: 4/7 och 29/8 från Arlanda & Kastrup
I priset ingår: Flygresa till Nice t/r, 3 övernattningar 
i dubbelrum, 3 övernattningar i dubbelhytt, 6 
frukostar, 3 luncher, 4 middagar, Scandoramaguide 
samt utfl ykten Aix-en-Provence.

En rundresa med en härlig kryssning på Rhone 
med besök i fl era charmiga franska byar. Känn de 
historiska vingslagen från Romarriket och låt dig väl 
smaka av det franska köket och de goda vinerna.

Rhônekryssning

– Det är jättekul och prova på något nytt och 
det är spännande att växa in i en helt ny roll, 
säger hon.

Fram tills nu har vi mest sett Malin Åker-
man i komedier, som till exempel storfilmer-
na Heartbreak Kid, 27 Dresses och Trubbel 
i paradiset.  I Billions får hon däremot ta ut 
svängarna i dramagenren.

– Det är inte så att jag jag inte gillar kome-
dier men det är väldigt utvecklande att spän-
na bågen inom nya områden och utforska och 
utveckla sina egna talanger. Och med så duk-
tiga skådespelare som är med blev det extra 
lockande att prova på min karaktär i Billions.

I serien spelar hon Lara Axelrod, hustru 
till Bobby ”Axe” Axelrod (spelad av Damian 
Lewis, känd från Homeland), en framgångs-
rik och älskad hedgefond-mäklare som samti-
digt ägnar sig åt olaglig insidertrading bakom 
kulisserna. Lara är en före detta sjuksköterska 
från enkla förhållanden som nu kommit upp 
sig i världen och har fullt fokus på maken och 
barnen.

– Jag gillar att hon är en stark kvinna som 
är  jämlik sin man och jobbar som ett  team 
i livet, både hemma och professionellt. Hon 
värderar familjen mest av allt och många av 
hennes värderingar kommer därifrån, så man 
bråkar inte med henne – speciellt inte om det 
handlar om familjen, säger Malin Åkerman.

Att få jobba med Damian Lewis och Paul 
Giamatti, som spelar US Attorney Chuck 
Rhoades, tillika Axes nemesis, innebär roliga 
dagar på jobbet, menar hon.

– Damien är en helt fantastisk skådis som 
inspirerar mig varje dag och gör mig till en 
bättre skådis. Paul har jag förvisso inte haft 
några scener med i första delen men vi har 
ju jobbat ihop i andra filmer som till exempel 
“Rock of ages” och han är en av de bästa skå-
despelare jag har haft nöjet att spela mot.

Med de skandaler som för närvarande ska-
kar bankvärlden, och med finanskrisen och 

den vanskötsel och kriminalitet som uppda-
gades efteråt i färskt minne, blir Billions och 
dess Wall Street-tema dessutom extra aktuell.

– Det är en liten inblick i finansvärlden 
som jag tro alla är intresserade av och som 
påverkar oss i det dagliga livet fast vi inte rik-
tigt kanske förstår hur det sker. Det finns gott 
och ont på båda sidor och att det är lite likt 
livet självt, allt är inte svart eller vitt.

Hur är det att göra en  
tv-serie jämfört med film?
– Man har inte lika mycket tid med scenerna 
som när man gör film. Allt måste gå mycket 
fortare och det finns inte lika mycket tid till 
omtagningar, men det som är kul med en tv-
serie är att om man har tur och serien går ett 
antal säsonger, så har man många möjligheter 
att både lära känna och utveckla karaktären. 

Malin Åkerman föddes i Stockholm men 
flyttade redan som tvååring till Kanada, där 
hon är uppvuxen. Även om jobbet och famil-
jen finns i Nordamerika är hon inte främman-
de för att ta sig an svenska projekt.

– Jag har en svensk agent som skickar 
manus till mig men hittills har tyvärr de som 
varit av intresse krockat med mina andra pro-
jekt så jag väntar fortfarande. Men det skulle 
vara så kul att göra något svenskt med massa 
svenska skådisar, säger hon.

När hon inte jobbar så är det fullt fokus på 
sonen och hemmet som gäller för Malin Åker-
man.

– När jag ”slappnar av” arbetar jag fulltid 
som mamma, tar hand om mitt hus, renoverar 
och alla andra normala sysslor. Jag läser också 
mycket manus, träffar producenter, agenter för 
att det gäller alltid se till man har nya projekt 
som tar vid när en film eller serie slutar. Om 
drygt en månad ska jag vara i New York för att 
påbörja nästa säsong av Billions och tills dess 
ha hittat någonstans att bo till mitten av decem-
ber, samt dagis med mera till min son Sebasti-
an, vilket inte är det enklaste att ordna. När jag 

någon enstaka dag får en dag för mig själv så 
går jag helst på spa och kopplar av.

Vad har du på gång i framtiden?
– Fortsättningen på ”Billions”, och en liten 
film som kommer ut nu på Tribeca Film Fes-
tival som heter ”The ticket” med Downtown 
Abbey’s  Dan Stevens. Detta är det som ligger 
närmast just nu.

– Om jag har någon drömroll i framtiden 
så skulle jag vilja spela in någon historisk film 
som tar en till en annan era, med annan kläd-
sel och så vidare. Det vore jättespännande.

Det är en lite speciell  
känsla varje gång en 

svensk gör framgångsrik 
karriär i Hollywood. Malin 
Åkerman är inget undan-

tag. För närvarande kan vi 
följa henne som den tuffa 

Wall Street-frun Lara  
Axelrod i succéserien  

Billions på HBO Nordic. 
Rollen beskriver hon som 
en välkommen utmaning.

Rollen i Billion är en välkommen utmaning

Malin Åkerman är just nu 
aktuell i rollen som Lara 
Axelrod i succéserien  
Billions på HBO Nordic.

MALIN ÅKERMAN

• Ålder: 37
• Yrke: Skådespelerska
• Bor: Los Angeles
• Aktuell: Spelar rollen som Lara 

Axelrod i succéserien Billions 
på HBO Nordic. Serien har bli-
vit förnyad med en ytterligare 
säsong som släpps nästa år. 

Om jag har någon 
drömroll i framtiden 
så skulle jag vilja 
spela in någon  
historisk film  
som tar en till  
en annan era.

MARKÄGARE
Kvinnor äger 15 procent av Sveriges mark jämfört 
med mäns 37 procent. Endast i Ekerö kommun 
äger kvinnor mer mark än vad män gör.

BIOLOGISKA KLOCKOR  
I sommar kommer romanen ”Tjugo år 
till dig” om att skaffa barn och barnlös-
het, av författaren Anna Lönnqvist.
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Efter att ha hört talas om Bülow Clinic och 
Eva Bülow vid ett flertal tillfällen beslutade vi 
oss för att ta reda vad som står bakom orden 
”Viktminskning på naturlig väg.’

Eva Bülow, du har ju grundat Bülow Clinic 
AB och driver den idag tillsammans med 
din affärskollega Gustaf-Wilhelm Hellstedt. 
Kan du kortfattat beskriva vad ni menar med 
”viktminskning på naturlig väg”? 
-Det är ett viktminskningsprogram där kli-
enten får äta ”rätt kombinationer” av råvaror 
tillsammans med frekvens medicin. Dessa 
frekvenser gör att kroppen släpper ifrån sig 
det onaturliga fettet=det som sitter på de stäl-
len där det normalt inte skall finnas fett, istäl-
let för underhudsfettet och det strukturella 
fettet. Dessutom är man inte hungrig.

Vilka steg är det man måste gå igenom?
-Under Fas 1 blir klienten coachad varje var-
dag via telefonsamtal och på helgen via sms. 
På så sätt får de kunskap lite i taget om hur 
deras kropp fungerar. I Fas 2 upptäcker vi hur 
just din kropp reagerar på olika födoämnen 
respektive vilka kombinationer man kan vara 

känslig för. Följer man Fas 2 rekommendatio-
ner går man inte upp i vikt efteråt.

I era annonser brukar det stå ”Man kan äta 
allting men inte alltid” Vad betyder det?
-Det betyder att man som sagt kan äta allting, 
men i lite olika kombinationer. Det viktiga är 
att inte kombinera animaliska proteiner och 
kolhydrater i samma måltid. Äter du fisk t ex 
så äter du grönsaker till det. Väljer du istället 
kolhydrater såsom potatis, ris, pasta eller bröd, 
äter du grönsaker till dem också. Då går det åt 
mindre med energi under matsmältningspro-
cessen och maten blir nedbruten på rätt sätt. 

Ytterligare information och prisuppgifter 
finns på www.bulowclinic.com. 

Många känner inte till att företagare kan få sam-
ma skydd vid arbetslöshet som anställda. 
För 128 kr/månad ger Småföretagarnas Arbets-
löshetskassa den trygghet som gör att du vågar 
satsa på ditt företagande 

Med tilläggsförsäkring kan du försäkra 
inkomst upp till 80 000 kr/månad.

– Vårt mål är att du tecknar ett medlem-
skap i Småföretagarnas Arbetslöshetskassa så 
fort du startar ditt företag. Generellt sett är 
företagare dåliga på att försäkra sin inkomst. 
För vår del är detta en självklarhet, för då vågar 
du satsa på ditt företag, säger Thomas Grön-
dahl, kassaföreståndare på Småföretagarnas 
Arbetslöshetskassa. 

”SMÅA” är Sveriges största a-kassa för före-
tagare och omfattar alla oavsett storlek eller 
bransch – och familjemedlemmar som är verk-
samma i företaget. Medlemsavgiften ligger på 

128 kronor per månad. Då ingår den inkomst-
baserade delen (den betalas ut efter tolv måna-
ders medlemskap och ger som mest 80 procent 
av inkomsten). I dag ligger den högsta ersätt-
ningsnivån på 910 kr per dag vilket motsvarar  
en månadslön på 25 025 kr per månad. Inn-
an 12 månaders medlemskap omfattas man av 
grundförsäkringen, som mest 365 kronor om 
dagen i ersättning.

Medlemmar erbjuds dessutom att teckna 
tilläggsförsäkring hos AON direkt. Deras pri-
mära försäkring ger 80 procent av lönen upp 
till på 40 000 kronor i 100 dagar, vilket kostar 
295 kronor i månaden. Man kan höja försäk-
ringsbeloppet upp till max 80 000 kronor per 
månad. I försäkringen ingår både inkomstför-
säkring och konkursskydd. 

Med arbetssättet ”Personlig Service” får var-
je arbetslös möjlighet till ett personligt samtal 
där man går igenom sin situation. 

–Våra handläggare har spetskompetens. 
Arbetslöshetsförsäkringslagen är snårig och 
min uppfattning är att man generellt sett har 
ganska dålig koll på regelverket, vilket är förstå-
eligt, säger Cecilia Karström, informationsan-
svarig på Småföretagarnas Arbetslöshets kassa. 

Rollen i Billion är en välkommen utmaning

• Börja på  hemmaplan, bygg upp en demo för att kunna visa vad du gjort och 
plugga teater/skådespeleri. Jag har just nu själv börjat ta nya kurser för att fort-
sätta utveckla min ”skådespelarmuskel”. Det är också viktigt att få en agent på 
hemmaplan, så man kan få hjälp att kunna komma in hos en bra agent utomlands.

• Lyssna på feedback från alla, lärare, producenter, skådisar och vänner. Ta emot 
goda råd. Passion måste finnas om det ska vara värt allt hårt arbete, och det gäl-
ler att helt enkelt orka.

MALIN ÅKERMANS TIPS TILL UNGA MED SKÅDESPELARDRÖMMAR

FÖRETAGSPRESENTATION

Eva Bülow driver se-
dan snart 7 år Bülow 
Clinic AB.

VIKTMINSKNINGENS GRUNDER ENLIGT BÜLOW-METODEN

SKYDD VID  
ARBETSLÖSHET

Cecilia Karström och 
Thomas Gröndahl.

FOTO: HBO NORDIC

Badmodet i sommar är både 
mönsterrikt och färgstarkt.

TREND

FOTO: ELISABETH FRANG FÖR TWILFIT

Professionellt styrelsearbete 
Kurslängd 3 dagar, kursstart 29–31 augusti eller 26–28 september.

Ordförandekurs
Kurslängd 2 × 2 dagar, kursstart 1–2 juni samt 7–8 juni (fullbokad), 29–30 
september samt 20–21 oktober eller 26–27 oktober samt 15–16 november.

Ekonomi för styrelseledamöter 
Kurslängd 1 dag, 20 september.

Påbyggnadskurs – Styrelsens strategiarbete 
Kurslängd 1 dag, 5 oktober.

Dags att boka styrelseutbildning!
Mer info och 

anmälan på mbbv.se 
eller 08-663 90 00. 

Välkommen!
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På välrenommerade Narva Kirurg Center 
används den senaste lasertekniken för att effek-
tivt och skonsamt ta bort besvärande åder-
bråck.

– Operationen tar mindre än en timme, 
det används varken kniv eller narkos och du 
kan gå till jobbet redan dagen efter, säger Ste-
fan Nydahl, kärlkirurg och ansvarig läkare. 

Narva Kirurg Center, beläget på Öster-
malm i Stockholm, är specialiserade på åder-
bråcksbehandlingar och ledande i Sverige, 
tack vare kunnig personal i kombination med 
modern teknik. 

– Vi utför enbart moderna och samtidigt 
välbeprövade åderbråcksbehandlingar. Vi 
använder en laserteknik som ger bättre resul-
tat och mindre komplikationer än den gamla 
metoden. Vi arbetar även med virknålstek-
nik och olika typer av injektioner, där skum-
behandling är den vanligaste, säger Stefan 
Nydahl, kärlkirurg och docent vid Karolin-
ska Institutet, som tillsammans med fyra 
övriga kärlkirurger arbetar på Narva Kirurg 
Center. 

Alla är välkomna till Narva Kirurg Center, 
oavsett om man är landstingspatient eller en 
patient som enbart behandlas av estetiska skäl 

– och Stefan Nydahl garanterar att patienterna 
blir av med alla sina åderbråck. 

– Vi kan faktiskt garantera det. Opera-
tionen är ett förhållandevis litet ingrepp, det 
används varken kniv eller narkos och du kan 
oftast gå till jobbet redan dagen efter. Det 
är mycket tillfredsställande att arbeta med 
behandlingsmetoder som verkligen ger resul-
tat, säger han.  

Patientsäkerheten sätts alltid i främsta 
rummet. Samtliga anställda är legitimerade 
sjuksköterskor och läkare, och lokalerna är 
inredda för att förmedla känslan av trygghet 
och tillit. Det finns självklart även vilrum och 
toalett som är handikappanpassade.

– Vi följer Socialstyrelsens riktlinjer som 
grundar sig på hälso– och sjukvårdslagen 
och är ISO-certifierade för miljö och kvalitet, 
säger verksamhetschefen Ewa-Lena Hägglund 
och tillägger:

– Vi är även noga med att kalla alla våra 
patienter till återbesök hos den läkare som 
opererat dem. Hos oss kan man alltid vara 
säker på att bli väl omhändertagen, vilket ock-
så syns i våra undersökningar av kundnöjdhe-
ten, som nära nog är 100-procentig.   

TA BORT ÅDERBRÅCKEN 
– SNABBT OCH SMÄRTFRITT

Så mycket som var  
tredje person drabbas av 

åderbråck, det vill säga 
utvidgning av blodkärl  

i benen. I de allra flesta fall 
är det helt ofarligt, men 
det kan leda till kompli-

kationer i form av bensår, 
eksem och ytliga  

blodproppar.

Stefan Nydahl, kärlkirurg.

FOTO: LEO HERMODSSON

HISTORISK   
Orkestern Platinum Steel historia genom att vara den 
första helt kvinnliga orkestern att delta i tävlingen täv-
lingen National Panorama i  Spain i Trinidad & Tobago

Den största svensk-franska fastighetsbyrån på 

FRANSKA RIVIERAN

+46 (0)8 511 60 919 +33 (0)4 92 98 92 54        contact@wretmanestate.com

www.wretmanestate.com

Nice | Takvåning | Öppen planlösning
122 m² | Söderläge | 1 280 000 €

Mougins | Gångavstånd | Sydvästläge
114 m² | Terrass 50 m² | 700 000 €

Cannes | La Croisette | Penthouse
2 sovrum | Sydvästläge | 1 650 000 €

Antibes | 800 m till stranden | 68 m²
2 terrasser | Mycket ljus | 395 000 €

Nice | Härlig utsikt | 2:a på 53 m²
Balkong | Söderläge | 320 000 €

Vence | Villa på 280 m² | 5 sovrum
4 badrum | Söderläge | 1 900 000 €

Cannes | Centralt | Sydvästläge
2 sovrum | 2 badrum | 1 060 000 €

Cap d’Antibes | Modern nybyggd villa
4 sovrum | 4 badrum | Unikt objekt

Nice Mont Boron | Hänförande havsutsikt
 Arkitektritad enplansvilla  | Byggår 2011

Le Cannet | Takvåning | Privat pool
256 m² | Panoramautsikt | 4 sovrum

Cannes La Croisette | Våning 6 med terrass
Fin fastighet med vaktmästare | 780 000 €

Antibes | Bästa läget framför hamnen
2 sovrum | Terrass | 595 000 €

Cannes | Eftertraktad fastighet med pool
Vaktmästare & tennis | 124 m² | 1 490 000 €

  Mandelieu | Lägenhet med privat pool
Sydväst-läge | 3 sovrum | 775 000 €

 Nice Carré d’Or | Stor takterrass med utsikt
2 sovrum | Översta våningen | 595 000 €

Antibes | Översta våningen | Pool
Stor terrass | 2 sovrum | 549 000 €

5 kontor på Franska Rivieran: Cannes, Nice, Antibes, Fayence-området & i inlandet bakom Nice.
Vi är 23 medarbetare på plats som bor & arbetar på Franska Rivieran & känner till området från St Tropez till Italienska gränsen utan & innan.

Vi erbjuder tusentals objekt & utför en skräddarsydd sökning med fokus på era önskemål.
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MADE IN EU

Unik uppfinning  
hjälper sociala snarkare

Snarkning är ett allvarligt problem som drabbar både snarkaren och de närmaste. Det vet 
Ann-Christine Krook, som har uppfunnit sovkragen Eezyflow, ett hjälpmedel som reducerar 
snarkning – och ger bättre sömn därmed bättre livskvalitet. Den som sover bra – vaknar  
också mer utvilad. 

Det här handlar om en medicinteknisk CE-märkt 
produkt – som är fysiologiskt rätt utformad. 
Huvudet böjs lätt bakåt, hakan skjuts något framåt 
och andningen sker främst via näsan. Halsen får 
”öppnare spjäll” och andningen underlättas via 
friare luftvägar – därmed reduceras snarkningen.            
    Produkten Eezyflow är bra för personer som 
lider av social snarkning, ett tillstånd som innebär 
att snarkaren har upp till fyra andningsuppehåll 
per sömntimme. Begreppet ska dock inte förväxlas 
med den allvarligare diagnosen sömnapnésyndrom, 
som innebär fem eller fler andningsuppehåll.

Idén till sovkragen har Ann-Christine Krook 
burit på länge. Under den största delen av hennes 
liv har hon haft snarkare i sin omgivning, först 
hennes pappa och sedan livspartners. Således har 
hon lång erfarenhet av störd nattsömn. Efter egna 
observationer märkte hon att snarkningarna  
minskade påtagligt om den som snarkar sover  
med huvudet lätt böjt bakåt och stängd mun. 
    – Jag funderade på om man skulle kunna utveckla 
en produkt som gör att snarkaren kan ligga i det 
läget – men på ett bekvämt sätt. För mig handlade 
det främst om att hitta på ett sätt att bli av med 
snarkljudet, säger hon. 
    – För tio år sedan började jag skissa på en proto- 
typ av sovkragen. Jag tog ritningen till Almi som 
tyckte det var en bra idé. De hjälpte mig sedan att 
få en patent- och designöversikt.  
    Sedan dess har det varit en lång och utmanande 
resa för Eezyflow. Ett besked, som senare uppen-
bart visade sig vara felaktigt om att sovkragen  
inte skulle vara möjlig att tillverka, blev ett bakslag 
tidigt i processen. Det gjorde att hon fick tänka  
om och produktutvecklingen tog ett antal  
sidospår.  
    Samtidigt attraherades ändå investerare av idén,  
bland annat via Innovationsbron och UIC i Uppsala.  

Den första prototypen tillverkades på en fabrik i 
Småland. 
      – Men designen och komforten blev inte tillräck-
ligt bra då kragen inte gjöts, dessutom användes fel 
PUR-material. Den gick helt enkelt inte att visa upp, 
säger Ann-Christine Krook som inte lät sig avskräckas.

Efter fler turer med konstruktörer och leveran- 
törer, finslipning av ritningarna och arbete med att 
säkerställa att produkten är fri från skadliga ämnen 
har nu äntligen Eezyflow hittat rätt. En tillverkare 
i Danmark, Tinby, gjuter kragen och Covestro (f.d 
Bayer Material Science) gör vätskorna som behövs 
för själva gjutningen.  
    Under resans gång har Ann-Christine Krook 
dessutom lärt sig mycket mer om snarkning, bland 
annat genom tät dialog med sömnforskare/läkare. 
Det handlar således om mycket mer än bara ett 
störande ljud. 
    – Den som lider av social snarkning löper risk att 
utveckla sömnapnésyndrom vilket klassas som en 
sjukdom. Det kan bli början på en hel kedja problem, 
såsom hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och diabetes 2. 
    Sedan Eezyflow kom ut på marknaden förra året 
har Ann-Christine Krook fått många fina omdömen. 
    – Flera hör av sig och berättar att deras snark-
ning reducerats rejält. En man berättade att hans 
fru nu blir mycket irriterad om han glömmer att 
ta med sovkragen när de åker till sommarstugan. 
Många har också upptäckt att Eezyflow vid längre 
resor fungerar väldigt bra som resekrage, till exem-
pel på flyget eller tåget, säger hon. Hon poängterar 
samtidigt att sovkragen inte är en universallösning. 
   – Snarkning och dess omfattning beror bland 
annat på anatomi, vikt, leverne, sovposition och 
ålder, men att få möjlighet att sova med friare 
luftvägar, som Eezyflow bidrar till, gör mycket för 
att minska snarkningarna för en god natts sömn, 
säger hon.

Eezyflow är en fysiologiskt utformad  
halskrage, mjuk och tryckavlastande,  
inställbar i höjdled samt fjädrande.  
Sovpositionen är baserad på stabilt  
sidoläge. Eezyflow hjälper till med att  
hålla huvudet lätt sträckt bakåt, något 
framskjuten käke och stängd mun. 

Med friare luftvägar reduceras snarkning  
i olika grad beroende på anatomi, vikt,  
leverne, ålder och hur länge man snarkat.  
Ett skonsamt val vid egenvård.

• CE-märkt medicinteknisk produkt 

• Tillverkad i Sverige och Danmark 

• Tygerna till överdragen är tillverkade i  
Sverige av 100 % ekologisk bomull. 

• Rekommenderas även som resekrage.

• Kan kombineras med näsvidgare eller 
snarkskena. 

Vid misstanke om sömnapnésyndrom  
kontakta en sömnklinik för utredning och 
effektiv behandling.  
 
Mer information om Eezyflow by Anti-Snore 
Partner Sweden AB: 

www.eezyflow.com  
kundservice@eezyflow.com  
Tel. 08 - 636 50 30

EEZYFLOW  SOVKRAGE

FAKTA EEZYFLOW

Bättre sömn - Bättre liv!
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JAKT 

Allt fler tar jägarexamen och det blir 
också fler kvinnliga medlemmar i Jä-
garnas Riksförbund, idag är knappt 
elva procent av medlemmarna.

EKOSOMMAR
I år finns det över 1 000 KRAV-märkta restau-
ranger fördelade på över 50 orter  i Sverige.

Vera själv förälskade sig i morgonrocken när 
storasyster kom hem med plagget som hon 
köpt i Boutique Margot.

– Hela min värld stod still, jag bröt mig in 
på hennes rum och provade den. Jag tjatade på 
mamma om att få en sådan morgonrock och 
när jag föreslog att den skulle kunna vara både 
julklapp och födelsedagspresent så fick jag 
morgonrocken i en färg röd som tomatsoppa, 
trots att vi nog inte hade råd, berättar Vera. 

Många år senare hittade hon den nerpack-
ad i en kartong.

– Jag hade faktiskt glömt bort den. Men 
eftersom jag är intresserad av tyger så köp-
te jag tre meter velourtyg och gick till en 
sömmerska och bad henne att sy en ny mor-
gonrock. En kort och en lång i aprikos och 
bubbel gumrosa.

Under tiden som hon väntade på att mor-
gonrockarna skulle bli klara så började idén 
om att kanske sy upp fler och sälja ta fart.

– Jag letade nån fabrik som kanske skulle 
kunna sy upp dem och fick kontakt med Tina 
som jag fortfarande jobbar med. Hon kände 
till en fabrik i Litauen och så lät vi sy upp fler. 
Vi sålde in dem till NK i Stockholm och tid-
ningarna skrev om dem. Jag tror att de kom 
precis rätt i tiden, morgonrocken fungerade 
som en nostalgitripp.

2004 flyttade hon permanent till Falsterbo 
med sin familj och 2006 öppnade hon butik i 
Malmö. Där hittar kunderna idag både mor-
gonrockar och hennes populära klänningar. I 
mjuka sköna material och färger så fungerar 
de perfekt till resan, enkla att packa, praktiska 
och alltid snygga. 

– Många av mina kunder använder klän-
ningarna både till fest och på jobb. De fung-
erar överallt.

Förutom de fysiska butikerna i Malmö, 
Göteborg och Stockholm så växer hennes 
webshop.

– Idag har den gått om butiken i Malmö. Vi 
säljer i princip dubbelt så mycket via nätet. Vi 
har fyra storlekar på nätet och det är enkelt att 
skicka till kund. Kombinationen med service 
i butik och på nätet är framtiden.

”Man ska göra det som 
är enkelt och som funkar.” 

Det säger Vera Stevens 
som driver Vera Velour 

sen tolv år tillbaka. 
Hennes läckra mor-

gonrockar och omlott-
klänningar är idag mångas 

favoritplagg.

SKÖNA PLAGG MED DOFT AV GLAMOUR

Många av mina 
kunder använder 
klänningarna både 
till fest och på jobb.

Diplomerad controller
Utvecklingen går från renodlad ekonomistyrning mot en bredare verksamhetsstyrning, 

vilket ställer stora krav på bred kompetens.

Utbildningen omfattar 5 block på sammanlagt 
10 dagar:
•	 Ekonomisk uppföljning och analys
•	 Ekonomiska kalkyler
•	 Styrmodeller
•	 Ekonomiska risker, Företagsvärdering,  

Presentation del 1
•	 Presentation del 2, Controllerns roll, Diplomering

Utbildningsstart: 
Stockholm 24 maj  
Göteborg 18 aug 
Stockholm 13 okt

Anmälan och läs mer på www.taurusekonomi.se

Taurus	Ekonomiutbildning	AB		•		Svetsaregatan	4		•		426	68	Västra	Frölunda
031-29 50 70
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ÅDERBRÅCK? ÅDERNÄT?

08 666 20 30 www.narvakirurg.se

NARVA KIRURG CENTER 
Narvavägen 30, 115 22 Stockholm 

08 666 20 30
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08 666 20 30 www.narvakirurg.se

NARVA KIRURG CENTER 
Narvavägen 30, 115 22 Stockholm 

08 666 20 30

FÖRE EFTER FÖRE EFTER

NARVA KIRURG CENTER
Narvavägen 30, 115 22 Stockholm

08 666 20 30

ÅDERBRÅCK? 
   ÅDERNÄT?

Med hjälp av moderna metoder försvinner samtliga åderbråck med mycket 
gott kosmetiskt och funktionellt resultat. Inga snitt, inga stygn! Du går hem 
samma dag. Vi är specialister inom modern åderbråcksbehandling. Vårt 
team som består av enbart kärlkirurger och legitimerade sjuksköterskor 
erbjuder Dig bästa tänkbara resultat, i bästa tänkbara miljö.

Vill Du veta mer eller få en konsultation med ultraljud, ring 08 666 20 30
eller gå in på www.narvakirurg.se. Vanlig landstingsavgift gäller för alla 
bedömningar och vid behandlingar som är medicinskt motiverade. Privat 
sjukvårdsförsäkring accepteras.

Våra kärlkirurger

Marianne Thor

Rabbe Takolander Henrik Åkesson

Stefan Nydahl Ove Thott

Alla åderbråck går att ta bort!
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Det här är en frågeställning som föreläsa-
ren och författaren Jan Tern beskriver i sin 
bok ”Målskillnad – målstyrd eller målstörd”. 
Boken handlar om hur handlingar både kan 
bli kraftfulla men samtidigt helt utebli beroen-
de på vad du har för tankar och känslor inför 
målet. Den tar också upp hur du arbetar med 
mål rent praktiskt. 

– Det är vanligt att mål krockar med var-
andra. Föreställ dig att du som personligt mål 
bestämt dig för att gå ner i vikt, samtidigt så 
har du en värdering som säger att du inte ska 
slänga mat. Vad gör du då om det blir lite mat 
kvar på tallriken? Ska du följa ditt mål eller 
din värdering? Att skapa en priolista under-
lättar i dessa situationer, säger Jan Tern, som 
också driver Personbästa, Förlag & Event AB.

Ett annat exempel kan vara det uttala-
de målet att företaget vill ha nöjdare kunder, 
samtidigt så vill man tjäna mer pengar – och 
drar ner på personal.

– Har man inte riktig koll på sina mål så 
är risken att istället för att uppnå dem så lan-
dar man i en otydlig organisation som i sin 
tur stressar både ledare och medarbetare. Med 
stress följer ökad ohälsa, minskad arbetsglädje 
och färre innovationer.

En bra början för att nå målen, menar Jan 
Tern, kan vara att ställa frågan: Varför ska vi 
göra detta? Med följdfrågan: Varför det då?

– Den senare kan upprepas till man faktiskt fått 
ett bra svar. Utan ett bra ”Varför” är det svårt 
att skapa engagemang. Med förståelse för målet 
och vägen dit så minskar eventuella rädslor och 
skapar istället driv, glädje och handling.

Jan Tern är en populär föreläsare och håller 
närmare 100 föreläsningar om året runt om i 
Sverige. Under sommarmånaderna passar han 
på att skriva böcker, så här långt sju stycken.

– Skrivandet blir ett sätt att vidareutbilda 
mig själv och lära mig något nytt som väckt 
min nyfikenhet. 30 procent vet jag ofta från 
början, sen handlar det om att intervjua, läsa 
böcker och leta information.

MÅLSTYRD ELLER MÅLSTÖRD

VENUS 
CENTER

Åderbråck kan i värsta fall utvecklas till 
bensår men generellt är de ofarliga, om än 
mindre vackra. Som tur är finns det bra 
behandlingar som åtgärdar åderbråck. Det 
vet man på Venous Center, en helspeciali-
serad åderbråcksklinik.

– Vi erbjuder snabb och smärtfri behand-
ling som gör att patienten kan komma hem 
samma dag, säger Anders Holmberg, kärlki-
rurg och grundare av Venous Center.

Venous Center erbjuder både smärtfri- 
och återfallsgaranti.

– Det innebär att om man inom fem år 
mot förmodan fått tillbaka sina åderbråck 
så åtgärder vi dem utan extra kostnad.

 Tillsammans med landstingen och för-
säkringsbolagen har man också en gemen-
sam satsning med ett bensårscentrum.

– Åderbråck kan i vissa fall ge upphov 
till bensår och i de fallen kan vi ställa kor-
rekt diagnos så att patienterna snabbt kan 
få hjälp. Alla som visar sig ha bensår på 
grund av åderbråck kan vi behandla direkt. 
Är det andra orsaker kan vi föra patienter-
na vidare så de får rätt hjälp.

Anders Holmberg passar också på att tip-
sa om nya riktlinjer gällande åderbråck och 
graviditet och amning.

– Tidigare har man avrått kvinnor som 
planerar att bli gravida från åderbråcksbe-
handling men idag går det utmärkt med de 
nya tekniker som finns tillgängliga. Även 
ammande kvinnor kan nu ta bort sina 
åderbråck utan problem. Det har skett ett 
paradigmskifte, säger han.

De flesta av oss arbetar 
mot olika mål, både  

i vardagen och på  
arbetet. Frågan är hur 

många av oss som fått 
utbildning som syftar  
till att bli bättre på att  

uppfylla fler mål?

Anders Holmberg,  
kärlkirurg och grundare 
av Venous Center.

LÄSTIPS!

• ”Målskillnad - målstyrd eller målstörd” 
av Jan Tern och Hans Blücher

 Du kanske redan idag tycker att du är bra 
på att arbeta med mål och det kan vara 
sant. Frågan är då ”Vill du inte bli ännu 
bättre”.

• ”26 timmarsdygnet”  
av Jan Tern och Hans Blüchçer

 Boken lär dig hur du kan prestera lika bra 
eller bättre än tidigare med ett större väl-
befinnande och utan de negativa effekter 
som långvarig och kraftig stress kan ge.

Hemsida: www.personbasta.se
Blogg: http://well-well-well.personbasta.se

Jan Tern, föreläsare och författare.

TOTALVINNARE   
Sodexos vd Azita Shariati toppar tidningen  
Resumés Superkommunikatörslista. Både  
som totalvinnare och i kategorin företag.

FOTO: HENRIC LINDSTEN

Vill du utveckla ditt ledarskap?

Tror du som jag att alla ledare ständigt 
måste utveckla sig – man eller kvinna, 

det spelar ingen roll.  
 

Då har jag ett förslag. Skaffa dig en 
Executive coach, ett bollplank som hjälper dig att  

utvecklas, samtidigt som du når bättre resultat  
i verksamheten. Prova AS3 – våra coacher har 

egen erfarenhet från företagsledning och har 
stöttat ledare i snart 3 decennier med 

mycket gott resultat.

Välkommen att kontakta oss! 
suas@as3.se  

0703 66 64 00 
www.as3executive.se
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StrongByNature föddes för fem år sedan, i 
samma veva som Anna Swedrups tredje barn. 
Under mammaledigheten satte Anna upp lappar 
i området, där hon frågade om det fanns några 
andra mammor som ville hänga med ut och trä-
na. De blev 18 stycken den våren – nu har utom-
husträningarna växt från ett fritidsintresse till ett 
företag med närmare 400 tjejer per termin. 

Filosofin bakom utomhusträningen
Träningen kan delas in i två huvudkategorier, 
Mammaträning och OutDoor, med personlig 
träning och coaching för den som vill. Grundi-
dén är enkel och rak; tjejer som tränar utomhus 
för att bygga upp muskulatur och styrka – allt i 
var egens takt. Under Mammaträningen foku-
seras det mycket på att bygga upp bålstabilite-
ten för att kunna gå vidare med sin träning.

– Just att vi tränar utomhus spelar stor roll. 
Många tjejer som kommer till oss ska börja 
träna efter ett längre uppehåll, och har ingen 
lust att besöka ett gym med mycket folk och 
ljud. Att träna under bar himmel är energigi-
vande – man kan känna hur axlarna faller ner 
och slappnar av när man kommer ut i skog 
och natur. 

Det sociala är en bonus
På passen värnas det om att det är ok att kom-
ma som man är, och det krävs inte heller 
någon anmälan inför ett pass.

– Sammanhållningen och stöttandet mellan 
tjejerna är en bonus. Man vet att man kan kom-
ma till ett pass och känna att de andra deltagar-
na har en känsla för vad man går genom, och 
att man arbetar tillsammans. Att se en tjej som 
inte har tränat tidigare i sitt liv innan klara sig 
upp för ett kulle, eller att se en tjej som har det 
jobbigt hemma få en kram när hon kommer till 
träningen, det är en obeskrivlig känsla.

Arbetar fram träningskoncept
Intresset att starta StrongByNature utanför 
Stockholm har varit stort, och Anna och hen-
nes kollegor arbetar just nu på ett eget trä-
ningskoncept, där instruktörer kan utbildas 
och sprida träningsformerna.

– Vi arbetar just nu på att ta fram ett koncept 
där vi kan utbilda instruktörer, och på det sättet 
sprida träningsformen till andra delar av landet. 
Förhoppningen är att det blir klart till hösten. 

Vad skulle du ge för råd  
till någon som vill börja träna?
– Jag tror att det viktigaste är att förstå att små 
steg ger den stora förändringen, avslutar Anna 
Swedrup. Ha inte för stora krav, det gäller att 
börja smått och bygga stort. Man är sin viktigas-
te resurs – därför är det viktigt att satsa på sig 
själv, tipsar Anna Swedrup. 

Läs mer: www.strongbynature.se
Kontakt: info@strongbynature.se

BYGG STYRKAN MED HIMLEN SOM TAK
Att bygga inifrån och ut, 

att stötta varandra och att 
fokusera på de långsiktiga 

resultaten är de viktigas-
te byggstenarna när man 

ska komma igång med trä-
ningen, det menar Anna 

Swedrup, Huvudcoach 
och grundare på Strong-

ByNature.

Anna Swedrup, huvudcoach och 
grundare på StrongByNature.

Att träna under bar himmel är energigivande.

FOTO: MARTINA EKSTRÖM 

STRÅLANDE SKYDD    
Tänk på att använda solskydd, även 
molniga dagar. Hälften av de skadliga 
strålarna finner sin väg genom molnen.

FOTO: APOTEK KRONAN

VÅRRUSETS alla tjejer 
springer tillsammans 14 varv runt 
jorden. 23 och 24 maj går loppet 
i Stockholm.

VET DU OM DU ÄR BENSKÖR?HAR DU ONT?
Ryggont? Smärta eller värk i kroppen? 
Överbelastad i senfästen, muskler eller 
leder? Artros? Träffa en erfaren ortoped 
i ett personligt besök för genomgång 
av problemen.

50 % av kvinnor i Sverige drabbas. 
Detta syns ej utanpå. Mät din benhälsa 
på ett enkelt och effektivt sätt. En bild 
på handen räcker så just du vet om du 
ligger i riskzonen.

NY METOD FÖR ARTROS 
OCH IDROTTSKADOR 
Smärtbehandling med ACP, Autologous 
Conditioned Plasma, den nya storsäljaren 
i Europa. Behandling med kroppsegna  
ämnen, dina egna antikroppar.

Läs mer på hemsidan www.orthohuman.se   |   Info@orthohuman.se

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS

20



Åderbråckskliniken
Stockholm • Uppsala

• Högspecialiserad kirurg med intresse för åderbråcksproblematik. 
• God kontinuitet med samma specialist och vårdenhet genom hela vårdförloppet. 
• Hög tillgänglighet med minimala väntetider och enbart ett besök innan åtgärd. 
• Modern och dokumenterat e� ektiv kirurgisk teknik, med tilltalande 

kosmetiskt resultat. 
• Kortare konvalescens än traditionell öppen operationsteknik. 
• Strukturerad uppföljning med duplex för att säkerställa ett bra kirurgiskt resultat.

Uppsala åderbråcksklinik
Samariterhemmets sjukhus
018-14 00 40

Uppsala åderbråcksklinik
Uppsala åderbråcksklinik

Uppsala åderbråcksklinik
Uppsala åderbråcksklinik

Uppsala åderbråcksklinik
Uppsala åderbråcksklinik

Uppsala åderbråcksklinik
Uppsala åderbråcksklinik
Uppsala åderbråcksklinik

Uppsala åderbråcksklinik

Stockholm • Uppsala

www.åderbråckskliniken.se

Stockholm åderbråcksklinik
Kirurgkliniken Sophiahemmet
08-406 28 45

www.åderbråckskliniken.se

En helspecialiserad åderbråcksmottagning med erfarna kirurger i Uppsala. 
Undersökning med hjälp av ultraljud och kärlkirurgjsk bedömning vid första 
besöket. Vi använder moderna operationsmetoder som gör att du kan gå 
hem samma dag. Uppföljning med ultraljud för att säkerställa ett perfekt 
resultat. Privat sjukvårdsförsäkring accepteras. Ring, så berättar vi mer.

Fördelar med en åderbråcksklinik

Sveriges starkaste elcykel

070-730 66 59  Kärrhed 260, 442 73 Kärna
jan@ecoproducts.se  www.elhoj.com
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framgaffel

Tre effektlägen
Low, Medium, High

Ryms i de fl esta
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10-16Ah 16Ah = 576w/h
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7-8 mil
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– Då kroppen är i rätt biokemisk balans hjäl-
per man kroppen att ta hand om sig själv. 
Men hjälp av vår hårmineralanalys och vårt 
högkvalitativa kosttillskott så är det fullt möj-
ligt att fungera optimalt, förklarar Heléne 
Roos på Näringskällan.

Själv föddes hon med kvicksilverförgiftning 
orsakad av mammans amalgamfyllningar vil-
ket ledde till en lång rad problem som bör-
jade med migrän vid fem års ålder. Heléne 
Roos mådde mycket dåligt fram till dess att 
hon slutligen hamnade hos en homeopat 
som genom hårmineralanalys konstaterade 
att hon hade näringsbrister i kroppen.

– Kroppen kör ut gifter och sköter sig själv 
när den har det den behöver. När man gjort 
sitt hårmineraltest får man ett svar och en 
förklaring på sina obalanser samt ett skräd-
darsytt kosttillskottsprogram som talar om 
exakt vad kroppen behöver och i vilken 
mängd.

Resultaten av testet, som görs hemma, 
analyseras av ett laboratorium i USA som 

drivs av biokemisten David Watts som har 
40 års forskning bakom hårmineralanalysen.

Genom kosttillskott får vi i oss de grund-
ämnen som kroppen behöver för att fungera 
som den ska vilket också gör att kroppen gör 
sig av med gifter som till exempel tungmetal-
ler som samlas i kroppen. 

– Alla borde göra en hårmineralanalys. 
Det är ett enkelt sätt att ta kontroll över din 
hälsa. Vissa av mina kunder säger att de inte 
hade levt idag om de inte fått min hjälp, säger 
Heléne Roos.

Läs mer om detta  
fascinerande område på:  

www.alternativet.com

Ta reda på vilka  
vitaminer, mineraler och 

aminosyror din kropp 
behöver med en hår-

mineralanalys. Genom 
att använda rätt verk-

tyg går det att få krop-
pen i balans, vilket rättar 
till symptom och främjar 

den allmänna hälsan.

TA KONTROLLEN ÖVER DIN HÄLSA
MED EN HÅRMINERALANALYS

FÖRETAGSPRESENTATION

Alla borde göra en hårmineralanalys. Det är 
ett enkelt sätt att ta kontroll över din hälsa. 

Heléne Roos, Näringskällan.

MODE   
Med en sax, lite tejp, snöre och tusentals vanliga A4-papper har 
Bea Szenfeld skapat fantastiskt opraktiska kreationer som tillsam-
mans bildar ”Haute Papier” – den vita kollektionen. De handgjorda 
kostymerna visas nu för första gången på Dansmuseet i Stockholm.

FOTO: KAROLINA HENKE

Nu får du 250 kr rabatt
på din första behandling

För att erhålla erbjudandet uppger du kod
MÅBRA2016 när du ringer och bokar. Välkommen!

Stortorget 9 Malmö 040-619 55 40
axelsonsspa.se

Axelsons SPA är en plats där du
slappnar av och hämtar energi,

en plats där din hud och dina
muskler tas om hand.
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Rosa 
Bussarna

Äventyr i 
128 länder & 
6 världsdelar

Nya resor

Se hemsidan för uppdaterade datum och priser • Flyg ingår i alla resor • Flygskatter tillkommer
Besöksadress: Hagagatan 5 i Stockholm • Tel 08-673 25 20 • info@rosabussarna.com
facebook.com/RosaBussarna • instagram.com/RosaBussarna • www.rosabussarna.com

Vi fl yger till 
Afrika med
Ethiopian

Äventyr för oss mitt i livet

 Sydafrika-Kenya
5 nov, 11 jan, 60 dagar, 39.900 kr

Resan kan delas

Bangladesh & 
Indien (Andamanerna)

19 nov, 20 dagar, 28.900 kr

Costa Rica
1 dec, 18 dagar, 31.900 kr

Jul & nyår i Kuba
18 dec, 17 dagar, 31.900 kr

Panama & Colombia
22 dec, 22 dagar, 36.900 kr

Jul & nyår med vandring 
i Sri Lanka

20 dec, 16 dagar, 28.900 kr

50+ resor
Ytterligare 

60 resor på 

vår hemsida

Nya resorNya resor

Våra resor går 
ungefär samma 

tid varje år

Cykelresa 
i Vietnam 50+

31 okt, 7 nov, 20 dagar, 
28.900 kr 

 Cykelresa i Burma / 
Thailand 50+

11 nov, 20 dagar, 31.900 kr

Peru runt 50+
25 okt, 25 dagar, 25.900 kr



Stockholm Business School


