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– Det saknas reglering vilket är bedrövligt. 
Som kund tvingas du ta ställning till en rad 
svåra frågor och försöka avgöra om den som 
ska göra ingreppet verkligen har den erfaren-
het som krävs, säger Ulf Samuelson, plastik-
kirurg och ordförande i Estetiska Injektions-
rådet, som idag har cirka 250 medlemmar 
över hela Sverige.

– Det finns risker med allting men för 
att minimera risken för skador har vi initie-
rat en certifieringsprocess för injektionsbe-
handlingar. För att bli godkänd måste man 
gå genom ett ganska tufft teoretiskt prov och 
en gång om året får man skriva under att man 
följer våra etiska regler, säger Ulf Samuelson.

Provet tar upp allt från anatomi, fysiolo-
gi, diagnosticering och behandling av biverk-
ningar, behandlingsteknik och hur man rap-
porterar problem.

Målet är att öka konsumentskyddet 
genom att hjälpa konsumenter att hitta kvali-
ficerade behandlare och att skapa trygg skön-
hetsbransch för alla.

Vad innebär det att branschen 
inte är reglerad?
– Som vi ser det så är injektion av fillers och 
botulinumtoxin en medicinsk behandling 
och det är fel att kalla det för en konsument-
produkt, det finns ju så att säga ingen ånger-
vecka. Utför man den här typen av ingrepp 
så bör man vara hälso- och sjukvårdsutbildad 
och man ska ha en ansvarig läkare bakom sig. 
Viktigt är också att använda sig av bepröva-
de preparat då det förekommer förfalskning-
ar och oprövade produkter. Även om det 
handlar om säkra preparat så finns det risk 
för biverkningar, det kan vara så att man inji-
cerar i ett kärl och då är det viktigt att man 

kan diagnosticera och förstå hur biverkning-
en ska behandlas. Skulle det uppstå kompli-
kationer så är det till exempel bara en läkare 
som kan ge motmedel, eftersom läkemedel 
inte får hanteras av vem som helst, säger Ulf 
Samuelson.

Utvecklingen av skönhetsbehandlingar 
har helt enkelt sprungit ifrån lagstiftningen 
menar Ulf Samuelson. 

– Redan 2011gjorde Uppdrag Granskning 
ett program om den här delen av skönhets-
branschen. Sen dess har det gjorts tre försök 
att lägga fram en reglering, nu är vi inne på 
det fjärde lagförslaget och vi kan bara hoppas 
att det nu blir verklighet.

Lagförslaget skulle innebära att kirurgiska 
ingrepp och injektioner som görs i estetiskt 
syfte ska omfattas av samma regler som andra 
behandlingar i hälso- och sjukvården och att 
enbart hälso- och sjukvårdspersonal ska få 

utföra behandlingarna.
– Det här skulle förutom att höja säkerhets-

nivån i branschen också ge oss en bättre bild 
av hur det faktiskt ser ut. Eftersom området 
inte är reglerat så har vi heller inget rapport-
system vilket gör att vi har ganska dålig koll 
på hur det ser ut i Sverige. Till skillnad från 
hur det ser ut i övriga Europa där den här 
marknaden är reglerad. Det är inte otänkbart 
att många helt aningslöst går in på en klinik 
där den som gör ingreppet inte har en enda 
dags utbildning. Jag tror att det finns en risk 
att många helt enkelt förväntar sig att det här 
är reglerat, säger Ulf Samuelson, och fortsätter:

– I de allra flesta fall så är det en säker 
behandling, det är i den händelse det går fel 
som man måste ha medicinsk kunskap för att 
ställa till rätta. Vill man vara säker på att den 
behandlare som  man vänder sig till är certi-
fierad så finns det en lista över dessa på vår 
hemsida. 

FÖRETAGSPRESENTATION

VISSTE DU ATT DEN SOM GER DIG 
EN INJEKTION INTE BEHÖVER 
EN ENDA DAGS UTBILDNING!

Marknaden 
för olika slags 

skönhetsbehandlingar 
fortsätter att öka. Inte 

minst lockar behandlingar 
som handlar om att släta 

ut rynkor eller fylla ut 
läpparna.

Idag kan vem som 
helst utan någon som 

helst utbildning öppna 
en salong och injicera 

fillers vilket kunder och 
patienter ofta inte är 

medvetna om.

Estetiska injektionsrådet är en ideell nonprofit-organisation.
Certifieringen som utfärdas av Estetiska Injektionsrådet ska utgöra en trovärdig 
kvalitetsstämpel för behandlande läkare, sjuksköterskor och tandläkare samt erbju-
der konsumenten möjlighet att göra upplysta och trygga val.
För att bli certifierad krävs att utövaren avlägger ett prov som påvisar nödvändiga 
kunskaper inom ansiktets anatomi, fysiologi, basal injektionskunskap, och kompli-
kationshantering.
Injektionsrådets styrelse representeras av följande branschorganisationer:
Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP), Fillers Academy for Nurses 
(FAN) Club, Svensk Plastik Estetisk Sjuksköterske Organisation (SPESO), Swedish 
Academy of Cosmetic Dentistry (SACD) och Svenska Sällskapet för Dermatologi 
och Venereologi (SSDV).

Här kan du läsa mer och hitta certifierade behandlare:
www.estetiskainjektionsradet.se

ESTETISKA INJEKTIONSRÅDET I KORTHET

Ulf Samuelson, plastikkirurg 
och ordförande i Estetiska 
Injektionsrådet.



CleerPlus® - Mirakel-
produkten med en 
3 steg-lösning 
Inga mer munsår med CleerPlus. Med tre enkla steg hjälper Cleer-
Plus dig att bli av med munsår, insektsbett och småsår. Den tar bort 
orenheter, bakterier samt virus i såret, skyddar såret och skapar en 
miljö med gynnsam fuktbalans som påskyndar läkningen. 

För åtta år sedan kom Thomas Antoni och Tomas Hammargren på idén att 
skapa en produkt mot munsår som faktiskt skulle hjälpa läkningsprocessen 
och dessutom vara kosmetiskt tilltalande, då detta saknades på marknaden. 

Med hjälp av Galenica AB och över 5 års utveckling blev CleerPlus godkänt. 
Sedan drygt ett halvår säljer de sin produkt på många apotek runt om i Sverige 
såsom Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Kronans apotek och apotea.se. 
I början av 2019 adderas ännu fler återförsäljare. Thomas Antoni och Tomas 
Hammargren berättar att de har fått otrolig positiv respons av personer som 
använt CleerPlus och som leder till många återköp. 

En utmaning är att apoteken kan ha svårt att välja vilken hylla CleerPlus ska 
ställas i; den hade behövt stå i en alltiallo-hylla då den fungerar till så mycket.

CleerPlus är en gel som endast består av naturliga ingredienser, cellulosa, eta-
nol och mintolja. 

Vad är receptet som skiljer denna gel från andra behandlingar? Den skapar en 
ren miljö och efter en kort stund när gelen torkat bildas en tunn genomskinlig 
film över såret. Denna film är skyddande och man kan dölja den med smink 
eller läppstift om man vill. 

Filmen skapar även en fuktbalans så att det läker snabbare och huden torkar 
inte ut.

Första hjälpen vid munsår, små sår och bett

Håller sår rent och fritt från mikroorganismer vilket underlättar läkning
Minskar klåda och irritation vid insektsbett
Reducerar irritation, underlättar läkning och förhindrar virusspridning vid munsår
Kan användas på barn från 4 år
Fri från konserveringsmedel

Finns att köpa på:

CleerPlus® - en 3-stegs lösning
1.Först skapas en ren miljö fri från

virus och bakterier.

2.En skyddande lexibel ilm bildas
som håller bakterier och smuts borta.

3.En gynnsam fuktbalans skapas så
att läkningsprocessen underlättas.

Varje dag i drabbas 97 000 personer i Sverige av olika 
typer av munsår. Trots detta är det inte många som pratar 

om det. Drivkraften hos Antoni och Hammargren är att 
de vet att produkten har så många nöjda användare, de 
vill lyfta fram problemet och erbjuda en behandling som 
fungerar. De berättar att när du väl har börjat använda 

CleerPlus kommer det vara en produkt som man alltid vill 
ha nära till hands. Man vet aldrig när man behöver den. 
Man kan ha en i fickan, en i badrummet och absolut en 
när man reser då den fungerar för både sår och bett. 

Efter mycket arbete och en lyckad testförsäljning är 
CleerPlus ute på marknaden, nu vill grundarna att den 

ska få ännu fler nöjda användare. Testa den och säg vad 
du tycker, de vill gärna ha din åsikt på 

hello@cleerplus.com

. lee l s. m

Foto: @bemlan

Foto: @minkropprockarfett.
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INNEHÅLL

Estetiska ingrepp 
som t. ex. laserbe-
handlingar, olika 

sorters peelingar och 
injektionsbehandling-

ar blir allt vanligare. 
Samtidigt är marknaden 

oreglerad vilket gör det fullt möjligt att 
titulera sig "hudexpert" utan att ha någon 
särskild utbildning eller erfarenhet.

Idag erbjuds olika typer av injektioner 
och laserbehandlingar på många olika kli-
niker - även hos frisörer och hudterapeu-
ter som inte har någon som helst medi-
cinsk utbildning. Detta är ett stort samt 
växande problem.

I bästa fall lägger man som konsument 
endast onödigt mycket pengar på något 
som är verkningslöst, i värsta fall betalar 
man för behandling som är direkt skad-
ligt.

Det finns flera exempel från min kli-
niska vardag där jag träffar patienter 
som fått skador till följd av olika ingrepp. 
Ingrepp de gjort i god tro för att sedan få 
bestående skador. 

Om injektioner görs felaktigt och t. ex. 
injiceras i kärl kan svåra skador uppstå så 
som vävnadsdöd (nekroser i huden) eller 
tom blindhet. Felaktiga laserbehandlingar 
kan ge upphov till brännskador vilka i sin 
tur kan leda till ärrbildning samt pigment-
förändring. 

Även bristen på diagnostik är ett pro-
blem. Huden är vårt största organ och 
inom dermatologin (läran om hudsjukdo-
mar) finns fler diagnoser än inom någon 
annan medicinsk specialitet. 

Det är oerhört viktigt att få rätt 

diagnos för att därefter kunna få rätt 
behandling. Detta är grunden till ett bra 
omhändertagande - både vad gäller rent 
medicinska behandlingar som estetiska 
ingrepp. 

Idag ställs diagnosen ”rosacea” ytterst 
lättvindigt av diverse aktörer inom skön-
hetsindustrin. En diffus rodnad på kin-
derna samt lite av ”problemhy” diagnosti-
seras alltför ofta som rosacea.

Rosacea ÄR en hudsjukdom precis 
som acne, eksem eller vårtor. Denna diag-
nos ska ställas av en hudläkare som sedan 
kan ge relevant behandling samt eventuell 
kompletterande vård. 

Något jag vill belysa extra är diagnos-
tik och hantering  av diverse misspry-
dande samt ofta utstickande hudföränd-
ringar/födelsemärken/leverfläckar/fibrom 
och solfläckar.  Jag kan ge exempel på 
flera tragiska fall där kunder fått sådana 
förändringar avlägsnade med laser eller 
frysning (kryopen) utan någon som helst 
bedömning eller provtagning. Dessa för-
ändringar  har senare visat sig vara hud-
cancer. Att detta kan hända är fullt möj-
ligt då vem som helst - utan någon som 
helst medicinsk utbildning kan investera 
i avancerad laser för att därefter avlägsna 
”skönhetsfläckar” som visar sig vara något 
helt annat. 

Vid fel hantering finns risk att elakar-
tade tumörer inte uppmärksammas för att 
sedan leda till att cancer sprids. 

Det kostar våra patienter ett enormt 
lidande, framförallt medicinskt men även 
ekonomiskt. 

Det drabbar även vår samhällsekono-
mi då felaktigt behandlade kunder tvingas 

söka upp läkare inom den offentliga vår-
den då ingen ansvarig läkare funnits på 
plats. Nu krävs en reglering i Sverige där 
estetiska ingrepp och behandlingar enbart 
får utföras vid medicinska kliniker med 
ansvarig specialkompetent läkare på plats.  

Det är hög tid att lyfta den estetis-
ka medicinen och inse att detta är en del 
av vår vardag. I flera andra länder finns 
redan tydliga krav på ansvarig läkare med 
specialistkompetens,  många länder har 
även estetisk Dermatologi (Estetisk Medi-
cin) som en egen läkarspecialitet. 

Vi behöver inte gå så långt för att se 
goda exempel på en reglering inom den 
estetiska världen.

I Danmark finns sedan 2007 ett regelverk 
vilket i detalj reglerar förutsättningarna 
kring utförande av ett stort antal olika este-
tiska behandlingar. 

Det krävs en god anatomisk kunskap 
för att ge estetiska injektioner. Det krävs 
dessutom en mångårig och bred erfaren-
het för att kunna hantera eventuella kom-
plikationer som kan uppstå i samband 
med injektionsbehandling.

Laserbehandling kräver mångår-
ig erfarenhet samt avancerad förståelse 
för vad laser är, vilka olika typer av laser 
som används samt till vad. Viktigast vid 
användning av laser är dock en mycket 
god förståelse kring hudens uppbyggnad 
samt dess olika hudlager, olika hudtyper 
samt var och ens individuella förutsätt-
ningar att uppnå ett gott resultat vilket är 
såväl etiskt som estetiskt försvarbart.

Anne Wetter | specialistläkare 
  inom dermatologi 

på Estetiskt Hudläkarcentrum

Estetiska behandlingar – en oreglerad marknad i Sverige

ANNE WETTERMMMMMM

Har du besvär med dina knän, 

händer, höfter, fötter eller 

axlar och behöver träffa en 

ortoped?

Vi är en ortopedisk 

specialistklinik med korta 

väntetider och eget rehab. 

Vi sätter dig som patient i 

centrum och erbjuder därför 

egenremiss, dvs du skriver 

din egen remiss för att 

komma till oss.

Elit Ortopedi | Nettovägen 1 | 175 41 Järfälla

Välkommen!

Boka själv på www.elitortopedi.se/egenremiss
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– Jag har alltid varit medial, säger Lotta 
Rosenquist. Min tro är att alla är mediala och 
andliga.

Därför menar hon inte att hon har en gåva 
eller att hon är särskilt utvald för detta men 
hon vet att det krävs träning för att hantera 
och tolka informationen man får till sig. 

– Det är bland annat det jag hjälper till 
med när jag träffar mina klienter. Jag ger dem 
möjlighet att få en helhet och följa den väg 
som de kommer må bäst av att gå.

Lotta arbetar som rådgivare/vägledare, 
Reiki healare och massör. Lottas Änglarum är 
ett företag som ger utbildningar, håller semi-
narier, och hjälper klienterna med de verktyg 
som behövs för att få kontakt med sitt inre. 
Den kontakten leder sedan till att besluten de 
tar visar dem rätt. 

– Min specialitet är att jag kan läsa av 
klienterna och känna vilka beslut de bör ta. 
Men eftersom de val du gör i livet ska baseras 
i dina egna värderingar, känslor och tankar, 
så kan jag inte styra i en viss riktning utan dit 
måste man nå själva. Men jag ger dem verk-
tyg som gör att de kan ta rätt beslut. 

I verksamheten arbetar Lotta Rosenquist 
bland annat som certifierad Änglatarotkort-
stolkare och hon är också certifierad esote-
risk rådgivare, medium och änglamedium. 
En esoterisk rådgivare ser till helheten och 
får dig att se olika vägar i dina val, det finns 
inte en väg att gå utan flera.

– Jag arbetar med att ge människor väg-
ledning och hjälpa dem att finna sin person-
liga väg och därefter göra egna val. Jag siar 
inte om specifika händelser i livet. 

Det känns i hela kroppen när du gjort ett 
val och tagit ett beslut som hela du känner är 
rätt. Lotta Rosenquist menar att det ofta är 
rätt att gå efter magkänsla. 

– Känns det bra är det rätt. Känns det fel, ta 
ett steg tillbaks och fundera en gång till. Och 
skulle det behövas så finns jag tillgänglig för 
stöd och råd. För att ge vägledning och verktyg 
så att man själv känner att vägen är rätt.

Lottas och företagets styrka som hon ser 
det är att hon inte lägger någon värdering 
eller dömer någons handlande. Alla männ-
iskor är lika mycket värda oavsett vem man är 
eller vart man kommer ifrån och de flesta har 
ett bagage som man till viss del är stolta över 
och till viss del är mindre stolt över. 

– Till mig får man komma precis som man 
är och jag ser varje person och bekräftar dem 
utifrån var de är i livet. Varje klient äger sin 
sanning och jag har inte rätten att gå in och 
tycka och tänka något negativt om klienten 
eller deras handlingar i mitt arbete, utan vi 
startar därifrån klienten står just nu. 

Företaget ger även behandlingar med 
hjälp av japansk Reiki-healing. Det är en 
behandlingsmetod, som utgår från att kropp 
och psyke är en helhet. Därför behandlar 
man ofta hela kroppen, även om man har 
besvär som upplevs som begränsat till ett 
visst ställe. Healingen är etablerad och god-
känd av Skatteverket som friskvård. 

– Jag är certifierad i två steg och ska nästa 
certifieras i steg 3 under 2019. Det innebär 
att jag kan utbilda andra i den här metoden. 

2019 blir hektiskt för Lottas Änglarum. 
Man ska vara med på Harmony Expo i Sol-
na, en stor mässa som pågår den 30-31 mars. 
Det blir även deltagande i mässor i Eskil-
stuna, Nyköping, Köping och Karlstad. Till 
det kommer Lottas personliga utbildningar, 
seminarier, kurser, föreläsningar och möten 
med klienter. Hennes arbetsschema visar att 
det finns ett stort behov av svar som inte kan 
ges utifrån den exakta vetenskapen. 

– Vi som arbetar som esoteriska rådgivare 
och medium ser att det finns en efterfrågan 
i samhället efter svar kring andra dimensio-
ner. Det finns så mycket mer än vi och andra 
sidan. Sökandet efter det som man känner 
finns, men som man ännu inte förstår kom-
mer att öka. Då finns vi som hjälp för att lära 
ut och ge en ökad förståelse och ett samman-
hang till detta, avslutar Lotta Rosenquist. 

FÖRETAGSPRESENTATION

DET FINNS MER I VÄRLDEN 
ÄN DET VI KAN SE

Lotta Rosenquist har 
alltid känt att det funnits 
kontakt med sin mediala 
sida. Men det tog ett tag 
innan det kanaliserades 

och blev konkret. Numera 
driver hon företaget Lottas 

Änglarum. I det hjälper 
hon människor att hitta 

den väg de ska gå för att 
utvecklas som människa 

och må så bra som möjligt.

Lotta Rosenquist

Lotta Rosenquist är 
certifierad Änglatarot-
kortstolkare

2019 kommer Lottas Änglarum att 
presentera sig på olika mässor. 
Bland annat på Harmony Expo i Solna, 
som pågår den 30–31 mars.

FOTO: ANNELI LARSSON 
ANNELI FOTOGRAF STOCKHOLM
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– Vi började utveckla mattan tillsammans 
med några tränare under våren 2015. Grund-
tanken var att förenkla och inte minst för-
tydliga kommunikationen mellan tränare 
och klienter så att alla rörelser skulle bli så 
korrekta som möjligt. Ett steg eller en vinkel 
kan ju betyda olika saker för olika människ-
or, men med 3D-mattan som träningsverktyg 
så kan man styra rörelsen så att den blir rätt, 
säger Jens Derwinger, VD för Procedos.

Den svenska innovationen har snabbt 
vuxit och idag har Procdedos utbildade Mas-
ter Trainers i drygt 20 länder som håller i trä-
ningspass med 3D-mattan.

– Det är allt från topp atleter, världsmäs-
tare till nybörjare och vana motionärer som 
använder Platform 9 i sin träning.

Med träningsmattans start- och land-
ningspunkter, vinklar och mått skapas en sys-
tematisk och tydlig träningsform där indivi-
dens rörelseförmåga är i fokus.

– Den stödjer och förbereder kroppen för 
alla de olika rörelser vi gör i vardagen eller för 
en specifik idrott. Styrka, balans, koordina-
tion med olika tempo där din kropp, hjärna 
och hjärta får den utmaning den behöver för 
ett liv med kvalitet och funktion, säger Jens.

Procedos har också tagit nästa steg i 
utvecklingen och idag används den funk-
tionella träningen med 3D-mattan också i 
gruppträningsformat. P.E.One som står för 
”Physical education one” är ett utmanande 
pass för alla individer och på deras egna nivå.

Det betyder att under ett 45-minuterspass 
så kan topp atleter och nybörjare träna till-
sammans, vilket har gjort att vi är på väg in 
på flera stora gymkedjor. Den kognitiva sidan 
av träningen gör den även väldigt intressant 
för en rad olika målgrupper.

På bara ett par år har efterfrågan på pro-
dukten vuxit och den fortsätter att öka med 
utbildningar i bla. USA ,Ryssland och många 
andra länder.

– Det faktum att det är en svensk upp-
finning är i sig en stark kvalitetsstämpel. Vi 
står för kvalitet och ansvar. Den funktionel-
la träningsytan är baserat på fundamentala 
rörelsescheman. Utformning ger använda-

ren dels en uppfattning om i vilka positio-
ner hen behöver vara stark i men också ett 
starkt element av kreativitet i träningen. Den 
är dessutom väldigt smidig att ta med sig 
eftersom den inte väger så mycket och den 
kan vikas samman så att den blir stor som en 
A4. Utvikt ger den en behaglig yta med bra 
friktionskraft mot underlaget.  Platform9 ska 
fungera som ett funktionellt, högintensivt, 
energifyllt enkelt och kanske viktigast av allt 
roligt träningsredskap, avslutar Jens.

Läs mer om 3D-mattan Platform9 och 
beställ din egen matta här:

www.procedos.com

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRENKLA DITT TRÄNINGSPASS 
MED PLATFORM9

Procedos Platform9 
är utformad för att göra 

funktionella övningar 
enkla och roliga. 

3D-mattan är ett effektivt 
träningsverktyg som 

bygger på vetenskapliga 
studier från ett av världens 

mest kända institut för 
rörelse Gray Institute.
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Dessa uttryck rör själva existensen och invol-
verar våra sinnen och affektsystem. Genom 
konsten breddas och fördjupas vår förmåga 
att uppleva, gestalta och berätta om vår livssi-
tuation. Som klient inbjuds man att föra fram 
sina erfarenheter och utforska sisina problem 
också med andra medel än det talade vardag-
liga språket. Det kan handla om relationspro-
blem, kristillstånd, PTSD, utmattningssyn-
drom och existentiella dilemman. Att vara 
skapande innehåller en existentiell handling 
att aktivt forma sitt liv. 

En bild kan sen ”översättas” till en rörel-
se, en rytm, ett ljud. En lerfigur kan ge upp-
hov till en dans. En dikt kan dramatiseras. 
Spontana rörelser kan locka fram musik- och 
röstimprovisation. Det handlar inte om att 
avbilda eller illustrera en upplevelse utan om 
att försätta sig i ett tillstånd av nyfiket under-
sökande. Processen kan liknas vid att leka, 
improvisera och låta sig överraskas. ”Något” 
skapas spontant under arbetes gång.

I uttryckande konstterapi samlas 
de konstnärliga språken:
Musik, rörelse/dans, bild/skulptur, poesi/
prosa, drama/gestalning tillsammans med de 
fördjupade terapeutiska samtalen.

Expressive Arts ligger centralt i Stock-
holm. Vi bedriver forskning kring metoder-
na i samverkan med Aalborg Universitet och 
Karolinska Institutet – och arbetar evidens-
inriktat med en bas i psykodynamisk (affect 

regulation theory) och existentiell teori. 
Vi har en mottagning med åtta terapeuter med 
inriktning på kreativa metoder och samtal:
Rehabilitering enskilt och i grupp för den som 
behandlats för cancer – med en uppläggning 
som svarar emot en vetenskaplig utvärdering 
av konstnärlig metodik för den som fått en 
diagnos och behandling. 
Existentiella teman: separation / förlust / sorg 
– familj och relationer – kris och traumabe-
arbetning.
Självutveckling
Handledning för personal och verksamma 
terapeuter genom kreativa metoder.

Utbildning
Tvåårig utbildning på deltid i uttryckande 
konst för terapeuter och andra som arbetar 
kvalificerat med människor, t.ex. inom hälso-
vården, med barn och ungdom i och utanför 
skolan, med flyktingmottagning eller integra-
tion - eller med personal i arbetslivet. Du kan 
delta oberoende av var i landet du bor. Rekry-
tering till utbildningen pågår! Kursstart sista 
helgen i januari 2019.

Workshops
Du som arbetar med andra som har det svårt, 
behöver också få tid för dig själv. Du är ett 
medel i ditt arbete. Du behöver få påfyllnad och 
jobba med egna teman och relationer för att 
orka arbeta med andra och i det arbetet behålla 
ditt engagemang, empati och sociala förmåga. 

Korta Musikresor i grupp – en metod där 
musiklyssnande och bildskapande används 
för att arbeta terapeutiskt med livsfrågor, 
kristillstånd, olika former av avgränsade psy-
kiska eller somatiska problem.  Fredag-sön-
dag 8-10 februari 2019 

Uttryckande konst i grupp – expressivt 
måleri med övergångar i rörelse, dans, musik 
och drama. Gruppens kreativitet och dyna-
mik ges ett särskilt fokus för reflektion och 
förståelse. Fredag-söndag 22-24 februari eller 
10-12 maj 2019.

Mer information:
www.expressivearts.se

FÖRETAGSPRESENTATION

Det finns idag ett starkt 
vetenskapligt stöd för att 
arbeta med konstnärliga 

terapier vid psykisk 
ohälsa. Gemensamt för 

de konstnärliga kreativa 
terapierna är att de 

arbetar och kommunicerar 
med hjälp av estetiska och 

konstnärliga medel.

UPPLEV, GESTALTA OCH BERÄTTA 
MED HJÄLP AV KONST

Vårt mål är att ge dig bästa vård med omtanke, trygghet 
och tillgänglighet. Som patient på Sophiahemmet kan du 
känna dig lugn i vetskap om att du blir omhändertagen  
på ett modernt och välutrustat sjukhus med all tillgänglig 
expertis dygnet runt. Vi utför de flesta typer av plastik-
kirurgiska operationer, både i lokalbedövning och narkos.

Med.dr och specialist i plastikkirurgi med mångårig erfarenhet  
www.olplastikkirurgi.se

Sophiahemmet Plastikkirurgmottagningen 2, Valhallavägen 91, Ingång A, 114 27 Stockholm     Telefon: 08 -406 27 60     E-mail: Olle.lofgren@sophiahemmet.se

Välkommen till Sophiahemmet!

Olle Löfgren 
Plastikkirurgi
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Olympus-Pen  är inte bara en kamera utan 
ett trendigt måste-ha som kompletteras med 
fantastiska tillbehör. Det är dessa tillbehör 
som fångar ögat och gör varje look perfekt. 
Vi använde dem som inspiration för PEN 
Generationen,en serie för modemedvetna 
kvinnor med livsglädje och en passion för 
design, fotografering och storstadspuls.

Det läderliknande materialet har formats 
efter kameran i perfekt harmoni, vilket gör 
den enkla men klassiska designen sofistike-
rad. Den måste även fungera: enkla saker, 
som att ta på motivet på skärmen för att 
fokusera eller fota, så enkelt. Reglagen sitter 
på rätt plats, dessutom kan du välja färg efter 
din stil.

TEKNIKEN Det som tidigare fanns begravt 
i menyer finns nu endast ett tryck bort tack 
vare AP-läget som låter dig skapa drömlika 
multiexponeringar eller vackra nattbilder. 
Extra objektiv får dina bilder att sticka ut ur 
mängden. Dina porträtt får den där profes-
sionella bakgrundsoskärpan tack vare 45mm 
F1.8. Det finns instruktionsvideor via den 
kostnadsfria OI.Share-appen.

KREATIV Auto-läget underlättar i början, 
eftersom kameran är så smart. Via pekskär-
men kan du komma åt alla kreativa alternativ. 
Du kan skapa stora tryck av dina bilder efter-
som kvaliteten är så hög.

DELA Det är enklare än någonsin att dela bil-
den tack vare Wi-Fi-anslutningen mellan din 
E-PL9 och smarttelefon. 

FÖRETAGSPRESENTATION

TIDLÖS DESIGN
& MODERNT HANTVERK

Bättre foton utan 
ansträngning och en fin 

kamera att ta dem med. Ta 
dina foton till en ny nivå 

med Olympus PEN E-PL9 
och dela dina favoritbilder 

enkelt tack vare inbyggt 
Wi-Fi som enkelt ansluter 

till din smarttelefon.

Det spelar ingen 
roll hur snygg min 
outfit är, om den 
inte känns bra är 
det inte den rätta. 
Samma gäller 
kameror. Jag 
fokuserar på 
detaljerna ...

www.olympus.se
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Vi jobbar dels med klassisk svensk massage 
där man ligger på bänk och får massage men 
också med något som kallas energimassa-
ge. Energimassage är en traditionell Japansk 
massageform som är utvecklad i USA, där 
man sitter på en bekväm stol framåtlutad 
med kläderna på. Massören fokuserar just på 
de områden som brukar vara problem med, 
så som nacke, axlar och rygg. 

Massagen är oerhört effektiv och man 
masserar akupunkturpunkterna på kroppen, 
givetvis så anpassar vi bägge massageformer-
na utefter dina behov och önskemål. Det som 
är bra med just energimassage är att den görs 
med kläderna på man slipper klä av sig, man 

slipper olja, det tar ingen plats och den kan 
dessutom göras på t ex mässor, homepartyn, 
event eller varför inte i din affär där du erbju-
der kunderna massage om de handlar för x 
antal kronor.

Företag som bokar in massage som frisk-
vård har många gånger fått ner sjukskriv-
ningar med uppemot 30%! Det är även tids-
effektivt, skapar positiv stämning och sparar 
dessutom bolaget pengar i det långa loppet. 
Det är dessutom avdragsgillt!

Vi kan arrangera allt från massage till 
qigong, taichi, föreläsningar med mera över 
hela landet! 

Vi kommer ut till din arbetsplats och mas-
serar eller hem till dig, fantasin sätter inga 

gränser. Och vi sätter ihop din dag för dig 
utefter dina önskemål.

Man behöver givetvis inte ha ett företag 
för att boka någon utav våra tjänster – Har ni 
ett homeparty eller bara är i behov av massa-
ge eller liknande i er bostad så funkar givet-
vis det också!

Skulle du hellre vilja boka in massage på 
ett spa, så är du välkommen till Stockholm 
Saltspa på Kornhamnstorg 49 i Gamla Stan. 
Där vi har vår mottagning och ger både klas-
sisk svensk massage, shiatsu, Energymassage, 
medicinsk fotvård och så klart energimassa-
ge. Alla våra behandlingar går som friskvård, 
och du kan även köpa klippkort eller present-
kort som gäller på Stockholm Saltspa.

FÖRETAGSPRESENTATION

GÖR ALLA GLADA & PIGGA
MED MASSAGE SOM FRISKVÅRD
Massage som friskvård 

på företaget ger inte bara 
positivitet och gör alla 
glada och lyckliga, de 

gör också kroppen frisk 
och man minskar också 

sjukskrivningarna markant, 
framför allt är detta 

mycket effektivt mot axel, 
rygg och nackbesvär.

www.energymassage.se | tel: 0703 51 38 03 | mail: info@energymassage.se 
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Stockholm Saltspa ligger i härliga loka-
ler på Kornhamnstorg 49 i Gamla Stan. Ett 
spännande och annorlunda spa där ni kan 
uppleva allt från salt- och ljusterapi, samt 
yoga och meditation till massage, spabe-
handlingar, vaxningar och kostrådgivning 
med hälsoanalyser och hårrotsscaning. 

Saltspa är en annorlunda upplevelse, ”one 
of a kind”; låt dina fötter borra ner sig i sal-
tet i saltgrottan. Luta dig bakåt i en av solsto-

larna, medan saltet från generatorn pumpar 
ut inandningssalt som är välgörande för dig 
med astma, förkylningar, kol eller dig med 
hudproblem. 

Väldigt många kunder har kunnat sluta 
med mediciner och inhalator. Populär kom-
bination med medicinsk ljusterapi i saltrum-
met gör en gladare samt piggare. 45 minu-
ter i vårt saltrum sägs motsvara ca. 3 timmar 
vid medelhavsluft i mängden av salt som 

man får i luftvägarna. Dessutom får de fles-
ta hjälp av den effektiva ljusterapin, speciellt 
under den mörkare årstiden.

Den perfekta julklappen till dig själv eller 
till någon du tycker om!

Alla våra behandlingar går som friskvård 
så om du har friskvårdspengar kvar eller får 
nya till nästa år. Alla klippkort och present-
kort är giltiga i 1 år från köpdatum. 

Du kan, förutom att boka in Saltspa upp-

levelse, även kombinera behandlingarna 
med t ex massage, vaxning, frans- och bryn-
färgning eller en stund med vår duktiga häl-
socoach. 

Är ni ett gäng som vill ha en annorlun-
da upplevelse, möhippa eller varför inte fira 
säljteamet som har gjort en bra månad eller 
vill ha ett annorlunda möte? Vi sätter ihop 
en dag för er. Det går att kombinera många 
behandlingar och tjänster hos Stockholm 
Saltspa.

Ge dig själv eller någon du tycker om 
EN SALT UPPLEVELSE!

KÖP ETT KLIPPKORT på massage eller ett presentkort på minst 50 min massage och 
du får en salt och ljusterapi på köpet värde 300 kr.

Alla behandlingar och klippkort 20 % rabatt på stockholm saltspa.

FÖRETAGSBOKNINGAR Få din arbetsplats att boka in företagsmassage minst 2 ggr per 
månad á 5 timmar och vi premierar dig med ett klippkort 10 ggr på stockholmsaltspa 
som gäller för salt, ljusterapi och yoga värde 2490 kr

ERBJUDANDE!
20% rabatt på saltspa

www.energymassage.se | tel: 0703 51 38 03 
mail: info@energymassage.se 



Together with us champions are made 
 when no one is watching

Kicki: +46 (0)702 58 53 54, Marcus +46 (0)704 55 48 22 • info@pharmalight.se • Följ oss på facebook! 

För mer information samt köp/order: www.pharmalight.se

MR4 ACTIV 25W
•  Laddningsbart batteri med upp till  

6 timmars användning

•  470 nm blått LED ljus, bl a till MRSA

•  640 nm rött LED ljus, bl a till sårläkning 

•  875 nm infrarött ljus, bl a vävnad och 
leder 

•  905 nm Super Pulsed Laser, utan skadlig 
värmeökning i vävnad 

•  Statiskt magnetiskt fält, 35 mT, under- 
lättar cirkulationen

Ljusbehandlingens nyaste instrument, ”All-inclusive”,  LASER/LED/magnetfält, 
allt i en produkt. MRM har funnits i +20 år, finns i +30 länder, över 400 000 
sålda enheter, över 20 000 professionella utövare. 

Med upp till 25 W Superpulserad Laser ger MR4 ACTIV mer effekt, under färre 
antal behandlingar samt kortare  behandlingstider utan att höja temperaturen i 
vävnaden. MultiRadiance Medicals laser är kraftfull och säker men endast klassad 
Klass I laser. 

Alla kan behandla med en MRM laser ; sig själv, patienter samt djur. Ingen certifie-
ring krävs eller behövs. 

MRM laserns teknik optimeras  mesta möjliga ljus till djupvävnad och underlättar 
upptagningen. Högre effekt kan förkorta behandlingstiden och ge snabb smärt-
lindring, oftast på grund av att svullnader reduceras. 

I motsats till högeffektiva klass IV-lasrar ökar MR4 ACTIV kraften i behandlingen 
utan den oönskade fototermiska effekten - värme, vilket undviker produktion av 
för stor mängd reaktiva syrearter (ROS) som kan leda till fotocytotoxicitet och 
apoptos.

MRMs ”All inclusive” behandling i ett och samma Laser-instrument är unikt.  An-
vändningen av superpulsad laser med hög effekt, ett magnetfält med nyaste tek-
niken inom ultraljusa röda, infraröda och blå LED-dioder optimerar de biologiska 
effekterna av hela behandlingen = världsledande. 

MRM är ÖVERLÄGSEN
I kliniska studier är Superpulserande laser överlägsna klass IV samt klass IIIb laser 
i  säkerhet, inflammationskontroll, smärtlindring, infektionskontroll och sårbehandling.  

MRM är BEVISAD
Multi Radiance har bevisat att deras teknologi fungerar utan begränsningar!

MRM är OPTIMERAD
MR4 ACTIV™ har optimerats för att säkert leverera mesta möjliga ljus till djup-
vävnader och underlätta upptagning.

Laserterapi som behandlingsform har stöd genom tusentals gjorda studier. Fler-
talet randomiserade dubbelblinda studier har visat effekten av Multi Radiance 
Medicals teknologi. Vill du veta mer och få ett utdrag på gjorda studier : maila till 
info@pharmalight.se

NATURLIGT - OFARLIGT - SNABBT



Unik huduppstramning i fyra steg utan kirurgiskt ingrepp

Ljusets 
effektiva
kraft

Önskar du att få ett ungdomligare ansiktsuttryck
utan att behöva lägga dig under kniven?

www.scanex.se 

På följande kliniker kan du få Fotona 4D:

Stockholm  Akademikliniken · Diagnostiskt Centrum Hud 
 Vasa Läkarmottagning · Spektrakliniken · Estetika
 Bromma Estetik · Veritaskliniken · Adel Estetik
 NAB Hälsocenter · DermaCenter

Malmö Diagnostiskt Centrum Hud 

Helsingborg Privatläkarna Knutpunkten

Umeå Hudläkaren i Umeå · Estetic

Växjö Växjö Medical Center · Dermalane Clinic
 Kronobergs Huddoktor AB

Göteborg Adel Estetik · SKIN Hudkliniken vid Carlanderska
 Fungera · Skincare By Lina
  

SCANEX Medical Systems AB
är Sveriges mest erfarna leverantör
av laser och IPL-produkter. 

Läs mer på vår hemsida
www.scanex.se 

Distributör:
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”Jag kände till att jag snarkade men hade 
även grav sömnapné utan att själv märka av 
några symptom. Jag visade helt enkelt inga 
av de klassiska symptomen man kan läsa om. 

Visserligen vaknade jag ofta på nat-
ten, men inte av andningsuppehållen, utan 
av mina problem med reflux. Även om jag 
under många år tagit syradämpande tablet-
ter så fungerade de inte alls på natten. Då 
kom ändå sura uppstötningar och jag vak-
nade av irritationen i strupen och den starka 
smaken i munnen. Jag fick gå upp och spot-
ta, sen tog det ungefär 30 minuter innan jag 
kunde gå och lägga mig igen. 

Det var min fru som märkte att jag hade 
andningsuppehåll när jag sov. Jag tog infor-
mationen på allvar och sökte till vårdcentra-
len, som därefter remitterade mig vidare till 
öron näsa hals i Kungsbacka. Det gick gan-

ska fort till att jag fick göra en sömnregistre-
ring för att mäta mina andningsuppehåll och 
min syresättning under sömn. Jag fick beske-
det att jag hade grav sömnapné med AHI-
värde (Apnéa Hypopnea Index) på 50. Grän-
sen för grav apné går vid AHI 30, så det såg 
inte bra ut. Jag fick tämligen omgående en 
CPAP, en ansiktsmask som sprutar in över-
trycksluft för att hjälpa mig att syresätta mig 
när jag sover. 

Inte överens med CPAP
Jag kom tyvärr inte riktigt överens med 
CPAP:en, men försökte använda den så ofta 
jag kunde. När jag var förkyld eller ute och 
reste var det alldeles för besvärligt. Då slar-
vade jag helt enkelt, även om jag visste hur 
viktig den var för mig. 

Jag hade inte haft min CPAP speciellt 
länge, då min fru såg en annons i en vecko-
tidning om en svalgtränare. Jag ringde direkt 
och fick även möjlighet att besöka företaget 
bakom, på Sahlgrenska Science Park i Göte-
borg. Jag har sedan dess under ett års tid 
tränat tre gånger varje dag med min IQo-
ro, och samtidigt under natten fortsatt med 
CPAP:en. Även nu var det min fru som upp-
märksammade att jag inte längre hade någ-
ra andningsuppehåll. Så jag ringde tillbaka 
till sömnkliniken och berättade att jag tränat 
med IQoro och fick så en ny sömnregistre-
ring efter ett års träning. 

Till min stora glädje ringde sjuksköter-

skan och berättade att läkaren sett väldigt 
bra resultat! Jag hade efter min träning med 
IQoro förbättrat mina resultat från grav 
sömnapné till mild sömnapné (från AHI 
50 ner till 15). Bättre resultat kan man inte 
förvänta sig i min ålder menade de, det var 
en acceptabel nivå. Sjuksköterskan sa att jag 
kunde lämna tillbaka CPAP:en, vilket kän-
des bra. Nu är det bara att fortsätta under-
hållsträna med IQoro för att bibehålla de 
fina resultaten. 

Förutom att jag blivit så bra i min sömnap-
né har även de nattliga sura uppstötningarna 
försvunnit efter träningen. Det är så skönt att 
slippa gå upp på natten! 

Precis som jag blev hjälpt av att läsa andras 
berättelser när jag tog beslutet att börja träna 
med IQoro, hoppas jag kunna hjälpa andra 
med min. 

     
Bernt, Kungsbacka

FÖRETAGSPRESENTATION

BERNDT BLEV AV MED 
BÅDE REFLUX OCH SÖMNAPNÉ

”Jag kände till att jag 
snarkade men hade även 

grav sömnapné utan 
att själv märka av några 

symptom. Jag visade 
helt enkelt inga av de 

klassiska symptomen man 
kan läsa om.

JULKLAPPSTIPS FÖR KVINNORS HÄLSA
Ge bort en bok och kalender.

2019 års kalender visar bilder av kända starka och 
modiga kvinnor och män, som stödjer forskningen på 
psykisk ohälsa. Välkända fotografer har tagit bilderna.

Boken Kvinnor och 
hälsa, så mycket bättre! 
är en lättläst och 
angelägen uppslagsbok 
om kvinnors hälsa 
författad av 21 
medicinska författare.

1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för kvinnors hälsa 
och livskvalitet. Bli medlem du också! 

www.1.6miljonerklubben.com, tel 08-205159

Paketet kostar 300 kr och går 
att beställa på:
www.1.6miljonerklubben.com

Träna när det passar - där det passar!
Med Personal Power Plate har du alltid förstklassig träning till 

hands. 

Harmoniska tredimensionella vibrationer aktiverar kroppen           
effektivt och skonsamt. Snabba resultat på cirkulation, rörlighet 

och styrka. 

Oavsett om du vill må bättre, tappa några kilon, komma i form eller 
prestera bättre i din favoritsport så är Personal Power Plate en 

genväg till att nå dina mål!

              
För beställning 0708 24 52 00

eller http://www.powerplatesverige.se/portfolio-view/personal/

Beställ innan nyår, få 10% i rabatt! 



Viskoelastiskt tryckavlastande skum 
med minnesfunktion. Gjuts en och en 
i specialtillverkade formverktyg. 

1. Fjäderlätt material som andas.

2. Behaglig support/stöd för haka.

3. Inställbar i höjdled.

Historien om Eezyflow, 10 år från idé till färdig produkt. - ” Jag har levt med snarkare 
sedan 10 års åldern. Ljudnivån var stundtals olidlig. Detta bidrog till frustration  
och många nätter på soffor, i barnkammare och stundtals sov jag under bar himmel  
i skärgården med hunden istället för på båten.”  

Eezyflow sovkrage är fysiologiskt utformad, lätt, mjuk, formas av kropps-
värmen, inställbar i höjdled samt fjädrande. Hjälper till med att hålla huvudet 
lätt sträckt bakåt, något framskjuten käke och stängd mun. En bekväm 
sovposition liknande framstupa (stabilt) sidoläge som ger friare luftvägar. 

EEZYFLOW  SOVKRAGE 
reducerar/eliminerar snarkning 
- Även på resan, anländ utvilad utan nackspärr/muntorrhet  

®

•  CE-märkt medicinteknisk produkt. Tillverkning i Sverige och Danmark.

•  Bekväm som resekrage även för icke snarkare. Lätt att ta med sig i handbagaget. 

   Väger endast 180 gram. Förvaringspåse ingår.

•  Överdrag/påse av svensktillverkad bomullstrikå, 100% ekologisk bomull.

•  Kan kombineras med snarkskena/näsvidgare. 

•  Idealisk som stödkrage vid lindrigare besvär.

Kontakta oss
www.eezyflow.com 
Tel. 08 636 50 30 

Se vårt erbjudande 

Ni finner omfattande lättläst information om snarkning och dess orsaker på vår 
hemsida www.eezyflow.com. Även råd för egenvård av professionen och mycket mer.

1. 2.

3.

MADE IN EU

FAKTA EEZYFLOW

Bättre sömn - Bättre liv!
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Bland Sveriges ”friska” befolkning lider 
minst 10 % av sväljsvårigheter. Symp-
tom kan vara halsbränna, klumpkäns-
la, sura uppstötningar, smärta, reflux 
samt ret- och slemhosta, svårigheter 
som i flera fall leder till social isolering. 
Åtskilliga äter syradämpande läkemedel 
i åratal.

Snarkning och apné 
Utöver sväljproblem är snarkning och 
sömnapné ett utbrett problem. Du kan-
ske inte snarkar själv men din partner 
gör det vilket gör att båda drabbas. 
Åtskilliga par har skilda sovrum till följd 
av snarkning, något man inte gärna talar 
högt om. 
 Andelen som dessutom lider av and-
ningsuppehåll, sömnapné, är vanligare 
än vad man trott. En person som lider 
av sömnapnésyndrom kan ha hund-
ratals andningsuppehåll per natt med 
syresänkningar i blodet. Något som 
ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, 
såsom stroke.
   Studier visar att IQoro® ökar spänsten 
(tonus) i muskulaturen i de övre luftvä-
garna, vilka på så vis förhindras från att 
kollapsa och orsaka andningsuppehåll 
samt störande ljud. Träningseffekten 
med IQoro® kommer dock inte omedel-
bart vilket gör att du bör fortsätta med 
de eventuella hjälpmedel du har idag.
Metod med bredd
Då den neuromuskulära behandlings-
metoden IQoro® aktiverar kroppens eget 
inprogrammerade system från mun, 
hjärna till magsäck, förklarar det varför 

• LÄTT ATT ANVÄNDA 
• 1,5 MIN TRÄNING/DAG
• VETENSKAPLIGT BEVISAD  

EFFEKT

®

Att kunna avnjuta en god middag
är inte en självklarhet för alla. 
Mörkertalet bland dem som lider av 
sväljsvårigheter, dysfagi är stort. 
 Även snarkning och sömnapné är 
ett utbrett problem. Nu finns behand-
lingsmetoden IQoro®, som tränar upp 
invärtes förslappad muskulatur och 
ger människor livskvalitén tillbaka.   

Reflux eller störande 
snarkning?

IQoro® har 
positiv inverkan 
på många olika 
funktioner.   
 Våra  mest basala 
funktioner som att 
andas, äta, svälja och tala använder 
samma nervbanor men på olika sätt.  
Läs mer på iqoro.com.

”Enligt sambon snarkar jag numera 
minimalt medan andningsuppehållen 
är borta. Även den ständiga klump-
känslan liksom sväljsvårigheterna 
har försvunnit.”  Ulla Ek

Köp IQoro® på iqoro.com 
eller tel: 0650 - 40 22 37 

FRI FRAKTanvänd kod:ISV18på iqoro.com
Gäller t o m 31-12-2018

Inläggen bygger på ett svenskt patent som 
utvecklats under 20 år. Fotkomfort har för-
troendet att tillverka åt Svenska Försvaret, 
stora byggföretag och olika typer av verk-
samheter, på sportsidan har vi anlitats av 
utövare inom olika sporter upp till lands-
lagsnivå.

– Många gör gipsavgjutningar i liggan-
de och obelastat läge. Vi gör avgjutningen i 
belastat läge (efter kompensation av felställ-
ningar) eftersom vi menar att det är så din 
fot ser ut när du påfrestar den.

Inläggen är smidiga och tar inte så stor plats 
och ger 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 Kjell på Fotkomfort.

Vilka är de vanligaste problemen folk 
har som söker sig till er?
– Förutom rygg-, höft- och knäsmärtor 
kan man också få ont i fötterna, problem 
med framvalv i foten som har sjunkit 
ihop och nerver som ligger i kläm, även 
kallat Mortons neurom. Det här känner 
du av som en kramp i tårna eller känsel-
bortfall. Hallux Valgus är också vanligt 
förekommande, snedställd och förstorad 
stortåled. Plantar Fasciit och hälsporre är 
andra vanliga problem.

FOTKOMFORT
Vi finns i Uppsala 

på Kålsängsgränd 10 C,
Stockholm på 

Odengatan 80-82  
och i Enköping på 

Linbanegatan 8. 
Företag, kontakta 

oss för avtal
0771–130 130 

www.fotkomfort.se

FÖRETAGSPRESENTATION

ONÖDIG SJUKFRÅNVARO?
RYGG-, HÖFT- OCH KNÄSMÄRTAN 

KAN BERO PÅ FÖTTERNA
Fotkomfort använder ett beprövat omtyckt system och har 

många kunder från såväl privatpersoner till företag. Inläggen 

fungerar i såväl vanliga skor och arbetsskyddskor.

300:- RABATT 
till nya kunder

NU 1 500:-
Ord. pris 1 800:-

ange rabattkod:
LIVSSTIL

Erbjudandet gäller t.o.m 31/1-19 
och kan ej kombineras med 

andra erbjudanden.

Besök gärna vår hemsida, www.karlsbergsgard.se

Vi har en stor sortering av vanliga och ovanliga skinn.
Från djur som vuxit upp på fårgårdar runt om i Sverige, som vi hoppas haft ett bra liv 
och behandlats väl. Från djur från vårt eget land, som har ett av världens strängaste 
djurskyddsregler. Från ett djurslag som betar fint i vår natur, ger oss fin ull, gott kött 

och fina skinn! Kan det bli bättre?!

Några av våra återförsäljare
Apotekarens Trädgård ● Babyproffsen ● Expressen LEVA & BO ● Ebbes Butik ● Ellos ● Gunnebo Slott ● Hjärterum ● IRIS Hantverk ● Kilands Mattor 

Lammskinnsbutiken.se ● Malmstens Butiken ● NK Lek & Baby ● Skansen ● Svenskt Tenn ● Svenssons i Lammhult ● Svensk Hemslöjd

Karlsbergs Gård erbjuder
NATURLIGA SVENSKA FÅR- OCH LAMMSKINN



Vårt multivitamin är exempelvis
framtaget för alla som gjort en
överviktsoperation, ni som är
vegetarianer, ni med vitaminbrister
eller exempelvis lever en aktiv livsstil.
Anpassningen har skett
genom sin unika sammansättning,genom sin unika sammansättning,
extremt snabba nedbrytningstid, 
dess rena ingredienser och ökade
dos av alla viktiga innehåll.

Optimerad Multivitamin

Vita-Mine Multimineral Kalcium
är baserad på den erkänt fina källan
Aquamin. En rödalg som gör att
upptaget ökar avsevärt mot normalt
kalcium. Många kunder vittnar
inte bara om minskad artros och
avbokade steloperationer utan omavbokade steloperationer utan om
bättre tänder, leder, färre benbrott.
Listan är lång med fördelar och
inga nackdelar. Prova redan idag!

Nya produkten Vitasitol är en
produkt som kom till på efterfrågan
från er kunder.
Många får idag reda på att de lider
av PCOS vilket, kortfattat, gör att
inte kan bryta ner fettet i kosten
och därmed för en ständig kampoch därmed för en ständig kamp
mot vågen.
Vitasitol består av 2 inositoler,
Folsyra, D-vitamin, Rosenrot, Zink
och Krom. Bidrar till ökad fertilitet,
minskar problem med PCOS,
minskar högt blodtryck, minskar
ångest och depression, gör digångest och depression, gör dig
piggare och kan bidra till
viktminskning. Inga tillsatser alls!

www.vita-mine.se
info@vita-mine.se

VitaSitol Vita-Mine Kalcium
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Hon har trots sina blott 32 år dryga 15 års erfa-
renhet av smycken och arbete i en guldsmedja. 
Idag driver hon Jewellery By Jenny, där kvalitet 
och etik genomsyrar hela verksamheten.

– Mina barndomsvänner har alltid trott att 
jag skulle bli guldsmed som pappa och farfar, 
säger Jenny Fors Gentele som äger och driver 
Jewellery By Jenny. Själv var jag inte lika säker 
men när jag gick gymnasiet kom jag på att jag 
valt fel inriktning och bytte till en linje där jag 
kunde utbilda mig till guldsmed.

Kanske inte så konstigt att det blev som det 
blev med tanke på att hon sprungit i pappas 
verkstad sedan hon var liten. Numera jobbar 
de med varsitt företag men ändå sida vid sida. 

– Jag följer min väg och han sin men vi tar 
hjälp av varandra om det behövs.

Och Jennys väg är att designa personliga 
smycken med kvalitet, gjorda av återvunnet 
guld och även återanvända diamanter. Hen-
nes smycken tas fram i nära samarbete med 
kunden/beställaren. Allt för att denna ska vara 
nöjd med sitt nya smycke. 

– Det smycke du får är unikt för dig och 
finns bara i det exemplaret. 

Smycket tas fram i en process som innefat-
tar möte, diskussion kring idé, formgivning, 
tillverkning, leverans och därefter en glad och 
nöjd kund. Till sin hjälp har Jenny sin kreati-
vitet, CAD-ritning och en stark vilja att skapa 
något unikt. 

– Det är väl konstnärsjälen som driver mig. 
Det är inget fel på att arbeta med serietillverk-
ning av smycken men det är inte det jag vill 
göra. Jag vill att varje smycke ska vara unikt 
och visa vem kunden är. 

För att nå dit sitter hon och kunden ned 
tillsammans och diskuterar syftet med smyck-
et, vad personen i fråga gillar, hur ofta det ska 
användas – vilket avgör storlek, material och 

hur mycket uppmärksamhet det ska väcka.
– Det är olika. Ska du ha en förlovnings-, 

eller vigselring så kommer den att användas 
varje dag. Då ska den vara slitstark, inte fastna 
i saker och ting och den ska vara hållbar. Ska 
du ha ett smycke enbart till fest kanske det ska 
dra blickarna till sig, väcka uppmärksamhet 
och spegla din personlighet. Det ger ett annat 
tänk och därmed en annan typ av process för 
att skapa smycket. 

För Jenny och Jewellery by Jenny är det vik-
tigt med ett etisk och moralisk förhållningssätt 
till verksamheten. Annonsering, val av mate-
rial och partners, och i sitt sätt att vara mot 
leverantörer, kunder och anställda. Ett exem-
pel är användandet av återvunnet material. Ett 
annat är hennes syn på företagets påverkan 
och avtryck i det långa loppet. Ytterligare ett 
är att hon inte handlar med blodsdiamanter

– Jag vill alltid utgå från företagets etiska 
förhållningssätt och mina personliga värde-
ringar. Jag påverkar genom att ta ställning när 
det kommer till exempelvis annonsering. Jag 
annonserar inte i de tidningar som använder 
sig av modeller som ger en skev bild till läsar-
na i fråga om kroppsideal. 

Kunderna är av alla typer men en sak 
har de gemensamt och det är att de uppskat-
tar något som tillverkas med kvalitet i fokus. 
Jennys mål är högre än att sälja en produkt. 
För hon menar att ett smycke är mer än själva 
smycket.

– Jag vill att de ska ta med sig upplevel-
sen av att själva ha varit med i skapelseproces-
sen. Dels via våra samtal och möten men ock-
så genom att vi bollat idéer fram och tillbaka 
medan tillverkningsprocessen pågår. 

Branschen har delats i två där den ena 
delen arbetar med stycketillverkning av 
smycken och en del utvecklas åt mer serietill-

verkade kollektioner. Det har till viss del blivit 
en kamp om kunden med priset som vapen. 
Jenny knyter an till sina tankar om etik och 
menar att man kanske ska tänka sig för en eller 
två gånger. 

– Vad väljer du som konsument. En bil-
lig produkt som många gånger är massprodu-
cerad där natur och anställda får betala pri-
set. Eller en unik hantverksprodukt tillverkat 
av återvunnet material med minsta möjliga 
påverkan på naturen, med arbetare som har 
det bra? För mig är valet enkelt, avslutar Jenny 
Fors Gentele.

FÖRETAGSPRESENTATION

Att bära ett UNIKT SMYCKE är att ha 
med sig upplevelsen av att skapa

En konstnärssjäl som 
arbetar med att designa 

och tillverka smycken vilka 
tas fram i nära samarbete 
med kunden. Hon brinner 

för etiken och är noga 
med kvalitet. För Jenny 

Fors Gentele kunder ska 
smycket vara en del i 

upplevelsen av att vara 
med och skapa något 

unikt.

Jenny Fors Gentele

FOTO: JEWELLERY BY JENNY

Att vara smyckedesigner är en livsstil, ett konstnärligt, 
noggrant och ibland hårt arbete.



Nytt år - nytt leende
Nu möjligt utan fästen & bågar i munnen

Invisalign är en nästan osynlig tandställning. Med hjälp av en serie genomskin-
liga och löstagbara plastskenor får du ett vackrare leende, snabbt och enkelt.

Ett vackert leende är underbart smittsamt. Tillsammans med Era önskemål och 
vår kunskap upprättar vi en plan för behandling.

För att ge dig en så bra behandling som möjligt använder vi toppmodern teknik 
och har ett nära samarbete med läkare, protetiker och käkkirurgi. 

Vi har funnits i drygt 25 år i Finntorp i Nacka. Vår klinikchef Mona Dahlström är 
utbildad tandregleringsspecialist vid Karolinska institutet och har över 25 års er-
farenhet inom området.  Mona har undervisat på Tandläkarhögskolan i       många 
år. Hon är även diplomerad mental tränare. Tillsammans med Mona arbetar tre 
specialutbildade ortodontiassistenter med lång erfarenhet och kunskap.

Vi är en 
specialistklinik som ser

 ”Ditt leende som vår framgång!"

Tandregleringsspecialisterna
Fredrik Jahns gränd 2, 131 36 Nacka
Tel 08-556 119 40
trs@tandregleringsspecialisterna.se
www.tandregleringsspecialisterna.se
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– Jag har jobbat mycket med mig själv och 
idag vet jag hur viktigt det är att vara sin egen 
bästa vän, säger hon.

Agneta är en av våra mest kända tv-per-
sonligheter och vi har sett henne i en mängd 
program under årens lopp – Nyårskaramel-
ler, Fångarna på Fortet, Spårlöst och Var-
dagspuls – för att nämna några. Vid sidan om 
tv-karriären är hon författare och har skri-
vit både romaner och inspirationsböcker. 
När Innovation Hälsa når Agneta är ute på 
promenad – en stärkande paus från hennes 
senaste bokprojekt. Romanen, som släpps 
i augusti 2018, handlar om en kvinna som 
närmar sig 50 och som jobbar inom tv. Men 
det är inte en självbiografi. 

– Självklart är det en miljö som jag har 
mycket erfarenhet av och jag kan hämta 
mycket inspiration från mig själv, men det 
här blir en väldigt tillskruvad historia. Jag vill 
att den här karaktären ska vara fri att få ett 
eget liv, en egen berättelse, säger hon. 

Hur ser din skrivprocess ut?
– Jag är ganska disciplinerad när jag skri-
ver och har ett tydligt schema. Jag skriver i 
några timmar och sedan tar jag en paus, går 
ut i naturen och rör på mig, tränar lite, och 

sedan fortsätter jag jobba. Det uppstår ofta 
idéer när jag är ute, säger hon.

En annan inspirationskälla är resor och 
möten med alla sorters människor. I våras 
var Agneta involverad i ett franskt doku-
mentärfilmsprojekt och åkte till Västpapua i 
Indonesien för att träffa naturfolken i stam-
marna Dani, Asmat och Korowai.

– Det var verkligen en fantastisk upple-
velse och det är svårt att förstå att vår lilla 
jord innehåller så många olika världar, säger 
Agneta och fortsätter:

– De har en långsammare tillvaro, är mer 
närvarande i stunden, lever med naturen, 
samtidigt som de är i kontakt med sitt inre. 
Det ger perspektiv på vår livsstil här i väst-
världen, med stress och konsumtionshets. Jag 
tror vi har mycket att lära av naturfolken, inte 
minst om hur man uppnår en bättre balans.

Hur hittar du balans själv?
– Jag jobbar mycket med mitt inre välmåen-
de, både genom meditation och genom att 
försöka ha så positiva tankar som möjligt – 
både om mig själv och sådant som är utanför 
mig själv. Det är viktigt att det jobb man läg-
ger på sig själv också får positiva följdeffekter 

för andra. Det är så man kan bli en bra med-
människa, tror jag.

På vilka sätt hjälper meditationen dig?
– Det är ett sätt att lära känna sig själv men 
också ett sätt att få tillgång till svar på sådant 
som man grubblar över.

Vilken typ av träning fungerar för dig?
– Träning måste vara lättillgänglig och enkel, 
framförallt när jag har mycket jobb. Jag pro-
menerar och löptränar mycket, och så trä-
nar jag en hel del intensiva pass med gum-
miband. De är lätta att packa och ta med sig. 
Vid det här laget har jag så pass bra rutin i 
min egen träning att det är ganska enkelt att 
utgå från mig själv och min egen miljö – det 
är skönt att slippa att behöva köra långt till 
något gym bara för att träna, säger Agneta 
Sjödin.

Hennes bok släpptes i augusti.
– Schemat var ganska öppet efter boksläp-

pet vilket faktiskt känndes skönt. Jag kände 
mig full av tillit och lugn och det är bara att 
följa den känslan. Det viktigaste är att upp-
dragen ligger i linje med vad jag vill göra. 
Känns det inte rätt så säger jag nej.

Kontakt med naturen 
och sig själv är en 

förutsättning för hållbar 
hälsa. Det är Agneta 

Sjödin övertygad 
om. Positiva tankar,  

meditation, träning och 
kost är alla viktiga nycklar 
till hennes välbefinnande.

Det är viktigt att 
det jobb man 

lägger på sig själv 
också får positiva 

följdeffekter
för andra

MED FOKUS PÅ EN 
BALANSERADTILLVARO

FOTO: ANDREAS LUNDBERG



Energi på minuten.
Fokus i timmar.

Hundra procent funktion och no nonsense i en flaska på bara 
60 milliliter. Vår energishot BOOST innehåller 180mg naturligt 
koffein, grönt te, guarana, ginseng samt flera vitaminer och 

ingredienser med positiva kognitiva egenskaper.
Testa en BOOST när energin tryter. Du kommer känna skillnaden!

BOOST finns att köpa på 7-Eleven, Pressbyrån 
och på vår hemsida.

EN MODERN ENERGI- OCH FOKUSSHOT

carlysnatural.com! @carlysnatural

KÖP DIN BOOST HÄR!



På följande kliniker kan du få GentleLase Hair Removal:

Stockholm Akademikliniken Walk in Clinic Stureplan, City
 och St. Eriksplan
Göteborg Akademikliniken Walk in Clinic City
 Evolution Laser Clinic
Malmö Akademikliniken · Celebrate Beauty
Karlstad Karlstad Hudklinik
Växjö Växjö Medical Center v Dr Tore Nilsen
Jönköping  Evolution Laser Clinic · Elite Laser · Hudoteket
Borlänge Salong Domnarvet
Umeå Estetic · Specialistkliniken
Skellefteå Estetic

Why shave when you can save?
Gentle* - Världens ledande metod för hårborttagning visar 80% 

permanent hårborttagning på endast tre behandlingar enligt 

vetenskapliga studier.

www.scanex.se 

SCANEX Medical Systems AB
är Sveriges mest erfarna leverantör
av laser och IPL-produkter. 

Läs mer på vår hemsida
www.scanex.se 

Vill du förenkla vardagen genom att inte
behöva tänka på att raka eller vaxa benen?
GentleLase PRO hårborttagning är världens snabbaste och mest effektiva 
hårborttagningslaser, även för tunna och ljusa hår

Distributör:



Förstoppning är ett utbrett problem hos väl-
färdsmänniskor och det ger ofta stora pro-
blem med svullen mage, buksmärtor, allmän 
olust och trötthet. Forskare har enats om att 
ett bra lösning på problemen kan vara att få i 
sig goda mjölksyrebakterier som stöttar och 
balanserar matsmältningsapparaten. De kan 
lindra både vid förstoppning och diarré och 
bidra till en allmänt bättre hälsa och ett star-
kare immunförsvar. Om du har magproblem 
kan det därför vara en god idé att prova Pro-
bioform.

Probioform innehåller goda mjölksyre-
bakterier som är viktiga för ett fungerande 
matsmältningssystem och bra hälsa. Probi-
oforms levande mjölksyrekultur baserar sig 
på flera års forskning som visat att vi behö-
ver en stor mängd olika bakteriestammar för 
att må bra. Probioform är en flytande bakte-
riekultur bevarad i en Bag-in-Box med flera 
månaders hållbarhet som är både ekologisk 
och vegansk.

Rekommenderas av forskare
Åttiotreåriga Stig Levin, som arbetat med 
forskning inom näring och hälsa i 27 års tid, 
hade haft problem med förstoppning under 
hela sitt liv fram tills för ett år sedan när han 
första gången provade Probioform.

– Efter endast att ha provat Probiofom 2-3 

gånger började mina tarmar att fungera och 
jag är inte längre förstoppad. Alla är vi olika 
men Probioform har i alla fall passat väldigt bra 
för mig och därför rekommenderar jag varmt 
andra med trög mage att testa, säger Stig.

Vill du veta mer? Följ Probioform på 
Facebook

"Efter bara tre veckor arbetade min mage 
regelbundet"

Dan hade haft problem med förstoppning 
och trög mage sedan barndomen och genom-
gått många antibiotikabehandlingar – men 
inget hjälpte.

– Jag provade Probioform första gången 
2007 och det förändrade mitt liv. Jag tog två 
matskedar och samma dag kom sedan magen 
igång. Efter bara tre veckor arbetade min 
mage regelbundet – utan smärta eller obehag 
vid toabesök, säger Dan Uhrbom.

Läs mer om Probioform

Idag är Dan 75 år mer vältränad än någonsin. 
Efter att magen började fungera korrekt har 
han fått mer energi, är mindre förkyld och 
har fått ett bättre immunsystem.

– Jag gillar att springa, gå långa prome-
nader i skogen och plocka ätbara växter från 
skogen och nu kan jag göra det obehindrat 
igen, avslutar Dan.
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FÖRETAGSPRESENTATION

SÅ FICK DE ETT NYTT 
LIV MED FRISKARE MAGE

Både Dan och Stig 
kämpade med trög 

mage och förstoppning 
i över femtioårstid. 

Probioform som 
hjälper till att stärka 

tarmsystemet blev till 
slut deras räddning.

– Probioform 
förändrade mitt liv och 
jag slapp mina besvär 
efter bara tre veckor, 

säger Dan Uhrbom.

Efter bara
 tre veckor 

arbetade min 
mage regelbundet

OM PROBIOFORM
Probioform är en flytande 
mjölksyredryck som aldrig varit 
frystorkad eller behandlad och 
innehåller en unik blandning av 
mjölksyrebakterier och vild jäst. Med 
ett brett spektrum av hälsosamma 
bakterier kan den skapa en unik balans 
för magen. Probioform kommer från 
vegetabiliska källor, är naturlig, fri från 
socker och passerar magsyran. Den har 
en hållbarhet på minst ett år och kan 
lagras i rumstemperatur.

Kontakt
Varmt välkommen att kontakta oss!
E-post: info@probioform.se
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KOM TILL
ENSKEDE RACKETHALL

Enskede Rackethall är en av Sveriges 
största rackethallar med möjlighet att 
utöva aktiviteterna badminton, bordtennis, 
innebandy, squash, tennis, racketlon, 
pickleball och gym.

Vi har ca 800-900 besökare/dag och är 
kända för vår trevliga personal och 
härliga stämning. 

Vi skräddarsyr Er Kick-off och erbjuder 
konferensrum med plats för över 15 personer 
för att kombinera viktiga samtalsämnen, 
mental utveckling  och god företagshälsa.

I vårt café hittar du 
hemlagad dagens lunch, 
läckra pajer, goda fräscha 
sallader, smörgåsar, kaffe 
och den lilla kakan.

Dagens lunch serveras vardagar 11.00-13.30, 
med reservation för slutförsäljning.

Boka lunch i samband med spel, 
så får du 15:- rabatt på maten.

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta
Tel: 08-722 82 55
www.enskederackethall.se

Vi på Kenzan Tours har lång erfarenhet av både skräddarsydda resor
och gruppresor till Afrika, Central- och Sydamerika, Indiska oceanen och
Asien. Hos oss står hållbar turism alltid i fokus, från det att resan startar tills
du kommit hem igen. Res med oss så får du inte bara många oförglömliga 
reseupplevelser. Du kan också vara säker på att din resa gynnar det lokala 
samhället, befolkningen och miljön på resmålet. 

Vill du veta mer? Gå in på vår hemsida eller kontakta oss.

Torggatan 1, 722 15, Västerås | 021-18 16 17 | www.kenzantours.se

Utforska världen med omtanke
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Skapar genom mycket lätt beröring  
balansering av flöden som assisterar klientens  

alla system till självkorrigering och  
äkta hälsa i kropp och själ.

Boka din tid
Vi har terapeuter över hela landet.  

Sök Din terapeut och mer info via vår hemsida 

www.kstf.se

Gilla och följ oss på Facebook

Helén Johansson, Energikällan, Falkenberg

Återfå din hälsa
Med hjälp av din egen inre läkekraft

Vår Livskraft uttrycks som vågrörelser i all levande vävnad.

När det uppstår begränsningar i det fria flödet, blir vi påverkade 
såväl fysiskt, psykiskt, emotionellt som energimässigt.

KranioSakral Terapi
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– Vi tycker att hamburgare förtjänar att göras 
på riktigt, säger Peder Skaj, som tillsammans 
med Philip Örtegren grundade Phil’s Bur-
ger. Vårt mål är att gästerna ska tänka; ”Jäv-
lar vad gott. Här vill jag äta snart igen”. Och 
det verkar som att konceptet tilltalar folk. Vi 
har lyckats att locka alla åldrar från barn till 
äldre. 

Prestigelöst, hjärta, intraprenörskap, lek-
fullhet och stolthet är några ledord som växte 
fram hos Phils och som ska spegla företagets 
värderingar. Deras största fokus ligger alltid 
på att hålla hög kvalitet och ge bästa möjli-
ga service. 

– Det sägs att entreprenörer är optimis-
tiska och dumdristiga, vilket stämmer på oss. 
Vår mentalitet är – det testar vi. Idag har vi 
tack och lov vår vd Charles Wade som håller 
vår galenskap i schack och som fokuserar på 
att bygga saker i rätt ordning. 

Att förändra snabbmatsbranschen är ing-
et litet åtagande men Peder menar att det går 
att göra. Många vill ha sin mat snabbt, men 
det har skett ett skifte i inställningen till vad 
man stoppar i munnen och många vill inte 
längre ha den typ av snabbmat som består av 
billiga råvaror och oftast dåligt genomtänkta 
smaker.  

– Vi vill också ge gästerna maten snabbt 
och samtidigt vill vi servera dem bra råvaror 
och magiska smaker.

På Phil’ s Burger är de selektiva och nog-
granna i val av råvaror och av de smaker som 
ska ge gästerna ytterligare en dimension utö-
ver att det går snabbt. Köttet kommer från 
Hälsingestintan, en gård med djuromsorg i 
fokus. De bakar ekologiska bröd i eget bageri 
och gör sina egna såser. Förändring går inte 
över en natt men…

– Jag tycker att vi är på god väg. Fler gör 
medvetna val och trenden vi ser är att folk vill 
veta vad maten innehåller och var den kom-
mer ifrån. 

Phil’s Burger startade i slutet av augusti ett 
samarbete med företaget Beyond Burger, som 
tillverkar burgare baserade på växter. Det är 
ett alternativ som passar bra in i deras idéer 
om att servera välsmakande vegetariska alter-
nativ. Bakom Beyond Burger finns Beyond 
Meat som stöttas av bland annat Bill Gates 
och Leonardo di Caprio. 

– Det här ingår bland våra medvetna val. 
Vi blev naturligtvis väldigt glada när Beyond 
valde oss att som första aktör i Sverige kun-
na erbjuda detta alternativa och miljövänliga 
kött. Vi tror att Beyond kommer att öppna 
upp för fler miljö- och veganalternativ och 
vi vill gärna vara med och bidra till utveck-
lingen av dessa val. Och dessutom smakar det 
grymt gott. 

Företaget jobbar aktivt med olika miljö-
frågor. De har satt bland annat satt samman 
en intern miljögrupp som kontinuerlig ser 
över och tar fram förbättringar av produkter 
och processer. 

– Det sker regelbundna miljöförbättring-
ar i smått som i stort. Beyond Burger är en 

av dem, kortare transporter en annan, sugrör 
i papp och nu senast beslutades att vår bäst 
säljande shake togs bort ur sortimentet där-
för att en ingrediens i den innehöll palmolja. 
Det går att nämna flertalet likande beslut vi 
tagit för att försöka ta bästa möjliga ansvar i 
miljöfrågorna. 

Det är, om inte hisnande så i alla fall en 
omtumlande, resa som Peder Skaj och Phi-
lip Örtegren har gjort. Från starten 2014 har 
man nu en kedja med en omsättning på 130 
miljoner, 10 restauranger i Stockholm, Eskil-
stuna och i Uppsala. Det finns planer på fler 
restauranger i Stockholm och att expandera 
till Malmö, Göteborg och kanske även Lin-
köping och Norrköping. Ambitionen är ock-
så att gå utanför Sverige, var är inte beslutat 
än. Phil’s Burger är idag 250 anställda upp-
blandade på 25 nationaliteter, men det kom-
mer att bli fler.

– Att vi har lyckats ge alla dessa människ-
or ett arbete samtidigt som vi vet att de hjälpt 
oss att bygga vårt bolag ger mig stor glädje. 

Följ Phil’s resa på @philsburger

FÖRETAGSPRESENTATION

PHIL’S BURGER VILL FÖRÄNDRA 
SNABBMATSBRANSCHEN

Två gamla kompisar 
som gillar burgare, 

utmaningar och att ta en 
risk. Med ett eget recept 
på burgare, pommes och 

hembakat ekologiskt 
bröd och en tanke om ett 
hamburgerställe med bra 

råvaror, bra service och 
vettiga priser har man 

tagit på sig att förändra 
snabbmatsbranschen.

Grundarna Peder Skaj och Philip Örtegren ser sig ”galna entreprenörer” med en mission: 
Att förändra snabbmatsbranschen.

FOTO: PHIL’S BURGER
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27.80 KR
Art. nr. 1132001, Alkoholhalt 5,3%

BÖRJAN PÅ 
EN TRADITION.

SVENSK 
ÖLMÄSTARE 

2018*

15 ÅR MED GOTT ÖL 
FRÅN DALARNA.

*Oppigårds tilldelades priset vid vid Stockholm Beer & Whisky Festival 2018

Alkohol i samband med 
arbete ökar risken för olyckor.
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Importerad av:

info@cantinadelre.se
www.cantinadelre.se
@cantinadelrevino

Spumante DOC
VESPAIOLO
Extra Dry 
art.nr: 77106
170 kr

Vespaiolo Frizzante
DOC “Spago”
art.nr: 77267
129 kr

Spumante DOC
VESPAIOLO
Demi Sec
art.nr: 71439
170 kr

Alkoholkonsumtion
under graviditeten kan
skada barnet.

Kvalitet framför
     kvantitet.

Unika viner 
Unikt vinland Armenien

ARMENISKT VIN har framställts i 
minst 6100 år. Landet gör nu storsti-
lad comeback med sina unika viner 
gjorda på helt unika inhemska dru-
vor, varav en del är uråldriga. Enligt 
legenden var det Noah och hans 
söner som började framställa vin vid 
det mäktiga berget Ararats sluttnin-
gar. Även om det bara är en legend 
så är det dock ett faktum att världens 
äldsta vineri är 6100 år och har grävts 
fram av arkeologer i en grotta i södra 
Armenien, inte långt från Ararat. 
Armeniska viner är såväl bäriga med 
mjuka tanniner som kraftfulla med 
hög syra och en härlig strävhet. Det 
finns 500 inhemska armeniska dru-
vor. Minst. Det pågår ett nästan mag-
iskt uppvaknande bland armenier 
kring sin fantastiska vinhistoria. Bli 
du också en av de första i Sverige att 
upptäcka potentialen i de armeniska 
vinerna. Argoria har mycket noga valt 
ut de mest seriösa och kvalitetsmed-

vetna vingårdarna. Småskaligt och 
familjeägt. Trinitys vingård är ekolo-
gisk (erhöll EU-certifiering i somras). 
Deras viner på Areni och Voskehat 
är genuina och magiskt mjuka, bäri-
ga och med fina syror. Gården ligger  
bara några stenkast från den där 
historiska grottan med världens äld-
sta vineri. Old Bridge ligger i samma 
region och gör i dagarna debut på 
Systembolaget med sitt mäktiga vin 
på druvan Areni och som är lagrat 2 
år på armeniska ekfat. Vinerna ligger 
i beställningssortimentet på System-
bolaget. Sök på Armenien, Argoria 
eller vingårdarnas namn på System-
bolagets hemsida eller app. Gilla och 
följ Argoria på Facebook och Insta. 

Läs mer på www.argoria.se. 

Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor

”En klassiker 
som håller 
bra klass 
även i år. 
Ett bra val 
till julbordet 
utan tvekan.” 
Beernews

Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor

Nr 11382
23.40 kr

Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor





Georgien är markerad på världskartan som 
ett territorium med hög vinkultur tack vare 

storslagen frodig natur och osedvanligt 
lämpligt klimat för vinodling. I detta sagolikt 

vackra land hittar man skiftande klimatzoner, 
rik kristen kultur och gammal historia som 

bevittnar uppgångar och nederlag av antika 
civilisationecivilisationer. Det är vetenskapligt bekräftat 

att man kultiverade druvor och producerade 
vin här sedan Stenåldern. ”Den Nya Gamla 

Världen” kallar man Georgien idag mellan 
vinexperter i Norden.
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Presteruds HerrgårdPresteruds Herrgård
Presteruds Herrgård i Kristinehamn erbjuder vackra 
festlokaler, en stor herrgårdspark med egen brygga 
och bekväma sviter för övernattning. Bekvämt boende 
för tillresande gäster fi nns i stugor på intilliggande 

Herrgårdscampingen.

Presteruds Herrgård • Kristinehamn Herrgårdscamping
presterudsherrgard.se • herrgardsliv.se
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Skytteholm Hotell & Konferens är en del av familjen Stockholm Meeting Selection

röllop i herrgårdsmiljö 
Vintagebröllop i bohemisk stil med vigsel i en lada, klassiskt herrgårdsbröllop eller ett utomhusbröllop 

 vid Mälarens strand. Skytteholm på Ekerö erbjuder det bästa av Sverige och svenska traditioner,  
i en uppgraderad version, med en personlig touch och alltid med finess. 

Kontakta oss gärna för en visning av Skytteholm inför er fest eller ert bröllop,  
vi vill mer än gärna att ni får uppleva den speciella atmosfären här.

Varmt välkomna!
skytteholm.se 

wedding@skytteholm.se 
08-560 236 00

pssst... vi har fortfarande några få helger lediga sommaren 2019.

B
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VÄRDSHUSET KRÄFTAN
INVID BRUNNSVIKEN MELLAN ÄNG & VATTEN

KRAFTAN.NU
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Kultur där du är, och  
när du behöver den

Kulturarenan.se är en samlingsplats för 
 konserter, scenkonst, film och  utställningar – 
för dig som har svårt att ta dig till scenerna.

 

HANDMÅLADE SIDENSJALAR TILL VARDAG,       
FEST OCH BRÖLLOP             

www.karinwallenshop.se
contact@cococanel.com | 0739-222 491



Stolt partner till Kungliga Operan
Mastercard

Samarbetspartner
Wallenius Lines

LA BOHÈME
SPELAS TILL 5 MARS 2019
MUSIK Giacomo Puccini
DIRIGENT Jonathan Darlington
REGI José Cura

operan.se

UPPLEV MUSIKEN
Ladda ner Kungliga Operans app gratis.

Håll kameran mot bilden – lyssna till La Bohème. 

»a ROARING success« 
FINANCIAL TIMES

 

Puccinis

»nordiska bohemer övertygar 
med RÖSTPRAKT« SVD
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Köp din djurklapp i 
Barnmissionens webbshop
www.barnmissionen.se/shop 
Du kan också beställa via telefon: 040-689 30 40 
eller via e-post: info@barnmissionen.se

GET 
230 kr
Ge bort en get till 
en fattig familj. Vi ser 
till att varje familj får 
två getter. På så sätt 
skapar vi förutsättningar 
för uppfödning.

KYCKLINGAR
120 kr

Ge bort en kull 
kycklingar och hjälp 

en familj att 
försörja sig själv.

GRIS  
300 kr

Ge bort en gris till 
en utsatt familj 

och förändra 
deras liv.

BIKUPA  
500 kr

Ge bort en bikupa och 
hjälp en familj att 

försörja sig själv.

KO
1 000 kr
Ge bort en ko och 
förändra livet för 
en familj.

Köp dig en get, 
i all hemlighet.
Ett kärleksfullt paket, 
blir till välgörenhet.

Djurklappa
r



Zodiac har funnits på den svenska marknaden sedan 

1963 och står för svensk kvalitet och design. Zodiac 
blev snabbt ett välkänt och omtyckt varumärke när 
fler och fler upptäckte den höga kvaliteten och det 
användarvänliga utförandet av våra produkter. Vi har 
lyssnat på marknaden och sedan tagit fram produkter 
som är utvecklade efter det klimat och krav vi har här i 
Skandinavien.

Följ oss på sociala medier!

www.zodiac.se

S E D A N  1 9 6 3

Zodiac One är den första jaktradion 

någonsin med både 31 samt 155 

MHz i samma radio. Med Zodiac One 

behöver du aldrig fundera på vilken 

frekvens ni ska jaga på. De båda 

banden har något olika egenskaper i 

terräng och framförallt nära städer. 31 

MHz har haft störst utbredning i norra 

delen av Sverige medans 155 MHz har 

varit dominerande i de södra delarna.

ZODIAC ONE BT

31 & 155 MHz

Zodiac NEO är en professionell 

jaktradio framtagen för den nordiska 

jägaren. Den är laddad med de 

viktigaste funktionerna för en lyckad 

jakt. NEO har en stor och tydlig 

Display med indikeringar för radions 

funktioner och är utrustad med 

standardiserade anslutningar för 

olika tillbehör. Finns med och utan 

Bluetooth och 31 och 155 MHz.

ZODIAC NEO & NEO BT

31 eller 155 MHz

3M PELTOR LEP-200 EU 

med tillhörande halsslinga 
Uppladdningsbara hörselskydd för att skydda hörseln i tuffa miljöer. Perfekt för byggarbetsplatser, industriområden, jakt och 
sportskytte. Utrustad med en antenn för att trådlöst kunna ta emot ljudsignaler från tillhörande halsslinga. 
Medhörningsfunktion som förstärker svaga ljud och dämpar höga, så att du kan höra omgivande ljud som konversation, 
maskinljud eller vilt i skogen. Mikrofoner utanpå hörselpropparna fångar upp omgivande ljud med stor noggrannhet och ljudet 
analyseras blixtsnabbt av den inbyggda elektroniken innan det når örat. 

LEP-200 EU är kompatibla med marknadens ledande jaktradioapparater från Zodiac

NYHET! 

  ZodiacSverige            ZodiacSverige
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Stainless Steel Guns

Group of Skullman Enterprise AB

+46(0)70-688 34 44
www.flodman.com

Sedan starten 1961 har Hudikhus
uppfyllt tusentals husdrömmar

över hela landet. Från klassisk till
modern design där du själv kan vara

med och planera din planlösning.

TRADITION & PASSION

RUM FÖR
DRÖMMAR

STOCKHOLM  GÖTEBORG  HUDIKSVALL  UMEÅ
Säljkontor

Beställ kataloger 
från vår hemsida

www.hudikhus.se

0650-10008
kontakt@hudikhus.se
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recycled by wille

let´s get connected
www.recycledbywille.se
contact@bywille.se

inga färgämnen 
inga kemikalier
clean recycling

wille is here

morgondagen nu

Vi tänker på morgondagen nu! 
Intresset för hållbara alternativ 
ökar bland konsumenter – det 

råder ingen tvekan om att 
återvinning är framtiden! 

Hos oss hittar du massor med 
återvunna produkter av 99 % 
återvunnet material. Vi färgar 

varken om eller tillsätter några 
kemikalier. 

Med recycled by wille blir 
det lätt att leva hållbart och 

miljövänligt. Tack för att du också 
tänker på morgondagen nu!

Nadja Bänk

WEB: WWW.OSCARSSONSMOBEL.SE 
E-POST: INFO@OSCARSSONSMOBEL.SE

TELEFON: 0491 224 04

OSCARSSONS 
MÖBEL DESIGN & TILLVERKNING 

I SMÅLAND

Se alla våra möbler på vår webb!



- bygger det goda samhället
Probitas AB äger och förvaltar fastigheter i Stockholms innerstad. 
Namnet Probitas betyder hederlighet vilket är ett av företagets  
ledord, tillsammans med omtanke, nöjda hyresgäster och skapa 
värde. Fastighetsinnehaven uppgår till ca 90 000 kvm.

Probitas koncern består av fem dotterbolag, av vilka fyra  
stycken driver sina verksamheter i Probitas lokaler.

Probitas ägs av Immanuelskyrkans församling  
vars diakonala projekt inom äldreomsorg är  
organiserat i ett icke vinstutdelande bolag och 
därigenom är med och bygger det goda samhället.

Läs mer om Probitas på
www.probitas.se
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Helmassiva träkök - mycket bättre.

Måndag - fredag 10-18   Lördag 11-15   Söndag stängt    
Telefon: 08-674 47 70   www.kungsaterkok.se

Rådmansgatan 35, Stockholm   
House of Kungsäter Kök

 Tränings- & Hälsoresa 
        på soliga Mallorca 3 - 15 april

Egna kockar lagar vår färgsprakande hälsomat.                        
Naturligtvis serveras även gluten- & laktosfritt!

38 år i branschen!

Egen orkester under ledning av Thomas Sällström.
 Gästartist: Bengt Kyllinge - Showartist, musiker 
  & låtskrivare. Kommer även att leda körsång. 
              Musik med humor och glädje!

• Gympa
• Vandringar
• Cykelturer
• Soma Move
• Zumba & Afro dans

• Body Balance
• Yoga & Qigong
• Behandlingar
• Kurser & föredrag
• Sång, musik & dans

Aktiva hälsodagar i härlig miljö!
Vandringar, mjukyoga, vattengympa. 
Trubadurafton & föredrag.

Kultur & historia runt Siljan - en 
guidad busstur med spännande 
och intressanta stopp på vägen. 

 “Mat för resultat”
Louise Nilsgard - näringsterapeut, matskri-   
bent & utbildare, erbjuder kurs om “Den gröna 
energin” för bättre hälsa och en friskare framtid.                 
Niclas Albanus, vår kock, ger tips & matdemo. 

Vandringar, hälsa & kultur i vackra Dalarna 4-8 sept

Strandgårdens Hälsoresor 
         www.halsoresor.se / 08-775 00 57

 

Glasväggar, svart, new york stil

www.inoxa.se



Bostadsområdet Skarpan i Linköping med 15 trevånings-
hus som nu får en fjärde våning och hissar. Hydroware 
levererar hissarna som installeras av Nordisk Hiss.

Vi har i vårt land cirka 1 000 000 lägenheter i 
flerbostadshus utan hiss. Bygg på en våning 
och installera hiss så får vi hundratusentals 
nya lägenheter. Det skulle ge många vinnare.

Äldre kan bo kvar i sina lägenheter
Åldersgruppen från 65 år och uppåt beräknas bli dubbelt så stor om 
20 år – från en halv till en miljon personer. Kan många av dessa tack 
vare en hiss bo kvar i sin lägenhet sparar kommunerna minst en halv 
miljon kronor per person och år.

Unga kommer också att ha råd
Det krävs ingen ny tomtmark eller infrastruktur för lägenheter som 
byggs på ett befintligt hus. Det innebär lägre boendekostnader jämfört 
med helt nyproducerat. En förutsättning för att många unga ska ha 
råd att skaffa sig sitt första egna hem.

Stat och kommun tjänar stort på det
Det är stor skillnad i kostnad för samhället mellan hemtjänst och 
särskilt boende för äldre. Äldre som bor kvar i sina lägenheter är inte 
bara en god affär för samhället utan också oftast det som de äldre 
själva önskar.

Vårt råd för att få fastighetsägarna att satsa: Inför ett investerings- 
bidrag för hissar som täcker halva kostnaden för material och instal-
lation till denna typ av fastigheter. En vinst för oss alla.
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Bygg på en våning
och installera hiss

Hydroware utvecklar och tillverkar HydroElite, 
ett driv- och styrsystem för hydrauliska hissar.

Vi levererar kompletta lösningar för både moderni- 
sering av befintliga hissar och för nyinstallation.

Kjell Johansson, grundare av Hydroware och vd för Hydroware Innovation
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– Det är en hundra procent dansk naturpro-
dukt som vi producerar för hand, berättar 
Michael Sejr som tillsammans med sin fru 
startade Denwax för fyra år sedan.

I sortimentet finns idag rengöring, vård 
och impregnering.

– Denwax Care ger maximalt skydd och 
kan användas på alla släta ytor som läder, 
vinyl, gummi, obehandlat trä, marmor, skinn, 
plast, granit, skiffer, terrazzo, natursten och 
gore-tex. 

–Du applicerar ett så tunt lager som möj-
ligt och låter den sedan torka vilket den nor-
malt gör på mindre än två minuter. Du behö-
ver inte polera efteråt, säger Michael Sejr.

Denwax Clean består av 85 procent rå två, 
kokos och vatten.

– Med Clean som rengör du ytorna myck-
et enkelt och effektivt utan risk för repor och 
den fungerar precis som den vårdande pro-
dukten på alla släta ytor. Men bör inte använ-
das på mocka. 

– Du doppar den medföljande svampen 
tills den löddrar och applicerar sedan lödd-
ret på den yta du vill rengöra. Vår produkt 
innehåller inga optiska vitmedel. Om du är 
minsta osäker på om ytan tål produkten så 
testa först på ett ställe som inte är synligt, 
säger Michael Sejr och fortsätter:

Dewax impregnering har av tio testade 
produkter blivit Bäst i Test. 

Den är färglös och lämnar inga fläckar. 
Den innehåller inga tungmetaller eller klore-
rade lösningsmedel.

FÖRETAGSPRESENTATION

RENGÖR ALLA DINA SLÄTA YTOR
MED DANSK NATURPRODUKT

Den danska 
naturprodukten Denwax 

rengör alla dina släta ytor, 
oavsett om det handlar 
om läder, skinn, metall 

eller plast och du slipper 
polera efteråt.

DENWAX CARE
• Aktiverar färg
• Gör lädret mjukt och smidigt
• Förlänger livslängden
• Impregnerar
• Skyddar mot "saltränder"

DENWAX CLEAN
• Gör lädret mjukt och smidigt
• Rengör fett, smuts fläckar och andra 
orenligheter

Du kan beställa DENWAX produkter här:
www.denwax.com



EMBRACE CHAOS.

The bed you choose prepares you for whatever the day has in 
store for you. So choose carefully. Order our new eye-opening 
catalog at hastens.com. Be awake for the first time in your life.®
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Gratisappen Boappa förenklar 
arbetet för hundratals styrelser till 

bostadsrättsföreningar och 
samfälligheter över hela landet.  

 
Med Boappa är det enkelt att 

kommunicera med 
medlemmarna och man vet att 
informationen verkligen blir läst.

SEDAN 2015 HAR BOAPPA förenklat och 
effektiviserat styrelsearbetet, skapat tryggare 
boenden och förbättrat grannsämjan.

     - Kunderna märkte direkt hur 
medlemmarna blev mer engagerade då de 
fick nyheterna från styrelsen direkt i mobilen. 
Flera styrelser har vittnat om medlemmar som 
börjat visa uppskattning för styrelsens arbete, 
berättar Boappas grundare Mats Isenberg.

     - Boappa har skapat en inkluderande 
plattform där medlemmarna har tillgång till all 
information om föreningen via en mobilapp, 
webbapp på datorn, hemsida och mejl.

     - Alla föreningar finns redan i Boappa så 
styrelsen behöver bara aktivera sin förening 
så är de igång och kan testa tjänsten. 

     - Det har varit en spännande resa med 
otroligt engagerade styrelseledamöter som 
kommenterat och gett förslag på hur appen 
kan utvecklas. 

     - Och det är just så vi arbetar 

berättar Mats, vi utvecklar ständigt 

tjänsten för att bättre tillfredställa de 

behov som finns. Över 1200 

föreningar har redan aktiverats och fler 
tillkommer varje dag.

Läs mer på boappa.com

Boappa 2

BOSTAD I PORTUGAL
Med FASP får ni förutsättningar för bästa möjliga 
bostadsaffär i Portugal.

Allt från att hitta rätt bostad till tryggt 
genomfört köp. 

Portugal är vår specialitet och därtill är vi den 
enda svenska byrån med lokalkännedom på 
Madeira, som för fjärde gången utsetts till Worlds 
Best Island Destination by WTA. Mycket tack 
vare det underbara klimatet året runt, naturen 
och öns genuinitet.

Madeira och Portugal erbjuder allt det man kan
önska av sitt boende. Livskvalitet med andra ord.

Kontakta FASP för bostad i Portugal.  
Gå från dröm till verklighet med oss!

www.fasp.se | Telefon: 0708 910 614 | Mejl: info@fasp.se
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Tror du att du har psoriasis? 
Du kanske redan vet att du 
har det?  I båda fallen är du 
välkommen till någon av våra 
mottagningar. Du kan komma 
direkt, utan varken remiss  
eller tidsbeställning eftersom 
vi har drop-in.

Psoriasis?

Psoriasisföreningen i Stockholms län har sedan 1973 bedrivit icke-vinstdrivande  
vård, med vårdavtal med Stockholms Läns Landsting. En hög medicinsk  
kompetens, kombinerat med sjuksköterskestyrd vård och korta beslutsvägar  
kännetecknar våra fem öppenvårdsmottagningar. Vi tar emot patienter  
med psoriasis och ett 40-tal andra huddiagnoser.

Läs mer på www.psoriasisforeningen.se 

Åmells Möbler i Gnesta AB, Marielundsgatan 12, 646 34 GNESTA
Hemsida: www.amells.se     E-post: info@amells.se    Telefon: 0158-13850

Öppettider: Vardagar 10-17, Lördagar 11-15, Söndagar & helgdagar stängt

Vi har vår fabrik & utställning i Gnesta!
Välkommen att besöka vår utställning eller hemsida för inspiration!
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ONE STEP AHEAD

08 210 107

Tänk på djuren i jul!

Låt årets julklapp bli en djurklapp.

www.worldanimalprotection.se/gåvoshop
PG: 90 01 74-4     BG: 900-1744

World Animal Protection arbetar för att 
sätta stopp för djurplågeri över hela 
världen. Din julgåva ger utsatta djur en 
chans till ett bättre liv.



Dunavox är ett av de snabbast växande 
varumärkena inom vinkylar på världsmarknaden. 
Vi erbjuder ett stort utbud av vinkylar 
som hanterar från 6 flaskor upp till 200 flaskor.

www.dunavox.se  |  011–36 71 10  |   info@decanteller.se

FÖLJ OSS!
www.facebook.com/Decanteller 
www.instagram.com/decanteller



ANNONS

Bra hudvård handlar mycket om att förebygga 
problem. På samma sätt som du väljer kläder 
beroende på väder så bör du anpassa din hud-
vård efter årstiderna. 

– Problem med huden kan vara extremt 
känsligt. Det handlar om så mycket mer än 
yta, säger Annica Forsgren Kjellman, hudtera-
peut sen 20 år tillbaka och som grundat Skin-
city.

Bolaget slog upp sina digitala portar redan 
2011.

– Vi såg ett tomrum på marknaden som vi 
insåg att vi kunde fylla. Den typ av hudvårds-
produkter som används av professionella hud-
terapeuter fanns inte att köpa online, berättar 
Annica.

Från idén om att kunna erbjuda professio-
nell hudvård, de bästa produkterna på mark-
naden och med samma service som vid besök 
på en salong så har Skincity vuxit till 114 
anställda och finns idag i Norge, Finland och 
England.

– Vi vill ligga i framkant och vara först med 
det bästa. Idag har vi cirka 50 varumärken, 
våra kunder ska känna att de är noga utval-
da. När du vänder dig till oss så ska du inte 
behöva bekymra dig över om det är bra eller 
dåliga produkter utan bara vilka av dem som 
passar just dig.

Vad ska man tänka på 
för att få en bra hudhälsa?
– Oavsett om man uppfattar att man har ett 
problem eller inte så får du god hudhälsa 
genom bra hudvård. På samma sätt som du 
äter bra mat för att må bra på insidan så tar 
du hand om eventuella obalanser på utsidan. 
Om jag bara skulle rekommendera en enda 
sak så är solskydd ett absolut måste, faktiskt 
året runt. Förutom solen så behöver huden 
skydd mot den strålning som våra datorer 
och mobiler avger. Det finns många bra dag-
cremer, primers och foundations som har bra 
skydd, säger Annica, och fortsätter:

– Huden har minne som en elefant, det den 
utsätts för idag kan dyka upp som problem om 
tio år. 

Hur väljer man rätt produkter?
– Välj inte samma som kompisen har, det kan 
absolut vara så att du gillar märket, men alla 
personer behöver sin egen individuella råd-
givning. Så börja alltid med att prata med en 
hudterapeut. Hos oss kan du få en kostnads-
fri hudanalys online, via vårt unika hudtest. 
Du svarar på ett antal frågor om din hud, där 
alla dina svar hanteras av någon av våra hud-
terapeuter för att hitta rätt produkter för just 
dig. Du kan också addera en bild om du vill, 
så underlättar det ytterligare. Det går också att 
prata med oss via vår chatt, mail eller per tele-
fon. Jag vill inte låta skrytig, eller jo lite, ser vi 
till den respons vi får från våra kunder så kan 
jag påstå att du får lika bra hjälp av oss som du 
får på en klinik. 

Många börjar med en hudcreme men det 
menar Annica är bakvänt.

– Istället skulle jag rekommendera ett 
serum som går ner på djupet där den kan ge 
mest effekt. Serum har ofta en hög andel akti-
va ingredienser som till skillnad från en creme 
som lägger sig som en skyddande barriär, som 
skyddar, mjukgör och ljusreflekterar.

En bra rengöringsprodukt, ett serum och 
sedan en creme med solskydd. Då har du 
grunden till en riktigt bra hudhälsa. Vilken 
typ av hudvårdsprodukt du sedan väljer beror 
ju på om du eventuellt har bekymmer med till 
exempel pigmenteringar, linjer, rodnader, irri-
tationer eller acne. 

– Återfuktande produkter som innehål-
ler antioxidanter gör gott för alla hudar, oav-
sett ålder. Det är ett fantastiskt sätt att behålla 
huden vital, säger hon.

De senaste åren har kunskap och krav på 
effektiva hudvårdsprodukter som faktiskt ger 
resultat och god hudhälsa ökat.

– Vi ser också hur man använder olika 
serum, ibland som lager på lager där de olika 
produkterna har olika spetskompetenser. Ett 
bra tips är justera det serum du använder när 
årstiderna skiftar. En kurbehandling under sju 
dagar kan så att säga "mota Olle i grind".

Om du skulle blicka framåt, vad ser du för 
trender och innovationer inom hudvård?
– Dels finns det peptider som enkelt uttryckt 
är en cellkommunicerande ingrediens som 
lär huden att agera som sitt yngre jag. Nytti-
ga bakterier på huden är ett annat innovativt 
område som jag tror kommer att bli riktigt 
stort. En irritation eller obalans i huden skul-
le kunna avhjälpas med just bakteriebalans. Vi 
kommer sannolikt att få se många fler såda-
na hudvårdsserier med de här aktiva ingredi-
enserna, ungefär som probiotika för magen. 
Framöver så kommer vi att bredda synen på 
hudvård och vi kommer behandla kroppen på 
samma sätt som ansiktet med aktiva ingredi-
enser som Syror, retinol , niacinamide m.m. 
Reshin mushroom börjar dyka upp i avance-
rade hudvårdsprodukter, eller lackticka som 
svampen heter på svenska och som har myck-
et kraftiga antioxidanter. I Japan och Kina sågs 
den en gång i tiden som ett livselixir med för-
måga att ge liv åt kroppens alla funktioner, 
avslutar Annica.

Här hittar du Skincitys Hudguide 
och Hudtest: www.skincity.se

FÖRETAGSPRESENTATION

ANPASSA DIN HUDVÅRD 
EFTER ÅRSTIDERNA

Bra hudvård handlar 
mycket om att förebygga 
problem. På samma sätt 

som du väljer kläder 
beroende på väder så bör 

du anpassa din hudvård 
efter årstiderna.

Huden har minne 
som en elefant, det 
den utsätts för idag 
kan dyka upp som 
problem om tio år. 

Vi tipsar även om tre produkter som vi anser 
är räddare i nöden nu i vinter 
För läsarna erbjuder vi 15 % rabatt på dessa mellan 20dec–
31 dec om man uppger koden SVD15 (går ej att kombinera 
med andra erbjudanden)

TIPS!
VINTERNS MUST HAVE

Moisturizing Mask | Codage

Clinical Ceramide-enriched Firming 
Moisturizer | Paula's Choice

Renewal Calming Cream | Epionce

Annica Forsgren Kjellman 
hudterapeut sen 20 år 

tillbaka och grundare av 
Skincity.


