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PD4:1 (Pao Darco extrakt)…………………………………………………………………………….. 412B 130 
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FÖRKLARINGAR 

Produktinformation ger specifik information om preparatet vad avser antal tabletter/kapslar och hur mycket i mängd varje 

enhet ger av det specifikt intressanta ämnet. Produktinformationen kan också ge annan specifikt intressant information om 

preparatet.  

Ingredienser ger specifik information om vilka substanser och ämnen preparatet innehåller. Detta kan handla om aktiva 

substanser, vilken beredningsform eller mineralförening det är. Detta avsnitt ger även information om olika hjälpämnen som 

preparatet kina innehålla och vilken typ av kapsel som används. I detta avsnitt kan det även förekomma information om 

vilken typ av extrakt och vilken haltdeklaration som förekommer vad avser vissa medicinalväxter. 

Dosering ger information om den rekommenderade dagsdoseringen av det aktuella preparatet. Denna rekommendation är 

anpassad till nationella UL-nivåer vilket inte alltid är aktuellt vid terapeutiska insatser. Vid ordination kan väsentligen högre 

doser vara aktuella. Detta kommer den ansvariga vårdgivaren eller läkaren fram till genom diskussion med klienten. 

Använd växtdel kan förekomma som avsnitt till vissa medicinalväxter. Detta ger information om vilken växtdel som har 

använts som råvara till produkten. 

Produktkod informerar om vilka substanser som är terapeutisk doserade och därigenom specifikt intressanta i det aktuella 

preparatet. Terapeuten kan med hjälp av denna information söka mer upplysningar om dessa ämnen i annan litteratur. 

Dagsdos ger information om den mängd aktiva ämnen angiven dosering ger. 

Allmän information ger mer generell upplysning om de intressanta substanserna i preparatet. I detta avsnitt kan det finnas 

information om de nationella rekommendationerna vad avser näringsämnen. Det kan även finnas information om tillåtna 

hälsopåståenden kopplade till näringsämnen i preparatet. Vad avser medicinalväxter kan det finnas information om 

dominerande växtkemikalier i preparatet. 

ODI är optimalt dagligt intag, det vill säga doser som ligger aningen högre än det rekommendera dagliga intaget (RDI). 

Denna doseringsnivå avser förebyggande insatser mot potentiella brister. Vid ODI förekommer det inga eventuella toxiska 

reaktioner och väldigt sällan kontraindikationer. Vid ODI är det också ovanligt med interaktioner och kontraindikationer 

med olika läkemedel. 

TDI är terapeutiskt dagligt intag. Dessa doser används vid kliniska tillstånd och i regel kortare perioder ex 1–3 månader. Vid 

TDI kan det förekomma eventuella toxiska reaktioner vid långtidsprofylax (längre än 3 månader). Det kan även förekomma 

eventuella kontraindikationer. Vid TDI kan det även finnas interaktioner och kontraindikationer med olika läkemedel. 

Information om dessa finns kopplat till det aktuella preparatet. 

Behandlingstid ger information om den normala tiden som preparatet ges i terapeutiska doser. Vanlig brukar vara 1–3 

månader. Ibland kan det vara aktuellt med längre perioder. Det väsentliga är att vårdgivaren gör tillsammans med klienten 

uppföljning och utvärdering inom de angivna perioderna. 

Beräknad tid för verkan ger information om förväntad tid för behandlingseffekt av det aktuella preparatet. Detta kan vara 

relaterad till direkt upplevd symtom- och indikationsförbättring eller förväntade analysresultat. 

Halveringstid i vävnader ger information om hur lång tid det behövs för att det aktiva ämnet skall halveras i olika 

vävnader. Med andra ord vilken tid som behövs för att lagringen av det aktiva ämnet skall minska med hälften i olika 

vävnader. I detta avsnitt anges information om den halveringstid som är vetenskapligt känd. Ibland kan det anges som okänd 

vilket innebär att det inte finns vetenskaplig information om halveringstid. 

Lagringstid i vävnader ger information om hur lång tid det aktiva ämnet kan lagras i olika vävnader. I detta avsnitt anges 

information om den lagringstid som är vetenskapligt känd. Ibland kan det anges som okänd vilket innebär att det inte finns 

vetenskaplig information om lagringstid. 

Halveringstid i blod ger information om hur lång tid det tar för det aktiva ämnet att nå en så kallad plasmatopp och halveras 

i blodet efter intag. I detta avsnitt anges information om den halveringstid som är vetenskapligt känd. Ibland kan det anges 

som okänd vilket innebär att det inte finns vetenskaplig information om halveringstid. Denna information kan vara av 

intresse för att bedöma hur ofta och med vilka tidsintervaller det aktiva ämnet bör doseras under en dag för att upprätthålla 

en maximal verkan. 

Biotillgänglighet ger information om hur mycket av den aktuella dosen (hur många procent) som absorberas av tarmcellerna 

och överföras in i blodcirkulationen. Biotillgängligheten kan påverkas av flera faktorer: formen av det aktiva ämnet, dosen 

av det aktiva ämnet, kombination med matsmältningssynergister och givetvis mag- och tarmkanalens generella kvalitet. 

Ibland kan det anges som okänd vilket innebär att det inte finns vetenskaplig information om biotillgänglighet. 

Toxisk dos och biverkningar ger information vilken dosmängd som behövs för en förväntad toxisk reaktion. Man bör dock 

poängtera att toxisk reaktion kan var lindrigare former av reaktioner ex magbesvär och illamående. En toxisk reaktion är i 

princip aldrig kopplad till ökad dödlighet. Det kan också förekomma toxiska reaktioner hos överkänsliga individer på 

väsentligen lägre doseringen. Detta är emellertid mycket ovanligt. I detta avsnitt informeras även om de vanligaste 

symtomen vid en toxisk reaktion. 

Kontraindikationer ger information om vid vilka tillstånd (ex. graviditet, sjukdomar) man bör vara försiktig vid terapeutisk 

tillämpning av det aktuella preparatet. Kontraindikationerna behöver inte alltid vara absolut förbjudande utan ger 

information om eventuella försiktighetsåtgärder som klienten behöver ta i samråd med sin vårdgivare. 

Försiktighetsåtgärder ger information om vid vilka tillstånd man bör upprätthålla extra försiktighetsåtgärder vid terapeutisk 

användning av det aktuella preparatet. 

Synergister ger information om vilka substanser och ämnen det aktuella aktiva ämnet samarbetar med både vad gäller 

absorption men också vad gäller intracellulär verkan. Detta kan ge väsentlig information till terapeuten vad gäller lämpliga 

kombinationsförstärkningar. 

Antagonister ger information om vilka substanser och ämnen det aktuella aktiva ämnet har motverkan med både vad gäller 

absorption men också vad gäller intracellulär verkan. Detta kan ge väsentlig information till terapeuten vad gäller lämpliga 

kombinationsförstärkningar. Verkningarna vad avser antagonism blir mer tydliga vid långtidsprofylax mer än tre månader.  
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Relation till läkemedel ger information om vilka läkemedel som kan påverkas av det aktuella preparatet. Det aktiva ämnet 

kan i vissa fall kontraindicera, det vill säga motverka effekten av ett visst läkemedel. Ibland kan vissa substanser öka leverns 

nedbrytning av olika läkemedelssubstanser. I vissa fall kan ett preparat öka effekten av ett visst läkemedel och därigenom 

öka risken för läkemedelsbiverkningar. Relationen mellan preparatet och läkemedel är kopplat till terapeutiska doser. 

Kontraindikationer och interaktioner förekommer sällan vid RDI och ODI. 

 

Information om hjälpämnen 

Vissa preparat kan innehålla olika typer av hjälpämnen. Dessa inkluderar följande: 
 

Magnesiumstearat är ett magnesiumsalt som innehåller stearinsyra. Brukar ibland betecknas som vegetabiliska 

magnesiumsalter av fettsyror Den innehåller två ekvivalenter stearat (anjonen av stearinsyra ) och en magnesiumkatjon. 

Magnesiumstearat används som frisättningsmedel och som komponent eller smörjmedel vid tillverkning av kosttillskott. Den 

används också ofta som ett vidhäftningsmedel vid tillverkning av tabletter, kapslar och pulver. I detta avseende är ämnet 

också användbart eftersom det har smörjningsegenskaper vilket förhindrar ingredienser från att fastna i 

tillverkningsutrustningen. Magnesiumstearat anses generellt vara säkert för konsumtion i nivåer under 2500 mg/kg per dag 

och klassificeras i som en allmänt erkänt säkert produkt.  

Stearinsyra är en 18 kolatomer lång mättad fettsyra som metaboliseras till oljesyra vilket är ett enkelomättat fett som 

exempelvis återfinns i olivolja. Salter och estrar av stearinsyra kallas stearater. Stearinsyra en av de vanligaste mättade 

fettsyrorna som finns i naturen efter palmitinsyra. Stearinsyra har ingen känd toxicitet. Den höjer inte LDL och det finns 

studier som visar att kakaorik choklad genom sitt rika innehåll av stearinsyra har positiva effekter på LDL. Stearinsyra 

förekommer även naturligt i kött, fågel, fisk, ägg, och mjölkprodukter.  

Di-kalciumfosfat framställs ur naturligt förekommande mineraler. Salterna kallas fosfater. De ingår i kroppens normala 

ämnesomsättning och finns exempelvis i skelettet (kalciumfosfat). Kalciumfosfat används som antiklumpningsmedel i 

kosttillskott.  Den potentiella toxiciteten ligger på 108 mg/kg och dag. Detta innebär att en person som väger 70 kg måste 

konsumera över 7 500 mg per dag för att uppnå en toxisk nivå. 

Mikrokristallin cellulosa är cellulosapulver. Cellulosa förekommer i cellväggarna hos växter. Ren cellulosa är ett vitt ämne 

med fiberkaraktär som kan absorbera vatten. Kemiskt är det en kolhydrat uppbyggd av sockerarten glukos. Mikrokristallin 

cellulosa framställs från cellulosa eller bomull. De övriga ämnena kallas cellulosaderivat och framställs ur cellulosa i 

kemiska processer. Mikrokristallin cellulosa används som förtjocknings- och stabiliseringsmedel i kosttillskott. 

Mikrokristallin cellulosa har inte någon känd toxicitet. 

Sorbitolsirap är en sockeralkohol. Vanligt förekommande i naturen i exempelvis äpplen, päron, plommon, körsbär och 

rönnbär. Framställs syntetiskt ur stärkelse. Sorbitol är inte energifritt. Har laxerande effekt vid hög konsumtion. Används i 

kosttillskott som konsistens- och sötningsmedel. Som konsistensmedel får det användas utan mängdbegränsning till de flesta 

livsmedel, dock inte mer än vad som behövs, utom till drycker. Som konsistensmedel blir aldrig mängderna så stora att de 

blir laxerande. Som sötningsmedel får sorbitol användas bland annat till sockerfri eller energireducerad dessert, glass, sylt 

och marmelad, konditorivaror och frukostflingor. Får också användas till såser, senap och bantningsprodukter. Om det är 

mer än 10 % sockeralkoholer i en produkt ska den märkas med uppgiften att överdriven konsumtion kan ha laxerande 

verkan. 

Äppelsyra är en karboxylsyra. Den är vanligt förekommande i växter och syrliga frukter såsom äpple, druvor, rabarber och 

rönnbär. Äppelsyrans salter kallas malater. Syran används även som konserveringsmedel och får användas utan mängd-

begränsning till de flesta livsmedel, dock inte mer än vad som behövs. 

Tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa är cellulosa och en polysackarid uppbyggd av glukos. Cellulosa förekommer i 

växternas cellväggar. Ren cellulosa är ett vitt, fiberaktigt ämne som kan absorbera vatten. Tvärbunden natriumkarboximetyl-

cellulosa framställs från cellulosa eller bomull. Används som emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel i kosttill-

skott. Den har inga mängdbegränsningar. 

Leucin är en aminosyra som förekommer i vissa kosttillskott som fyllnadsmedel. Den potentiella toxiciteten ligger på 500 

mg/kg och dag. Detta innebär att en person som väger 70 kg måste konsumera över 35 000 mg per dag för att uppnå en 

toxisk nivå. 

Talk, kallas även steatit eller tvålsten, är ett mineral med vit eller ljust grön färg. Den förekommer naturligt. Talk består 

kemiskt av magnesium och kisel. Den används som livsmedelstillsats främst i egenskap av klumpförebyggande medel och 

ytbehandlingsmedel. Får användas till livsmedel i pulver- och tablettform, skivad ost, ris och ytbehandling av korv. 

Kiseldioxid är en förening av kisel och syre. Den används i kosttillskott som klumpförebyggande- och stabiliseringsmedel. 

Kiseldioxid som intas oralt är i huvudsak icke-toxiskt med en LD50 på 5000 mg/kg (5 gram/kg).  
 

Kapsel 

Kapslarna förekommer dels i gelatinform och som vegetabiliska kapslar. Gelatin är ett geleringsmedel av typen polypeptid. 

Det utvinns från animaliska källor ur kollagen, ett protein som finns i bindväv. Eftersom gelatin härrör från animaliska källor 

innehåller den samtliga essentiella aminosyror. Gelatin användes också som en del i blodplasmaersättning i samband med 

stora blodförluster.  

Gelatin har en mängd unika egenskaper varav den viktigaste är förmågan att bilda termoreversibla geler, det vill säga stelnar 

vid avkylning och smälter vid ökad temperatur vilket sker inom ett snävt temperaturintervall. Den övre smältpunkten ligger 

under människans kroppstemperatur, en faktor som är viktig för frisättning av substanser i gelatin-kapseln.  

Det vanligaste förekommande gelatinet är tillverkat av svinsvål men även gelatin av nötdjur förekommer. Råvaran här-

stammar från animaliska produkter från djur typiskt ben och hud som vid veterinärkontroll godkänts som människoföda. 

Proteinet (kollagenet) utvinns från råvarorna genom hydrolys, det vill säga det extraheras i varmt vatten. Det proteinhaltiga 

vattnet går därefter igenom olika steg som rening, avsaltning, förtjockning, sterilisering, och torkning. Den aktuella 

lagstiftningen för gelatintillverkning i Sverige och Europa ställer höga och detaljerade krav på bakteriologisk och kemisk 

renhet.  
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Gelatin kan även framställas från fisk. Vid produktionsförfarandet avlägsnas alla potentiella allergener vilket innebär att 

även fisk- och skaldjursallergiker kan äta gelatinkapslar från fisk. Därför behöver man enligt regelverket inte ange om 

gelatinet kommer från gris, nöt eller fisk. Om det vid märkning anges gelatin kan det härröra från samtliga animaliska källor.  

Som ersättning till det animaliska gelatinet i livsmedel finns vegetabiliska alternativ, med liknande (men inte alltid identiska) 

egenskaper. De vegetabiliska gelämnena är ofta i praktiken av pektin (bland annat från äpplen) eller karragenan (bland annat 

från tång). Ur olika alger utvinns geleringsmedel, som till exempel agar (som också kallas japanskt eller kinesiskt gelatin). 

Agar är kraftigare än den gelatinvariant som köps i vanliga livsmedelsbutiker. Algen är rik på jod och spårämnen och 

innehåller en del kalcium. 90 procent är geléämnen (polysackarider). Den geléskapande substansen är gelosa, en stärkelse 

som är tio gånger mer koncentrerad än gelatin. Pektinet i frukt och bär är det som på naturligt sätt, tillsammans med socker, 

gör att gelé bildas. Ur fruktkärnmjöl från johannesbrödträdet och guarväxten kan man också få fram geleringsmedel.  

Även cellulosaderivatet hydroxypropylmetylcellulosa används som ett alternativ. Regelverket kräver i märkningen att 

vegetabilisk kapsel anges eftersom det är mycket mer vanligt med överkänsligheter och allergier mot innehåll i vegetabiliska 

kapslar än det klassiska animaliska gelatinet. 
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Alfaliponsyra 
Produktinformation. Artikelnummer 203. 60 kapslar. Varje kapsel ger 400 mg alfaliponsyra. 

Ingredienser: Alfaliponsyra. Fyllnadsmedel (magnesiumsalter av fettsyror). Kapsel: gelatin. 

Dosering. 2 kapslar om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll. För bästa intag bör det intas ihop med fett. Kombinera 

gärna med Omega 3 (1+1) och Bredspektrumantioxidanter (2+2). Intag ihop med gurkmeja och vitlök stimulerar 

biotillgängligheten. Emellertid minskar biotillgänglighet om ALA tas ihop med måltid. Därför rekommenderas att ALA tas på 

fastande mage (en timme före eller två timmar efter måltid). 

Produktkod. Alfaliponsyra. 

Dagsdos (2 kapslar) ger: 
 

Ämne Dos/dag 

Alfaliponsyra 800 mg 
 

Allmän information. Alfaliponsyra (ALA) är en kroppsegen organisk svavelförening härledd från oktansyra. ALA innehåller 

två svavelatomer bundna med en disulfidbindning. ALA syntetiseras i de mänskliga cellerna från utgångssubstansen oktansyra 

(kaprylsyra) genom en fettsyrabiosyntesen. Det är en av de kraftfullaste antioxidanter som vetenskapen känner till. Den verkar 

genom att återbilda olika antioxidanter och förlänga deras biologiska livstid i kroppen. År 1951 upptäcktes liponsyra och dess 

funktion, att i cellernas mitokondrier metabolisera glukos till energi. Naturligt förekommer ALA i rött kött, inälvor, gröna 

bladgrönsaker, spenat, broccoli, ärter, brysselkål, riskli.  

Dosering. Det finns inga allmänna näringsrekommendationer i Sverige.  

ODI: 200–400 mg per dag. 

TDI: 400–1800 mg per dag. 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i vävnader: okänd. 

Lagringstid i vävnader: okänd. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: Ca 30–40%. Ökar vid samtida intag av fett. 

Toxisk dos och biverkningar. Det finns ingen känd toxisk dos. De mest frekvent rapporterade biverkningarna av oralt ALA 

tillskott är allergiska reaktioner som påverkar huden, inklusive utslag, nässelfeber och klåda. Illamående, kräkningar, diarré, 

och svindel har också rapporterats vid doser över 1200 mg/dag.  

Graviditet och amning: Vid oralt intag bedöms det som säker i kontrollerade doser. Gravida har tagit upp till 600 mg dagligen 

i upp till 4 veckor utan biverkningar. Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om ALA är säkert att använda vid 

amning. Därför rekommenderas försiktighet.  

Barn: Oralt intag av ALA bedöms som möjligen osäkert hos barn. Kräkningar och medvetslöshet har rapporterats hos en 14 

månader gammal tjej och en 20 månader gammal pojke som tog upp till 2400 mg ALA i en enda dos. 

Diabetes. ALA kan öka insulinkänsligheten hos både diabetiker och friska människor.  Hos diabetiker har man sett en höjning 

av insulinkänsligheten med 50 %. Därvid rekommenderas försiktighet vid diagnostiserad diabetes. 

Kirurgi: ALA kan sänka blodsockernivån. I teorin kan den störa blodsockerkontrollen under och efter operationen. Avbryt 

intag minst 2 veckor före ett kirurgiskt ingrepp. 

Överkonsumtion av alkohol och tiaminbrist: Alkohol kan sänka mängden tiamin i kroppen. Intag av ALA i kombination 

med hög alkoholkonsumtion kan leda till tiaminbrist. Om man konsumerar mycket alkohol och också tar ALA, bör detta 

kompletteras med ett tiamintillskott. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes. 

Synergister. B1, B3, C-vitamin. Fettsyror. Krom, magnesium, selen.  

Antagonister. Den kemiska strukturen hos biotin är liknande den i ALA, och det finns vissa belägg för att höga koncentrationer 

av ALA kan konkurrera med biotin för transport över cellmembran i mag-tarmkanalen. Administrering av höga doser av ALA 

genom injektion till råttor minskade aktiviteten av två biotinberoende enzymer med ca 30 - 35 %. Men det är inte känt om 

oralt tillskott av ALA avsevärt ökar kravet på biotin hos människor. 

ALA och konventionella läkemedel 

• Eftersom det finns vissa belägg för att ALA förbättrar insulin förmedlad glukos utnyttjande, är det möjligt att ALA-

tillskott kan öka risken för hypoglykemi hos patienter med diabetes, som använder olika diabetesmediciner. Därför bör 

blodglukosnivåerna övervakas noga när ALA kombineras med konventionella diabetesbehandlingar.  

• ALA kan störa behandlingar för underaktiv eller överaktiv sköldkörtel. 

 

A-vitamin Synergos 
Produktinformation. Artikelnummer 200. 60 tabletter. Varje tablett ger 1 500 mcg (5000 IE) och 15 mg zink. 

Ingredienser: Fyllnadsmedel (di-kalciumfosfat och mikrokristallinsk cellulosa). Zink (zinksulfat).   

Vitamin A (Retinylacetat). Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror).  

Dosering: 2 tabletter per dag uppdelad i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. För bästa upptag intages ihop 

med fett. Rekommenderas tillsammans med Omega 3 och Bredspektrum Optimal Protect.  

Produktkod: Vitamin A. 

Innehåll per dag (2 tabletter): 
 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Vitamin A 3 000 mcg 375 % 

Zink 30 mg 300 % 

*DRI är dagligt referensintag. 
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Allmän information. Vitamin A, även kallad retinol (från latinets retina, näthinna), är en alkohol och ett essentiellt 

fettlösligt vitamin. A-vitamin finns i animaliska produkter i form av retinol. Zink är en viktig vitamin A synergist. Krävs 

både för biotillgängligheten samt förmågan att konvertera vitamin A till olika funktionella enzymer. Vitamin A bidrar till: 

• normal järnomsättning 

• att bibehålla normala slemhinnor 

• att bibehålla normal hud 

• att bibehålla normal synförmåga 

• immunsystemets normala funktion 

• har en roll i cellspecialiseringsprocessen 
 

Vitamin A dosering 

Det rekommenderade dagliga behovet varierar med kön och ålder. 

Kön/Grupp/Ålder    Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn och barn under 2 år   300 retinolekvivalenter 

Barn 2–5 år    350 retinolekvivalenter 

Barn 6–9 år    400 retinolekvivalenter 

Barn 10–13 år    600 retinolekvivalenter 

Kvinnor     700 retinolekvivalenter 

Män     900 retinolekvivalenter 

Gravida     800 retinolekvivalenter 

Ammande    1100 retinolekvivalenter 
 

ODI: 1,5–3,0 mg (1500–3000 retinolekvivalenter) med tillskott (5 000–10 000 IE).  

TDI: 3,0–90 mg (3000–90 000 retinolekvivalenter) genom tillskott (25 000–300 000 IE). 

Behandlingstid 1–3 månader.  

Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Halveringstid i vävnader: ca 50 dagar. 

Lagringstid i vävnader: 100 dagar. 

Biotillgänglighet: Ca 70–90 %. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av fett och zink. 

Synergister. B, C, D, E, F, Mg, Mn, P, K, Se, Zn och Ca. 

Antagonister. D, E, K, B1, B3, B6, B12, Cd, Fe, Hg, Cu, Ca, Se, Na. 

Toxisk dos och biverkningar. Vid långtidsprofylax (3 månader): Vuxna: 30–60 mg/dag. Barn: 5,4–18 mg/dag. 

Akut toxicitet för vuxna är 600–1 500 mg (2–5 milj. IE) per dag. Barn 22,5–90 mg (75 000–300 000 IE) per dag. 

Nordiska näringsrekommendationer har satt en övre gräns för intag av retinol i kosttillskott om 3 milligram per dag för 

vuxna. För kvinnor som passerat klimakteriet är den övre gränsen för intag satt till 1,5 milligram per dag. Det beror på att 

risken för benskörhet och frakturer är högre för kvinnor efter klimakteriet och det inte gått att utesluta att intag på över 1,5 

milligram per dag ökar risken för frakturer. 

Reaktioner. Illamående, yrsel, huvudvärk, klåda, trötthet, dimsyn m.m. (Hypervitaminosis A).  

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, graviditet. 

Vitamin A och läkemedel. Följande medel bör inte användas tillsammans med kliniska doser av vitamin A eftersom det 

ökar risken för vitamin A relaterad toxicitet:  

• Acitretin är en retinoid som används för behandling av svår psoriasis. 

• Bexaroten är ett anti-cancermedel. 

• Etretinat används för behandling av svår psoriasis. 

• Isotretinoin (Accutane) är ett A-vitaminderivat som framför allt används som läkemedel vid mycket svårartad akne. 
 

Kontraindikationer. Ett långvarig och högt intag av vitamin A kan påverka upptaget av essentiella fettsyror och de 

fettbundna vitaminerna A, D, E, eftersom dessa ämnen tävlar om samma receptorer. 

 

B1 Tiamin (enkelmedel) 
Produktinformation. Artikelnummer 217. 60 tabletter. Varje tablett ger 250 mg tiamin. 

Ingredienser: Tiaminmononitrat. Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter 

av fettsyror). 

Dosering. 2 tabletter om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod: Tiamin. 

Två tabletter ger: 
 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

 Tiamin 500 mg 45 450 % 
 

*DRI är dagligt referensintag. 
 

Allmän information. Tiamin, även känt som vitamin B1, är ett essentiellt vattenlösligt vitamin som hör hemma vitamin-B-

gruppen. Tiamin upptäcktes år 1897 och var det första vitaminet som isolerades år 1926. Det finns på 

Världshälsoorganisationens lista över viktiga näringsämnen. Tiamin bidrar till: 

• normal energiomsättning 

• nervsystemets normala funktion 

• normal psykologisk funktion 

• normal hjärtfunktion 
 



11 
 

Det rekommenderade dagliga behovet varierar med kön och ålder. 

Kön/Grupp/Ålder    Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn under 1 år   0,4 milligram 

Barn 1–2 år    0,5 milligram 

Barn 2–5 år    0.6 milligram 

Barn 6–9 år    0,9 milligram 

Flickor 10–13 år och kvinnor över 61 år 1,0 milligram 

Flickor 14–17 år    1,2 milligram 

Kvinnor     1,1 milligram 

Pojkar 10–13 år    1,1 milligram 

Pojkar och män 14–30 år   1,4 milligram 

Män 31–60 år    1,3 milligram 

Män över 61 år    1,2 milligram 

Gravida     1,5 milligram 

Ammande    1,6 milligram 
 

ODI: 50 mg med tillskott 

TDI: 100–400 mg genom tillskott.  

Behandlingstid: 1–3 månader.  

Beräknad tid av verkan: Inom en vecka. 

Lagringstid i vävnader: 25 dagar. 

Biologisk halveringstid i vävnader: 12 dagar. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: Ca 5–30 %. Absorptionen av tiamin sker via s.k. passiv diffusion och aktiv transport. Aktiv transport äger 

rum i tunntarmen men kan hämmas av hög alkoholkonsumtion och folsyra brist. Upptaget är i detta sammanhang relativt. 

Detta innebär att upptaget är relativt högt (30%) vid ett intag upp till 5 mg tiamin. Vid högre dosering övergår upptaget till 

en passiv diffusion d.v.s. det blir relaterat till närvarande koncentrationen av tiamin i tarmcellerna. Biotillgängligheten 

bedöms som bäst gå ända upp till 30 %. Överskott utsöndras effektivt via urin. Vid intag av 500 mg per dag bedöms den 

genomsnittliga biotillgängligheten till 5% motsvarande 25 mg per dag.   

Toxisk dos: Ovanligt. Ca 300 mg optimalt. Njurar utsöndrar effektivt eventuellt överskott. Det finns inte några kända 

toxiska effekter från konsumtion av överskjutande tiamin i livsmedel eller genom långvarig oralt tillskott.  

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Synergister. E, C, B, A, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, P, K, Se, Na, Zn. 

Antagonister. B6, B2, B12, Mg, K, Zn. 

Tiamin och läkemedel. Det finns inga kända interaktioner eller kontraindikationer.  

Kontraindikationer. Ett långvarig och högt intag av vitamin B1 kan påverka upptaget av dess antagonister. Därför bör 

långtidsprofylax (mer än 3 månader) kompletteras med näringstillskott som innehåller B6, B2, B12, Mg, K, Zn. Komplettera 

emellertid behandling längre än 3 månader med förslagsvis Bredspektrum Antioxidant (2+2) vilket ger Mg, K, och Zn. 

 

B1 Tiamin Synergos 
Produktinformation. Artikelnummer 230. 60 tabletter. B1 Tiamin Synergos är ett avancerat kosttillskott som bygger på 

bredspektrum- och synergiprincipen. Varje tablett ger 200 mg tiamin tillsammans med tiaminsynergister. 

Ingredienser. Riboflavin. Kolinbitartrat. Niacinamid. Paraaminobensoesyra. Myoinositol. Kalcium-D-Pantotenat. Pyridoxin 

HCL. Tiaminmononitrat. Zinksulfat. Cyanokobalamin. Pteroylmono-glutaminsyra. D-Biotin. Fyllnadsmedel (Di-

kalciumfosfat, mikrokristallinsk cellulosa och stearinsyra). Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror). 

Dosering. 2 tabletter om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod: Tiamin 

Dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI*  Ämne Dos/dag % av DRI* 

Tiamin 200 mg 18 180 %  Zink 6 mg 60 % 

Riboflavin 10 mg 714 %  Inositol 50 mg  

Niacin 60 mg 374 %  PABA 50 mg  

pantotensyra 40 mg 667 %  Kolin 100 mg  

Vitamin B6 10 mg 624 %  Biotin 100 mcg 200 % 

Vitamin B12 100 mcg 4000 %  Folsyra 80 mcg 40 % 

*DRI är dagligt referensintag. 
 

Allmän information. Tiamin, även känt som vitamin B1, är ett essentiellt vattenlösligt vitamin som hör hemma vitamin-B-

gruppen. Tiamin upptäcktes år 1897 och var det första vitaminet som isolerades år 1926. Det finns på Världshälso-

organisationens lista över viktiga näringsämnen. Allvarlig brist på tiamin ger upphov till sjukdomen beriberi. 

Tiamin bidrar till: 

• normal energiomsättning 

• nervsystemets normala funktion 

• normal psykologisk funktion 

• normal hjärtfunktion 
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Det rekommenderade dagliga behovet varierar med kön och ålder. 

Kön/Grupp/Ålder    Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn under 1 år   0,4 milligram 

Barn 1–2 år    0,5 milligram 

Barn 2–5 år    0.6 milligram 

Barn 6–9 år    0,9 milligram 

Flickor 10–13 år och kvinnor över 61 år 1,0 milligram 

Flickor 14–17 år    1,2 milligram 

Kvinnor     1,1 milligram 

Pojkar 10–13 år    1,1 milligram 

Pojkar och män 14–30 år   1,4 milligram 

Män 31–60 år    1,3 milligram 

Män över 61 år    1,2 milligram 

Gravida     1,5 milligram 

Ammande    1,6 milligram 
 

ODI: 50 mg med tillskott 

TDI: 100–400 mg genom tillskott.  

Behandlingstid: 1–3 månader.  

Beräknad tid av verkan: Inom en vecka. 

Lagringstid i vävnader: 25 dagar. 

Biologisk halveringstid i vävnader: 12 dagar. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: Ca 5–30 %. Absorptionen av tiamin sker via s.k. passiv diffusion och aktiv transport. Aktiv transport äger 

rum i tunntarmen men kan hämmas av hög alkoholkonsumtion och folsyra brist. Upptaget är i detta sammanhang relativt. 

Detta innebär att upptaget är relativt högt (30%) vid ett intag upp till 5 mg tiamin. Vid högre dosering övergår upptaget till 

en passiv diffusion d.v.s. det blir relaterat till närvarande koncentrationen av tiamin i tarmcellerna. Biotillgängligheten 

bedöms som bäst gå ända upp till 30 %. Överskott utsöndras effektivt via urin. Vid intag av 400 mg per dag bedöms den 

genomsnittliga biotillgängligheten till 5% motsvarande 20 mg per dag.   

Toxisk dos: Ovanligt. Ca 300 mg optimalt. Njurar utsöndrar effektivt eventuellt överskott. Det finns inte några kända 

toxiska effekter från konsumtion av överskjutande tiamin i livsmedel eller genom långvarig oralt tillskott.  

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar och njursvikt. 

Tiamin och läkemedel. Det finns inga kända interaktioner eller kontraindikationer.  

Kontraindikationer. Ett långvarig och högt intag av tiamin kan påverka upptaget av dess antagonister. Därför bör 

långtidsprofylax (mer än 3 månader) kompletteras med näringstillskott som innehåller B6, B2, B12, Mg, K, Zn. Komplettera 

emellertid behandling längre än 3 månader med förslagsvis Bredspektrum Antioxidant (2+2) vilket ger Mg, K, och Zn. 

 

B2 Riboflavin (enkelmedel) 
Produktinformation. Artikelnummer 225. 60 tabletter. Varje tablett ger 100 mg vitamin B2 (riboflavin).  

Ingredienser. Riboflavin. Mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel). Magnesiumsalter av fettsyror (klumpförebyggande 

medel). 

Dosering. 2 tabletter per dag eller enligt rekommendation. Dosering bör uppdelas i två intag, morgon och kväll. För bästa 

upptag bör intag ske i samband med kost. 

Produktkod: Riboflavin. 

Två tabletter ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Riboflavin 200 mg 14 285 % 

*DRI är dagligt referensintag.    
 

Allmän information. Riboflavin, även känd som vitamin B 2, är ett essentiellt vattenlösligt vitamin tillhörande B-vitamin 

gruppen. Riboflavin är ett essentiellt näringsämne som människan inte själv kan syntetisera. Den måste tillföras genom 

kosten. Brist på riboflavin ger upphov till bristsjukdomen ariboflavinosis. Det förekommer naturligt i lever, ägg, mjölk, 

grönsaker och jäst. Riboflavin är mest känd som det vitamin som ger den orange färgen till fasta B-vitaminpreparat. 

Vitaminet används också ofta som ett färgämne i livsmedel och går då under beteckningen E101. B2 är relativt okänsligt för 

värme men emellertid känslig för både solljus och alkaliska lösningar. Riboflavin upptäcktes år 1920 och isolerades år 1933. 

Den finns på Världshälsoorganisationens lista över viktiga näringsämnen. Riboflavin bidrar till:  

• normal energiomsättning   

• nervsystemets normala funktion 

• att bibehålla normala slemhinnor 

• att bibehålla normala röda blodkroppar 

• att bibehålla normal hud 

• att bibehålla normal synförmåga 

• normal järnomsättning 

• att skydda cellerna mot oxidativ stress 

• att minska trötthet och utmattning 
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Dosering 

Det rekommenderade dagliga behovet varierar med kön och ålder. 

Kön/Grupp/Ålder   Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn under 1 år  0,5 milligram 

Barn 1–2 år   0,6 milligram 

Barn 2–5 år   0.7 milligram 

Barn 6–9 år   1,1 milligram 

Flickor 10–13 år   1,2 milligram 

Flickor 14–17 år   1,4 milligram 

Kvinnor 18–30 år   1,3 milligram 

Kvinnor över 31 år   1,2 milligram 

Pojkar 10–13 år   1,3 milligram 

Pojkar 14–17 år   1,7 milligram 

Män 18–30 år   1,6 milligram 

Män 31–61 år   1,5 milligram 

Män 61–74 år   1,4 milligram 

Män över 74 år   1,3 milligram 

Gravida    1,6 milligram 

Ammande   1,7 milligram 
 

ODI: 50 mg med tillskott.   

TDI: 50–600 mg genom tillskott.  

Behandlingstid: 1–3 månader.  

Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: Ca 2 veckor. 

Biologisk halveringstid i vävnader: 7 dagar. 

Biotillgänglighet: Upp till 60 %. Riboflavin absorberas i första hand i tunntarmen. Upptaget varierar mellan 15–60% 

beroende på om det intas tillsammans med annan föda. Om riboflavin intas mellan måltiderna begränsas upptagningen till ca 

15 %. Lagras i levern och lagringsmöjligheten bedöms som begränsad. Utsöndringen äger rum i första hand via njurarna och 

i andra hand via avföringen. Den absorberas både via aktiv transport och via relativ passiv diffusion. Vid intag upp till 30 mg 

bedöms biotillgängligheten uppgå till ca 60 %. Vid högre intag aktiveras en passiv diffusion vilket sänker den relativa 

biotillgängligheten. Ett intag av 200 mg per dag genom tillskott har en sannolik biotillgänglighet motsvarande 10% vilket 

ger intermediärt 20 mg. 

Toxisk dos och biverkningar. Riboflavin är inte toxiskt när det tas oralt. Även om toxiska doser kan ges som injektion 

utsöndras eventuellt överskott i urinen. Hos människa finns inga belägg för riboflavintoxicitet av stort intag. Intag av vitamin 

B2 ger upphov till en gulaktig urin. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Synergister.  A, B, C, E, Cr, Fe, Mg, P, K, Zn. 

Antagonister.  B1, Bo, Na, Se, Ca. 

Riboflavin och läkemedel. Det finns inga kända interaktioner eller kontraindikationer.  

Kontraindikationer. Ett långvarig och högt intag av vitamin B2 kan påverka upptaget av dess antagonister. Därför bör 

långtidsprofylax (mer än 3 månader) kompletteras med näringstillskott som innehåller B1, Se och Ca. Eftersom B2 Synergos 

innehåller B2 är denna riskfaktor minimerad. Komplettera emellertid behandling längre än 3 månader med förslagsvis 

Bredspektrum Antioxidant (2+2) vilket ger selen och kalcium. 

 

B2 Riboflavin Synergos 
Produktinformation. Artikelnummer 231. 60 tabletter. Varje tablett ger 200 mg riboflavin tillsammans med synergister.  

Ingredienser. Riboflavin, Kolinbitartrat, Niacinamid, Paraaminobensoesyra, Myoinositol, Kalcium-D-Pantotenat, Pyridoxin 

HCL, Tiaminmononitrat, Zinksulfat, Cyanokobalamin, Pteroylmono-glutaminsyra, D-Biotin. Fyllnadsmedel (Dikalcium-

fosfat, mikrokristallinsk cellulosa och stearinsyra). Fyllnadsmedel (magnesiumsalter av fettsyror). 

Dosering. 2 tabletter per dag eller enligt rekommendation. Dosering bör uppdelas i två intag, morgon och kväll. För bästa 

upptag bör intag ske i samband med kost. 

Produktkod: Riboflavin. 

Dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI*  Ämne Dos/dag % av DRI* 

Tiamin 10 mg 910 %  Zink 6 mg 60 % 

Riboflavin 400 mg 28 560 %  Inositol 50 mg  

Niacin 60 mg 374 %  PABA 50 mg  

Pantotensyra 40 mg 667 %  Kolin 100 mg  

Vitamin B6 10 mg 624 %  Biotin 100 mcg 200 % 

Vitamin B12 100 mcg 4000 %  Folsyra 80 mcg 40 % 
 

*DRI är dagligt referensintag.    
 

Allmän information. Riboflavin, även känd som vitamin B 2, är ett essentiellt vattenlösligt vitamin tillhörande B-vitamin 

gruppen. Riboflavin är mest känd som det vitamin som ger den orange färgen till fasta B-vitaminpreparat. B2 är relativt 

okänsligt för värme men emellertid känslig för både solljus och alkaliska lösningar. Riboflavin upptäcktes år 1920 och 

isolerades år 1933. Den finns på Världshälsoorganisationens lista över viktiga näringsämnen.  
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Riboflavin bidrar till:  

• normal energiomsättning   

• nervsystemets normala funktion 

• att bibehålla normala slemhinnor 

• att bibehålla normala röda blodkroppar 

• att bibehålla normal hud 

• att bibehålla normal synförmåga 

• normal järnomsättning 

• att skydda cellerna mot oxidativ stress 

• att minska trötthet och utmattning 
 
 

Dosering 

Det rekommenderade dagliga behovet varierar med kön och ålder. 

Kön/Grupp/Ålder   Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn under 1 år  0,5 milligram 

Barn 1–2 år   0,6 milligram 

Barn 2–5 år   0.7 milligram 

Barn 6–9 år   1,1 milligram 

Flickor 10–13 år   1,2 milligram 

Flickor 14–17 år   1,4 milligram 

Kvinnor 18–30 år   1,3 milligram 

Kvinnor över 31 år   1,2 milligram 

Pojkar 10–13 år   1,3 milligram 

Pojkar 14–17 år   1,7 milligram 

Män 18–30 år   1,6 milligram 

Män 31–61 år   1,5 milligram 

Män 61–74 år   1,4 milligram 

Män över 74 år   1,3 milligram 

Gravida    1,6 milligram 

Ammande   1,7 milligram 
 

ODI: 50 mg med tillskott.   

TDI: 50–600 mg genom tillskott.  

Behandlingstid: 1–3 månader.  

Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: Ca 2 veckor. 

Biologisk halveringstid i vävnader: 7 dagar. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: Upp till 60 %. Riboflavin absorberas i första hand i tunntarmen. Upptaget varierar mellan 15–60% 

beroende på om det intas tillsammans med annan föda. Om riboflavin intas mellan måltiderna begränsas upptagningen till ca 

15 %. Lagras i levern och lagringsmöjligheten bedöms som begränsad. Utsöndringen äger rum i första hand via njurarna och 

i andra hand via avföringen. Den absorberas både via aktiv transport och via relativ passiv diffusion. Vid intag upp till 30 mg 

bedöms biotillgängligheten uppgå till ca 60 %. Vid högre intag aktiveras en passiv diffusion vilket sänker den relativa 

biotillgängligheten. Ett intag av 200 mg per dag genom tillskott har en sannolik biotillgänglighet motsvarande 10% vilket 

ger intermediärt 20 mg. 

Toxisk dos och biverkningar. Riboflavin är inte toxiskt när det tas oralt. Även om toxiska doser kan ges som injektion 

utsöndras eventuellt överskott i urinen. Hos människa finns inga belägg för riboflavintoxicitet av stort intag. Intag av 

riboflavin ger upphov till en gulaktig urin. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Synergister.  A, B, C, E, Cr, Fe, Mg, P, K, Zn. Antagonister.  B1, Bo, Na, Se, Ca. 

Riboflavin och läkemedel. Det finns inga kända interaktioner eller kontraindikationer.  

Kontraindikationer. Ett långvarig och högt intag av vitamin B2 kan påverka upptaget av dess antagonister. Därför bör 

långtidsprofylax (mer än 3 månader) kompletteras med näringstillskott som innehåller B1, Se och Ca. Eftersom B2 Synergos 

innehåller B2 är denna riskfaktor minimerad. Komplettera emellertid behandling längre än 3 månader med förslagsvis 

Bredspektrum Antioxidant (2+2) vilket ger selen och kalcium. 

 

B3 Niacinamid (enkelmedel) 
Produktinformation: Artikelnummer 218. 60 kapslar.  Varje kapsel ger 500 mg niacin i form av niacinamid. B3 

Niacinamid innehåller vitamin B3 formen niacinamid, som inte ger upphov till flushningsverkan.  

Ingredienser. Niacin (Niacinamid). Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). Klumpförebyggande medel (vegetabiliska 

magnesiumsalter av fettsyror). 

Dosering. 1 kapsel om dagen eller enligt ordination. 

Produktkod: Niacinamid. 

Dagsdos (1 kapsel) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Niacin 500 mg 3125 % 

*DRI är dagligt referensintag. 
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Allmän information. Niacin, vitamin B3, är ett essentiellt vattenlösligt vitamin tillhörande B-vitamingruppen.  

Niacin bidrar till:  

• normal energiomsättning  

• nervsystemets normala funktion  

• normal psykologisk funktion  

• att bibehålla normala slemhinnor  

• att bibehålla normal hud  

• att minska trötthet och utmattning 
 

Niacinamid dosering 

Behovet av niacin varierar med bland annat ålder och kön.  

Kön/Grupp/Ålder    Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn under 1 år   5 niacinekvivalenter 

Barn 1–2 år    7 niacinekvivalenter 

Barn 2–5 år    9 niacinekvivalenter 

Barn 6–9 år    12 niacinekvivalenter 

Flickor 10–13 år och kvinnor 31–60 år  14 niacinekvivalenter 

Flickor 14–17 år    16 niacinekvivalenter 

Kvinnor 18-30    15 niacinekvivalenter 

Kvinnor över 61 år    13 niacinekvivalenter 

Pojkar 10–13 år och män över 75 år  15 niacinekvivalenter 

Pojkar och män 14–30 år   19 niacinekvivalenter 

Män 31–60 år    18 niacinekvivalenter 

Män 61–74 år    16 niacinekvivalenter 

Gravida     17 niacinekvivalenter 

Ammande    20 niacinekvivalenter 
 

ODI: 50 mg med tillskott.  

TDI: 100–3 000 mg genom tillskott. 

Behandlingstid är 1–3 månader.  Långtidsprofylax (mer än 3 månader) bör kompletteras med ett brett näringstillskott. 

Komplettera behandling längre än 3 månader med förslagsvis Bredspektrum Antioxidant (2+2). 

Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: 2 månader. 

Biologisk halveringstid i vävnader: 1 månad. 

Halveringstid i blod: Är dosberoende. Halveringstid är ungefär 7–9 timmar vid dos 4–6 gram. Ungefär 4 timmar med 2 

gram och cirka 1,5 timmar med en dos på 1 gram. En dos motsvarande 300 mg har en sannolik halveringstid på cirka 90 

minuter.  

Biotillgänglighet: Upptagningsförmågan bedöms som relativt god och sker genom passiv diffusion och aktiv transport. 

Absorptionen är god ända upp till 20 mg (aktiv transport) per intag men minskar relativt vid högre intag. Att ta niacinamid 

ihop med mat tycks inte öka biotillgängligheten. Högre doser absorberas genom passiv diffusion. Vid högre dos ex. 3000 mg 

är fortfarande den totala absorptionen närmare 50%. 

Toxicitet: Det finns inga studier som tyder på att naturligt förekommande niacin i mat orsakar negativa hälsoeffekter. 

Däremot kan nikotinsyra i form av kosttillskott eller berikning orsaka så kallade flusher vid doser om 30–1000 milligram per 

dag. Reaktionen kännetecknas av en brännande, hettande eller stickande känsla i ansiktet och på bröstet samt röd eller 

flammande hud. Effekten är dosberoende, det vill säga ju högre dos desto större risk för en reaktion. Känsliga personer kan 

reagera vid lägre doser än ovan. Ungefär hälften av dem som fått i sig 100 milligram nikotinsyra per dag får besvär med 

flusher. Normalt sett är flush-reaktionen övergående och inte farlig för i övrigt friska personer. Den europeiska myndigheten 

för livsmedelssäkerhet, Efsa, har satt en övre gräns för intag (Tolerable Upper Intake Level, UL) av nikotinsyra till 10 

milligram per dag för vuxna. Den övre gränsen för intag av niacinamid är 900 milligram för vuxna. Niacinamid har inte 

samma vasodilaterande effekt som niacin. Den har heller inte samma påverkan på levern och kroppens fettmetabolism. Höga 

doser niacinamid bör dock fortfarande betraktas som ett medel med toxisk potential vid vuxendoser överstigande 3 

gram/dag. Men sammantaget ger niacinamid sällan biverkningar vid kontrollerade doser.  

Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes och kraftig översyrlighet.  
Graviditet och amning: Niacinamid är säkert för gravida och ammande kvinnor när de tas i rekommenderade mängder. 

Den rekommenderade mängden niacinamid för gravida eller ammande kvinnor är 30 mg per dag för kvinnor under 18 år och 

35 mg för kvinnor över 18 år.  

Barn: Niacinamid är säkert när det tas oralt i rekommenderade mängder för barn.  

Diabetes: Niacinamid kan öka blodsockret. Personer med diabetes som tar niacinamid bör kontrollera sitt blodsocker 

regelbundet.  

Gikt: Stora mängder niacinamid kan leda till gikt.  

Leversjukdom: Niacinamid kan öka leverskador vid doser över 3000 mg per dag. Använd inte det om du har leversjukdom. 

Magsår eller tarmsår: Niacinamid kan förvärra såren. Använd inte det om du har sår.  

Kirurgi: Niacinamid kan störa blodsockerkontrollen under och efter operationen. Sluta ta niacinamid minst 2 veckor före en 

planerad operation. 

Synergister.  B, C, P.  

Antagonister.  Cu, Ca, Na. 
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Flera läkemedel kan påverkas av niacin.  

Sulfinpyrazon är en medicin för behandling av gikt som främjar utsöndringen av urinsyra från blodet till urinen. Niacinamid 

kan hämma effekten av detta läkemedel.  

Östrogen och östrogen-innehållande orala preventivmedel ökar effektiviteten i niacin syntes från tryptofan, vilket resulterar 

i ett minskat niacinbehov. Användning av det kolesterolsänkande läkemedlet Levastatin ihop med högdos niacinamid kan 

öka risken för njurskador. 

Kontraindikationer. Ett långvarig och högt intag av Niacinamid ökar cellernas förbrukning av fram för allt magnesium. 

Därför bör behandling alltid kompletteras med intag av magnesium 500–1000 mg per dag.  

 

B3 Niacinamid Synergos 
Produktinformation. Artikelnummer 232. 60 tabletter.  Varje tablett ger 300 mg niacin i form av niacinamid tillsammans 

med synergister. Niacinamid Synergos innehåller vitamin B3 formen Niacinamid, som inte ger upphov till flushningsverkan. 
Niacinamid Synergos är ett synergimedel vilket innehåller ett brett spektrum av B3 synergister vilket ökar både 

biotillgänglighet och verkan av niacin i kroppen. 

Ingredienser. Niacinamid. Fyllnadsmedel (di-kalciumfosfat, mikrokristallinsk cellulosa och stearinsyra). Kolinbitartrat. 

Inositol. PABA. Kalcium-d-pantotenat. Zinkcitrat. Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror). 

Tiaminmononitrat. Pyridoxin HCL. Cyanokobalamin. Folsyra. D-Biotin. 

Dosering. 2 tabletter om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod: Niacinamid. 

Dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI*  Ämne Dos/dag % av DRI* 

Tiamin 10 mg 910 %  Folsyra 80 mcg 40 % 

Riboflavin 10 mg 714 %  Biotin 100 mcg 200 % 

Niacin 600 mg 3750 %  Kolin 100 mg  

Pantotensyra 40 mg 667 %  PABA 50 mg  

Vitamin B6 10 mg 624 %  Inositol 50 mg  

Vitamin B12 100 mcg 4000 %  Zink 6 mg 60 % 

*DRI är dagligt referensintag. 
 

Allmän information. Niacin, vitamin B3, är ett essentiellt vattenlösligt vitamin tillhörande B-vitamingruppen.  

Niacin bidrar till:  

• normal energiomsättning  

• nervsystemets normala funktion  

• normal psykologisk funktion  

• att bibehålla normala slemhinnor  

• att bibehålla normal hud  

• att minska trötthet och utmattning 
 

Niacinamid dosering 

Behovet av niacin varierar med bland annat ålder och kön.  

Kön/Grupp/Ålder    Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn under 1 år   5 niacinekvivalenter 

Barn 1–2 år    7 niacinekvivalenter 

Barn 2–5 år    9 niacinekvivalenter 

Barn 6–9 år    12 niacinekvivalenter 

Flickor 10–13 år och kvinnor 31–60 år  14 niacinekvivalenter 

Flickor 14–17 år    16 niacinekvivalenter 

Kvinnor 18-30    15 niacinekvivalenter 

Kvinnor över 61 år    13 niacinekvivalenter 

Pojkar 10–13 år och män över 75 år  15 niacinekvivalenter 

Pojkar och män 14–30 år   19 niacinekvivalenter 

Män 31–60 år    18 niacinekvivalenter 

Män 61–74 år    16 niacinekvivalenter 

Gravida     17 niacinekvivalenter 

Ammande    20 niacinekvivalenter 
 

ODI: 50 mg med tillskott.  

TDI: 100–3 000 mg genom tillskott. 

Behandlingstid är 1–3 månader.  Långtidsprofylax (mer än 3 månader) bör kompletteras med ett brett näringstillskott. 

Komplettera behandling längre än 3 månader med förslagsvis Bredspektrum Antioxidant (2+2). 

Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: 2 månader. 

Biologisk halveringstid i vävnader: 1 månad. 

Halveringstid i blod: Är dosberoende. Halveringstid är ungefär 7–9 timmar vid dos 4–6 gram. Ungefär 4 timmar med 2 

gram och cirka 1,5 timmar med en dos på 1 gram. En dos motsvarande 300 mg har en sannolik halveringstid på cirka 90 

minuter.  
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Biotillgänglighet: Upptagningsförmågan bedöms som relativt god och sker genom passiv diffusion och aktiv transport. 

Absorptionen är god ända upp till 20 mg (aktiv transport) per intag men minskar relativt vid högre intag. Att ta niacinamid 

ihop med mat tycks inte öka biotillgängligheten. Högre doser absorberas genom passiv diffusion. Vid högre dos ex. 3000 mg 

är fortfarande den totala absorptionen närmare 50%. 

Toxicitet: Det finns inga studier som tyder på att naturligt förekommande niacin i mat orsakar negativa hälsoeffekter. 

Däremot kan nikotinsyra i form av kosttillskott eller berikning orsaka så kallade flusher vid doser om 30–1000 milligram per 

dag. Reaktionen kännetecknas av en brännande, hettande eller stickande känsla i ansiktet och på bröstet samt röd eller 

flammande hud. Effekten är dosberoende, det vill säga ju högre dos desto större risk för en reaktion. Känsliga personer kan 

reagera vid lägre doser än ovan. Ungefär hälften av dem som fått i sig 100 milligram nikotinsyra per dag får besvär med 

flusher. Normalt sett är flush-reaktionen övergående och inte farlig för i övrigt friska personer. Den europeiska myndigheten 

för livsmedelssäkerhet, Efsa, har satt en övre gräns för intag (Tolerable Upper Intake Level, UL) av nikotinsyra till 10 

milligram per dag för vuxna. Den övre gränsen för intag av niacinamid är 900 milligram för vuxna. Niacinamid har inte 

samma vasodilaterande effekt som niacin. Den har heller inte samma påverkan på levern och kroppens fettmetabolism. Höga 

doser niacinamid bör dock fortfarande betraktas som ett medel med toxisk potential vid vuxendoser överstigande 3 

gram/dag. Men sammantaget ger niacinamid sällan biverkningar vid kontrollerade doser.  

Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes och kraftig översyrlighet.  
Graviditet och amning: Niacinamid är säkert för gravida och ammande kvinnor när de tas i rekommenderade mängder. 

Den rekommenderade mängden niacinamid för gravida eller ammande kvinnor är 30 mg per dag för kvinnor under 18 år och 

35 mg för kvinnor över 18 år.  

Barn: Niacinamid är säkert när det tas oralt i rekommenderade mängder för barn.  

Diabetes: Niacinamid kan öka blodsockret. Personer med diabetes som tar niacinamid bör kontrollera sitt blodsocker 

regelbundet.  

Gikt: Stora mängder niacinamid kan leda till gikt.  

Leversjukdom: Niacinamid kan öka leverskador vid doser över 3000 mg per dag. Använd inte det om du har leversjukdom. 

Magsår eller tarmsår: Niacinamid kan förvärra såren. Använd inte det om du har sår.  

Kirurgi: Niacinamid kan störa blodsockerkontrollen under och efter operationen. Sluta ta niacinamid minst 2 veckor före en 

planerad operation. 

Synergister.  B, C, P.  

Antagonister.  Cu, Ca, Na. 

Flera läkemedel kan påverkas av niacin.  

Sulfinpyrazon är en medicin för behandling av gikt som främjar utsöndringen av urinsyra från blodet till urinen. Niacinamid 

kan hämma effekten av detta läkemedel.  

Östrogen och östrogen-innehållande orala preventivmedel ökar effektiviteten i niacin syntes från tryptofan, vilket resulterar 

i ett minskat niacinbehov. Användning av det kolesterolsänkande läkemedlet Levastatin ihop med högdos niacinamid kan 

öka risken för njurskador. 

Kontraindikationer. Ett långvarig och högt intag av Niacinamid ökar cellernas förbrukning av fram för allt magnesium. 

Därför bör behandling alltid kompletteras med intag av magnesium 500–1000 mg per dag.  

 

B5 – Pantotensyra  - Art 224 (enkelmedel) 
Produktinformation. Artikelnummer 224. 60 vegetariska kapslar. Varje kapsel ger 500 mg vitamin B5 (pantotensyra).  

Ingredienser. Pantotensyra. Mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel). Di-kalciumfosfat (fyllnadsmedel). 

Magnesiumsalter av fettsyror (klumpförebyggande medel). Kapsel: vegetarisk. 

Dosering. 2 kapslar om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination.  

Produktkod: Pantotensyra. 

Två kapslar ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Pantotensyra 1000 mg 16 668 % 

*DRI är dagligt referensintag. 
 

Allmän information. Pantotensyra, även kallad vitamin B5, är ett vattenlösligt vitamin, som hör till vitamin B-gruppen. 

Pantotensyra bidrar till:  

• normal energiomsättning 

• normal syntes och omsättning av steroidhormoner, vitamin D och vissa neurotransmittorer  

• att minska trötthet och utmattning  

• normal mental prestationsförmåga 
 

Dosering. Det finns inga svenska rekommendationer för hur mycket pantotensyra man bör få i sig varje dag. Den europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har satt ett tillräckligt intag (Adequate intake, AI) på 5 milligram per dag för 

vuxna inklusive gravida. För ammande kvinnor föreslår Efsa ett intag på 7 milligram per dag för att kompensera för förluster 

av pantotensyra genom bröstmjölk. 

ODI: 50 mg med tillskott.  

TDI: 500–2 000 mg genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader. Långtidsprofylax (mer än 3 månader) bör kompletteras med ett brett näringstillskott. 

Komplettera behandling längre än 3 månader med förslagsvis Bredspektrum Antioxidant (2+2). Stora doser av pantotensyra 

har potential att konkurrera med biotin och alfaliponsyra för upptag i tunntarmen på grund av deras liknande strukturer. 

Denna effekt är minimerad med ett synergistiskt medel. 

Beräknad verkanstid: Inom en månad.  
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Lagringstid i vävnader: Okänd. Sannolik mycket kort. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Okänd. Sannolik mycket kort. 

Halveringstid i blod: Ca 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: 10–50%. Upptag sker både genom aktiv transport och passiv diffusion. Vid intag motsvarande 5 mg per 

dag är upptag i tunntarmen ca 50%. Vid högre intag (över 50 mg) går det relativa upptaget ned till 10%. Detta innebär att ett 

intag motsvarande 500 mg ger motsvarande 50 mg intermediärt.  

Toxisk dos och biverkningar. Toxicitet av pantotensyra är osannolik. Faktum är att övre gräns inte har fastställts. Stora 

doser har inga rapporterade biverkningar. Intag motsvarande 10 gram/dag har i vissa sällsynta fall givit upphov till lindriga 

intestinala besvär.  

Synergister. B, C, E, A, Cr, P, K, Na, Zn. 

Antagonister. Koppar. 

Pantotensyra och läkemedel. Finns inga kända interaktioner eller kontraindikationer. 

Kontraindikationer. Ett långvarig och högt intag av pantotensyra kan hypotetiskt påverka nivåer av koppar i kroppen. 

 

B5 Pantotensyra Synergos 
Produktinformation. Artikelnummer 233. 60 kapslar. Varje kapsel ger 250 mg pantotensyra tillsammans med synergister.  

Ingredienser. Kalcium-D-pantotenat. Kolinbitartrat. Niacinamid. Paraaminobensoesyra. Myoinositol. Pyridoxin HCL. 

Riboflavin. Tiaminmononitrat. dl-alpha-tokoferol. Zinkcitrat. Cyanokobalamin. Pteroylmonoglutaminsyra. D-Biotin. 

Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror). Kapsel: Bovint 

gelatin. 

Dosering. 2 kapslar om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination.  

Produktkod: Pantotensyra. 

Två tabletter ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI*  Ämne Dos/dag % av DRI* 

Tiamin 10 mg 910 %  Biotin 100 mcg 200 % 

Riboflavin 10 mg 714 %  Kolin 100 mg  

Niacin 60 mg 374 %  PABA 50 mg  

Pantotensyra 500 mg 8334 %  Inositol 50 mg  

Vitamin B6 10 mg 624 %  Vitamin E 10 mg 84 % 

Vitamin B12 100 mcg 4000 %  Zink 6 mg 60 % 

Folsyra 80 mcg 40 %     

*DRI är dagligt referensintag. 
 

Allmän information. Pantotensyra, även kallad vitamin B5, är ett vattenlösligt vitamin, som hör till vitamin B-gruppen. 

Pantotensyra bidrar till:  

• normal energiomsättning 

• normal syntes och omsättning av steroidhormoner, vitamin D och vissa neurotransmittorer  

• att minska trötthet och utmattning  

• normal mental prestationsförmåga 
 

Dosering. Det finns inga svenska rekommendationer för hur mycket pantotensyra man bör få i sig varje dag. Den europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har satt ett tillräckligt intag (Adequate intake, AI) på 5 milligram per dag för 

vuxna inklusive gravida. För ammande kvinnor föreslår Efsa ett intag på 7 milligram per dag för att kompensera för förluster 

av pantotensyra genom bröstmjölk. 

ODI: 50 mg med tillskott.  

TDI: 500–2 000 mg genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader. Långtidsprofylax (mer än 3 månader) bör kompletteras med ett brett näringstillskott. 

Komplettera behandling längre än 3 månader med förslagsvis Bredspektrum Antioxidant (2+2). Stora doser av pantotensyra 

har potential att konkurrera med biotin och alfaliponsyra för upptag i tunntarmen på grund av deras liknande strukturer. 

Denna effekt är minimerad med ett synergistiskt medel. 

Beräknad verkanstid: Inom en månad.  

Lagringstid i vävnader: Okänd. Sannolik mycket kort. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Okänd. Sannolik mycket kort. 

Halveringstid i blod: Ca 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: 10–50%. Upptag sker både genom aktiv transport och passiv diffusion. Vid intag motsvarande 5 mg per 

dag är upptag i tunntarmen ca 50%. Vid högre intag (över 50 mg) går det relativa upptaget ned till 10%. Detta innebär att ett 

intag motsvarande 500 mg ger motsvarande 50 mg intermediärt.  

Toxisk dos och biverkningar. Toxicitet av pantotensyra är osannolik. Faktum är att övre gräns inte har fastställts. Stora 

doser har inga rapporterade biverkningar. Intag motsvarande 10 gram/dag har i vissa sällsynta fall givit upphov till lindriga 

intestinala besvär.  

Synergister. B, C, E, A, Cr, P, K, Na, Zn. 

Antagonister. Koppar. 

Pantotensyra och läkemedel. Finns inga kända interaktioner eller kontraindikationer. 

Kontraindikationer. Ett långvarig och högt intag av pantotensyra kan hypotetiskt påverka nivåer av koppar i kroppen. 
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B6 Pyridoxin Synergos 
Produktinformation. Artikelnummer 234.  60 kapslar. Varje kapsel ger 200 mg vitamin B6 tillsammans med synergister. 

Ingredienser.  Fyllnadsmedel (Di-Kalciumfosfat, mikrokristallinsk cellulosa och stearinsyra). Kolin (L-kolinbitartrat). 

Vitamin B12 (cyanokobalamin).  DL-Metionin. Niacin (niacinamid). Inositol. PABA. Pantoten (kalcium-D-pantotenat).  

Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror). Zink (zinkcitrat). Tiamin (tiaminmononitrat). Vitamin B6 

(pyridoxin HCL). Riboflavin. Folsyra (pteroylmonoglutaminsyra). Biotin (D-biotin). Kapsel: gelatin. 

Dosering. Rekommenderas 2 tabletter om dagen uppdelad i två intag, morgon och kväll. För bästa upptag intas helst på tom 

mage. 

Produktkod: Vitamin B6. 

Dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI*  Ämne Dos/dag % av DRI* 

Tiamin 50 mg 4 545 %  Riboflavin 50 mg 3 571 % 

Niacin 50 mg 312 %  Pantotensyra 50 mg 833 % 

Vitamin B6 200 mg 14 286 %  Vitamin B12 50 mcg 2 000 % 

Folsyra 200 mcg 100 %  Biotin 50 mg 100 % 

PABA 50 mg   Kolin 50 mg  

Inositol 50 mg      

*DRI är dagligt referensintag. 
 

Allmän information. Vitamin B6 är ett essentiellt vattenlösligt vitamin och är en del av B-vitaminkomplexet. Det 

upptäcktes 1934 och isolerades 1938. Vitamin B6 finns på Världshälsoorganisationens lista över viktiga näringsämnen. 

Vitamin B6 bidrar till: 

• normal cysteinsyntes 

• normal energiomsättning 

• nervsystemets normala funktion 

• normal homocysteinomsättning 

• normal protein- och glykogenomsättning 

• normal psykologisk funktion 

• normal bildning av röda blodkroppar 

• immunsystemets normala funktion 

• att minska trötthet och utmattning 

• att reglera hormonaktiviteten 
 

Vitamin B6 dosering 

Behovet av vitamin B6 varierar med bland annat ålder och kön.  

Grupp/Ålder   Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn 6–11 månader  0,4 milligram 

Spädbarn 12–23 månader  0,5 milligram 

Barn 2–5 år   0,7 milligram 

Barn 6–9 år   1,0 milligram 

Flickor 10–13 år   1,1 milligram 

Pojkar 10–13 år   1,3 milligram 

Kvinnor 14–30 år   1,3 milligram 

Kvinnor över 31 år   1,2 milligram 

Män    1,6 milligram 

Gravida    1,5 milligram 

Ammande   1,6 milligram 
 

ODI: 50–100 mg med tillskott.   

TDI: 100–500 mg genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader. 

Beräknad tid för verkan: Inom en vecka. 

Lagringstid i vävnader: Total lagringskapacitet (kroppsvikt 70 kg) beräknas till 40–185 mg. 

Biologisk halveringstid i vävnader: 15–20 dagar. 

Halveringstid i blod: Ca 6 timmar. 

Biotillgänglighet: Biotillgängligheten bedöms som relativt god, ca 40–60%, men förutsätter en sur miljö. Upptaget sker 

genom passiv diffusion.  

Toxisk dos och biverkningar. Även om vitamin B 6 är ett vattenlösligt vitamin och utsöndras i urinen, kan långvariga 

insatser med mycket höga doser av pyridoxin resultera i smärtsamma neurologiska symtom som kallas sensorisk neuropati. 

Symtomen omfattar smärta och domningar i armar och i allvarliga fall, svårigheter att gå. Sensorisk neuropati utvecklas 

typiskt vid doser av pyridoxin motsvarande 1 000 mg per dag. Det har dock funnits några få fallrapporter av individer som 

har utvecklat sensorisk neuropati vid doser motsvarande 500 mg dagligen under en period av flera månader. Men ingen av 

de studier där en objektiv neurologisk undersökning utfördes rapporterade tecken på sensorisk nervskada vid intag under 500 

mg pyridoxin dagligen. Biverkningen upphör och går tillbaka när intaget av pyridoxin upphör. Orsaken till biverkan är 

sannolikt underliggande brist på B1 och B2 eftersom närvaron av dessa är strategiskt i förmågan att utsöndra pyridoxinsyra 

(via urin) vilket ger upphov till bieffekten. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt (nedsatt njurfunktion). 

Synergister. E, A, B, Cr, Fe, Mn, Ca, P, K, Se, Na, Zn. 
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Antagonister. B1, B2, Cu, Ca, Fe, Mg. 

Kontraindikationer. Ett långvarig och högt intag av vitamin B6 kan påverka upptaget av dess antagonister. Därför bör 

långtidsprofylax (mer än 3 månader) kompletteras med näringstillskott som innehåller B1, B2, järn och magnesium. 

Eftersom B6 Synergos innehåller B1, B2 är denna riskfaktor minimerad. Komplettera emellertid behandling längre än 3 

månader med förslagsvis Bredspektrum Antioxidant (2+2) vilket ger Mg, K, och Zn. 

Följande medel bör inte kombineras med TDI-dos B6. 

Antiepileptika. Höga doser av vitamin B 6 har visat sig minska effekten av två antiepileptika, fenobarbital och fenytoin  

L-dopa. Vitamin B6 potentierar verkan av L-dopa vid hög dos. 

Amiodaron. Vitamin B6 potentierar verkan av L-dopa vid hög dos. 

 

B12 Kobalamin & Folsyra (sublingual) 
Produktinformation. Artikelnummer 220. 60 sugtabletter. Varje tablett innehåller 1 250 mcg vitamin B12 (metylkobalamin) 

B12 och 600 mcg folsyra. Detta är en sublingual tablett, vilket innebär att den skall läggas under tungan och skall smälta ned 

för bästa upptag. 

Ingredienser. Sorbitol (fyllnadsämne). Naturligt citronpulver (smakämne). Magnesiumsalter av fettsyror (klumpföre-

byggande ämne). Äppelsyra (surhetsreglerande ämne). Vitamin B12 (metylkobalamin). Folsyra (pteroylmonoglutamin-

syrafolat). 

Dosering: 1 tablett per dag eller enligt ordination.  

Produktkod: Vitamin B12. Folsyra. 

Innehåll per dagsdos (1 tablett) 

Ämne Dos/dag %av DRI* 

Vitamin B12 1250 mcg 50 000% 

Folsyra 600 mcg 300 % 

*DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. Vitamin B12, som också kallas kobalamin, är ett vattenlösligt vitamin tillhörande vitamin B-gruppen. 

Det är strukturellt det mest komplicerade vitaminet och innehåller det biokemiskt sällsynta inslaget av kobolt. Vitamin B12 

är relativt stabilt (i synnerhet formen cyanokobalamin). Emellertid kan det vara känsligt för starkt solljus. 

Folsyra (även känt som vitamin B9 eller folacin) och folat är former av vattenlösligt vitamin B9. Folat och folsyra benämns 

från det latinska ordet folium (vilket betyder "blad"). Bladgrönsaker är en huvudkälla, men i västerländsk kost är berikade 

spannmål och bröd den viktigaste folsyrakällan. Folsyra i torkad form (tabletter) är ljuskänsligt. Är också känslig för hög 

temperatur (över 100 grader). 

Vitamin B12 och folsyra bidrar till:  

• normal energiomsättning 

• nervsystemets normala funktion 

• normal homocysteinomsättning 

• normal psykologisk funktion 

• normal bildning av röda blodkroppar 

• immunsystemets normala funktion 

• att minska trötthet och utmattning 

• normal aminosyrasyntes 

• normal blodbildning 

• har en roll i celldelningsprocessen 
 

Dosering 

Behovet av vitamin B12 varierar med bland annat ålder.  

Grupp/Ålder   Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn 6–11 månader  0,5 mikrogram 

Spädbarn 12–23 månader  0,6 mikrogram 

Barn 2–5 år   0,8 mikrogram 

Barn 6–9 år   1,3 mikrogram 

Barn 10–13 år   2,0 mikrogram 

Vuxna    2,0 mikrogram 

Gravida    2,0 mikrogram 

Ammande   2,6 mikrogram 
 

Behovet av folsyra varierar med bland annat ålder. 

Grupp/Ålder   Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn 6–11 månader  50 mikrogram 

Spädbarn och barn under 2 år  60 mikrogram 

Barn 2–5 år   80 mikrogram 

Barn 6–9 år   130 mikrogram 

Barn 10–13 år   200 mikrogram 

Ungdomar över 14 år och vuxna 300 mikrogram 

Kvinnor i barnafödande ålder  400 mikrogram 

Gravida och ammande  500 mikrogram 
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Vitamin B12 ODI: 50–100 mcg med tillskott. Vitamin B12 TDI: 1000–2000 mcg genom tillskott. 

Folsyra ODI: 400–800 mcg med tillskott. Folsyra TDI: 800–5000 mcg genom tillskott.  

Behandlingstid: 1–3 månader. 

Beräknad tid för verkan: Inom en vecka. 

Lagringstid i vävnader: Folsyra ca 4 månader och vitamin B12 2–4 år. 

Halveringstid i vävnader: Folsyra ca 2 månader och vitamin B12 1–2 år.  

Halveringstid i blod: I blodet halveras B12 och folsyrasubstanserna på ca 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet folsyra: I kosten förekommer folsyra primärt i s.k. polyglutamatformer: 5-metyltetrahydrofolat (THF) och 

10-formyl THF (det finns över 150 kända variationer av folatmolekylen). Folsyra (pteroylmonoglutamat) är den mest stabila 

formen. Pteroylmonoglutamat har en biotillgänglighet närmare 98 % om det tas på fastande mage. Om pteroylmonoglutamat 

tas tillsammans med mat, som innehåller folater, sjunker den totala biotillgängligheten på båda formerna till ca 85 %. 

Biotillgänglighet från varierad födosammansättning är ca 50 %. Variationsintervallet är dock 10–98 % beroende på 

doseringsgrad, pH i tunntarmen och genetiska variationer. 

Biotillgänglighet vitamin B12: Sublingual överföring av metylkobalamin aktiveras vid doser över 500 mcg. När tabletten 

får smälta under tungan överförs ca 1% genom diffusion via slemhinnan i munnen. Resterande metylkobalamin går ned till 

matsmältningssystemet och absorberas genom konventionellt upptag i tarmen. Vitamin B12 från maten har en biotill-

gänglighet på ca 50% vid doser upp till 2 mcg. Vid ett intag över 500 mcg från tillskott aktiveras en relativ passiv diffusion. 

Upptaget är sålunda ca 1–3% vid doser överstigande 500 mcg per dag. En ordinär klinisk dos motsvarande 2000 mcg ger 

20–60 mcg intermediärt. En människa som väger 70 kg har en beräknad lagringskapacitet i levern motsvarande 5 mg. Detta 

innebär att det kan ta 90–250 dagar att fylla lagringskapaciteten med ett dagsintag motsvarande 2000 mcg vitamin b12.  

Toxisk dos och biverkningar. Varken folsyra eller vitamin B12 har kända toxiska reaktioner. Emellertid bör folsyra inte 

administreras enskilt utan vitamin B12. Folsyra kan rätta till anemi i samband med vitamin B 12-brist. Tyvärr korrigerar inte 

folsyra förändringar i nervsystemet som orsakas av vitamin B 12-brist. Permanent nervskada kan teoretiskt uppstå om B12-

brist inte behandlas. Därför bör intaget av extra folsyra inte överstiga 1000 mikrogram (1000 mikrogram = 1 mg) per dag för 

att förhindra folsyra från att maskera symptom av vitamin B 12-brist. Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, 

Efsa, har därför satt en övre gräns för intag av folsyra till 1000 mikrogram per dag för vuxna. Risken för toxicitet från 

folsyra är låg på grund av att folsyra är ett vattenlösligt vitamin och regelbundet avlägsnas från kroppen genom urinen. 

Institutionen för medicin i USA har etablerat en övre gräns för intag för folsyra motsvarande 1 mg för vuxna.  

Vitamin B12 tillskott bör i teorin undvikas hos människor som är känsliga eller allergiska mot kobalamin eller kobolt. Det är 

dock ytterst sällsynt med direkt allergi mot ett vitamin eller näringsämne, och om det rapporteras, bör andra orsaker sökas. 

Vitamin B-12 har mycket låg toxicitet och även om man tar det i stora doser verkar det inte vara skadligt för friska individer. 

Korrigeringen av megaloblastisk anemi med vitamin B12 kan leda till hypokalemi och gikt hos känsliga individer, och det 

kan dölja folsyrabrist i megaloblastisk anemi. Försiktighet är motiverad. 

Intag av vitamin B12 i terapeutiska doser kan ge upphov till magnesiumbrist varför B12-terapi alltid måste kompletteras med 

intag av magnesium. 

Intag av folsyra i terapeutiska doser (över 450 mg per dag) kan med långtidsprofylax öka risken zinkbrist. Denna riskbild är 

reducerad i B12 Kobalamin & Folsyra Synergos eftersom den är säkerhetsberikad med extra zink.  

Folsyra synergister.  B-vitamingruppen, E. 

Folsyra antagonister. Zn, K, Mg.  

B12 synergister. B, C, D, Ca, Co, Cu, Fe, Na. 

B12 antagonister. C, B1, Folsyra, Zn, Cu, K, Mg. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt.  

B12/Folsyra och olika läkemedel. Metotrexat är en folsyraantagonist som används för att behandla ett antal sjukdomar, 

däribland reumatoid artrit och psoriasis. Några av biverkningarna av metotrexat är svår folsyra brist och kompletterande 

folsyra kan minska biverkningar utan att minska effekten av metotrexat. Däremot skall inte metotrexat och terapeutisk dos 

av folsyra intas samtidigt eftersom det motverkar verkan av metotrexat. Dosering kan ske mellan cellgiftsbehandlingarna. 

 

B12 Kobalamin & Folsyra Synergos 
Produktinformation. Artikelnummer 235. 60 tabletter. B12 Kobalamin & Folsyra Synergos är ett bredspektrummedel där 

varje tablett ger 1000 mcg vitamin B12 och 500 mcg folsyra tillsammans med ett stort antal synergister.  

Ingredienser. Kolinbitartrat. L-Metionin. Niacinamid. Paraaminobensoesyra. Myoinositol. Kalcium-D-Pantotenat. 

Pyridoxin HCL. Riboflavin. Tiaminmononitrat. Zinksulfat. Cyanokobalamin. Pteroylmonoglutaminsyra.  

D-Biotin. Tabletthjälpmedel: Dikalciumfosfat. Mikrokristallinsk cellulosa. Stearinsyra. Magnesiumsalter av fettsyror. 

Dosering. 2 tablett per dag uppdelat i två intag morgon och kväll i samband med måltid eller enligt ordination av 

kvalificerad hälsorådgivare. 

Produktkod: Vitamin B12. Folsyra.  

Dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI*  Ämne Dos/dag % av DRI* 

Tiamin 10 mg 909 %  Biotin 100 mcg 200 % 

Riboflavin 10 mg 714 %  Kolin 100 mg  

Niacin 60 mg 374 %  PABA 50 mg  

Pantotensyra 40 mg 667 %  Inositol 50 mg  

Vitamin B6 10 mg 624 %  Metionin 100 mg  

Vitamin B12 2000 mcg 80 000 %  Zink 6 mg 30 % 

Folsyra 1000 mcg 500 %     

*DRI är dagligt referensintag.               
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Allmän information. Vitamin B12, som också kallas kobalamin, är ett vattenlösligt vitamin tillhörande vitamin B-gruppen. 

Det är strukturellt det mest komplicerade vitaminet och innehåller det biokemiskt sällsynta inslaget av kobolt. Vitamin B12 

är relativt stabilt (i synnerhet formen cyanokobalamin). Emellertid kan det vara känsligt för starkt solljus. 

Folsyra (även känt som vitamin B9 eller folacin) och folat är former av vattenlösligt vitamin B9. Folat och folsyra benämns 

från det latinska ordet folium (vilket betyder "blad"). Bladgrönsaker är en huvudkälla, men i västerländsk kost är berikade 

spannmål och bröd den viktigaste folsyrakällan. Folsyra i torkad form (tabletter) är ljuskänsligt. Är också känslig för hög 

temperatur (över 100 grader). 

Vitamin B12 och folsyra bidrar till:  

• normal energiomsättning 

• nervsystemets normala funktion 

• normal homocysteinomsättning 

• normal psykologisk funktion 

• normal bildning av röda blodkroppar 

• immunsystemets normala funktion 

• att minska trötthet och utmattning 

• normal aminosyrasyntes 

• normal blodbildning 

• har en roll i celldelningsprocessen 
 

Dosering 

Behovet av vitamin B12 varierar med bland annat ålder.  

Grupp/Ålder   Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn 6–11 månader  0,5 mikrogram 

Spädbarn 12–23 månader  0,6 mikrogram 

Barn 2–5 år   0,8 mikrogram 

Barn 6–9 år   1,3 mikrogram 

Barn 10–13 år   2,0 mikrogram 

Vuxna    2,0 mikrogram 

Gravida    2,0 mikrogram 

Ammande   2,6 mikrogram 
 

Behovet av folsyra varierar med bland annat ålder. 

Grupp/Ålder   Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn 6–11 månader  50 mikrogram 

Spädbarn och barn under 2 år  60 mikrogram 

Barn 2–5 år   80 mikrogram 

Barn 6–9 år   130 mikrogram 

Barn 10–13 år   200 mikrogram 

Ungdomar över 14 år och vuxna 300 mikrogram 

Kvinnor i barnafödande ålder  400 mikrogram 

Gravida och ammande  500 mikrogram 
 

Vitamin B12 ODI: 50–100 mcg med tillskott. 

Vitamin B12 TDI: 1000–2000 mcg genom tillskott. 

Folsyra ODI: 400–800 mcg med tillskott.  

Folsyra TDI: 800–5000 mcg genom tillskott.  

Behandlingstid: 1–3 månader. 

Beräknad tid för verkan: Inom en vecka. 

Lagringstid i vävnader: Folsyra ca 4 månader och vitamin B12 2–4 år. 

Halveringstid i vävnader: Folsyra ca 2 månader och vitamin B12 1–2 år.  

Halveringstid i blod: I blodet halveras B12 och folsyrasubstanserna på ca 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet folsyra: I kosten förekommer folsyra primärt i s.k. polyglutamatformer: 5-metyltetrahydrofolat (THF) och 

10-formyl THF (det finns över 150 kända variationer av folatmolekylen). Folsyra (pteroylmonoglutamat) är den mest stabila 

formen. Pteroylmonoglutamat har en biotillgänglighet närmare 98 % om det tas på fastande mage. Om pteroyl-

monoglutamat tas tillsammans med mat, som innehåller folater, sjunker den totala biotillgängligheten på båda formerna till 

ca 85 %. Biotillgänglighet från varierad födosammansättning är ca 50 %. Variationsintervallet är dock 10–98 % beroende på 

doseringsgrad, pH i tunntarmen och genetiska variationer. 

Biotillgänglighet vitamin B12: Vitamin B12 från maten har en biotillgänglighet på ca 50% vid doser upp till 2 mcg. Vid ett 

intag över 500 mcg från tillskott aktiveras en relativ passiv diffusion. Upptaget är sålunda ca 1–3% vid doser överstigande 

500 mcg per dag. En ordinär klinisk dos motsvarande 2000 mcg ger 20–60 mcg intermediärt. En människa som väger 70 kg 

har en beräknad lagringskapacitet i levern motsvarande 5 mg. Detta innebär att det kan ta 90–250 dagar att fylla 

lagringskapaciteten med ett dagsintag motsvarande 2000 mcg vitamin b12.  

Toxisk dos och biverkningar. Varken folsyra eller vitamin B12 har kända toxiska reaktioner. Emellertid bör folsyra inte 

administreras enskilt utan vitamin B12. Folsyra kan rätta till anemi i samband med vitamin B 12-brist. Tyvärr korrigerar inte 

folsyra förändringar i nervsystemet som orsakas av vitamin B 12-brist. Permanent nervskada kan teoretiskt uppstå om B12-

brist inte behandlas. Därför bör intaget av extra folsyra inte överstiga 1000 mikrogram (1000 mikrogram = 1 mg) per dag för 

att förhindra folsyra från att maskera symptom av vitamin B 12-brist. Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, 

Efsa, har därför satt en övre gräns för intag av folsyra till 1000 mikrogram per dag för vuxna. Risken för toxicitet från 
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folsyra är låg på grund av att folsyra är ett vattenlösligt vitamin och regelbundet avlägsnas från kroppen genom urinen. 

Institutionen för medicin i USA har etablerat en övre gräns för intag för folsyra motsvarande 1 mg för vuxna.  

Vitamin B12 tillskott bör i teorin undvikas hos människor som är känsliga eller allergiska mot kobalamin eller kobolt. Det är 

dock ytterst sällsynt med direkt allergi mot ett vitamin eller näringsämne, och om det rapporteras, bör andra orsaker sökas. 

Vitamin B-12 har mycket låg toxicitet och även om man tar det i stora doser verkar det inte vara skadligt för friska individer. 

Korrigeringen av megaloblastisk anemi med vitamin B12 kan leda till hypokalemi och gikt hos känsliga individer, och det 

kan dölja folsyrabrist i megaloblastisk anemi. Försiktighet är motiverad. 

Intag av vitamin B12 i terapeutiska doser kan ge upphov till magnesiumbrist varför B12-terapi alltid måste kompletteras med 

intag av magnesium. 

Intag av folsyra i terapeutiska doser (över 450 mg per dag) kan med långtidsprofylax öka risken zinkbrist. Denna riskbild är 

reducerad i B12 Kobalamin & Folsyra Synergos eftersom den är säkerhetsberikad med extra zink.  

Folsyra synergister.  B-vitamingruppen, E. 

Folsyra antagonister. Zn, K, Mg.  

B12 synergister. B, C, D, Ca, Co, Cu, Fe, Na. 

B12 antagonister. C, B1, Folsyra, Zn, Cu, K, Mg. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt.  

B12/Folsyra och olika läkemedel. Metotrexat är en folsyraantagonist som används för att behandla ett antal sjukdomar, 

däribland reumatoid artrit och psoriasis. Några av biverkningarna av metotrexat är svår folsyra brist och kompletterande 

folsyra kan minska biverkningar utan att minska effekten av metotrexat. Däremot skall inte metotrexat och terapeutisk dos 

av folsyra intas samtidigt eftersom det motverkar verkan av metotrexat. Dosering kan ske mellan cellgiftsbehandlingarna. 

 

B-Complex 
Produktinformation. Artikelnummer 207. 60 tabletter. Varje tablett ger B-vitaminer i enlighet med synergi- och 

bredspektrumprincipen. 

Ingredienser. Kolinbitartrat. Paraaminobensoesyra. Myoinositol. Niacinamid. Kalcium-D-pantotenat. Pyridoxin HCL. 

Riboflavin. Tiaminmononitrat. D-Biotin. Cyanokobalamin. Pteroylmono-glutaminsyra. Tabletthjälpmedel: Dikalcium-fosfat. 

Mikrokristallinsk cellulosa. Magnesiumsalter av fettsyror. 

Dosering. 2 tabletter per dag uppdelat i två intag morgon och kväll i samband med måltid eller enligt ordination av 

kvalificerad hälsorådgivare. 

Produktkod. B-complexet. 

Dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI*  Ämne Dos/dag % av DRI* 

Tiamin 10 mg 910 %  Folsyra 600 mcg 300 % 

Riboflavin 10 mg 714 %  Biotin 400 mcg 400 % 

Niacin 60 mg 374 %  Kolin 100 mg  

Pantotensyra 40 mg 667 %  PABA 100 mg  

Vitamin B6 24 mg 1714 %  Inositol 100 mg  

Vitamin B12 100 mcg 4000 %     
*DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. B-vitamin är en grupp vattenlösliga vitaminer. De troddes ursprungligen vara ett och samma ämne, 

men visade sig senare vara åtta kemiskt distinkta ämnen. Deras funktion och kopplingen till olika bristsjukdomar, som 

beriberi, anemi och pellagra, började utforskas i slutet på 1800-talet. Casimir Funk lyckades 1911 isolera vitamin B1, vilket 

ledde till att beteckningen "vitamin" infördes. Upptäckten gav Christiaan Eijkman Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1929.  

B-vitaminer bidrar till: 

• normal energiomsättning 

• nervsystemets normala funktion 

• normal psykologisk funktion 

• normal hjärtfunktion 

• normal omsättning av makronäringsämnen 

• att bibehålla normalt hår 

• att bibehålla normala slemhinnor 

• att bibehålla normal hud 

• normal aminosyrasyntes 

• normal blodbildning 

• normal homocysteinomsättning 

• bidrar till immunsystemets normala funktion 

• att minska trötthet och utmattning 

• har en roll i celldelningsprocessen 

• normal fettomsättning 

• att bibehålla normal leverfunktion 

• normal syntes och omsättning av steroidhormoner, vitamin D och vissa neurotransmittorer  

• normal mental prestationsförmåga  

• att bibehålla normala röda blodkroppar 

• att bibehålla normal synförmåga 

• normal järnomsättning 
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• att skydda cellerna mot oxidativ stress 

• normal hjärtfunktion 

• normal cysteinsyntes 

• normal protein- och glykogenomsättning 

• att reglera hormonaktiviteten 

• har en roll i celldelningsprocessen 
 

Behandlingstid: Finns ingen begränsad tid. 

Beräknad tid av verkan: Inom en vecka. 

Lagringstid i vävnader: Varierar beroende på ämne. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Varierar beroende på ämne. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: Varierar beroende på ämne. 

Toxisk dos: Doserna i B-Complex är baserade på ODI vilket innebär att sannolikheten för toxisk dos är i praktiken 

obefintlig. Tillförsel av B-vitaminer generellt ökar ämnesomsättningen vilket innebär att det kan vara en fördel att 

komplettera med intag av magnesium. Vissa känsliga individer kan reagera på de svavelhaltiga vitaminerna tiamin och 

biotin. Reaktionen är illamående. Detta kan vara relaterad till en underliggande störning i metabolismen av aminosyran 

histidin. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

B-Complex och läkemedel. På grund av de relativt låga doserna är potentiella kontraindikationer eller interaktioner är 

osannolika. 

 

B-Complex Plus 
Produktinformation. Artikelnummer 207C. 60 tabletter. Varje tablett ger B-vitaminer i enlighet med synergi- och 

bredspektrumprincipen. 

Ingredienser. Kolinbitartrat. Paraaminobensoesyra. Myoinositol. Niacinamid. Kalcium-D-pantotenat. Pyridoxin HCL. 

Riboflavin. Tiaminmononitrat. D-Biotin. Cyanokobalamin. Pteroylmono-glutaminsyra. Zink. Tabletthjälpmedel:  

Dikalciumfosfat. Mikrokristallinsk cellulosa. Magnesiumsalter av fettsyror. 

Dosering. 2 tabletter per dag uppdelat i två intag morgon och kväll i samband med måltid eller enligt ordination av 

kvalificerad hälsorådgivare. 

Produktkod. B-complexet. Tiamin. Riboflavin. 

En dagsdos (2 tabletter ger): 
 

Ämne Dos/dag % av DRI  Ämne Dos/dag % av DRI 

Tiamin 100 mg 9090 %  Folsyra 600 mcg 300 % 

Riboflavin 100 mg 9090 %  Biotin 200 mcg 400 % 

Niacin 100 mg 625 %  Kolin 100 mg  

Pantotensyra 200 mg 3333 %  PABA 100 mg  

Vitamin B6 20 mg 1430 %  Inositol 100 mg  

Vitamin B12 100 mcg 8000 %  Zink 10 mg 100 % 
 

*DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. B-vitamin är en grupp vattenlösliga vitaminer. De troddes ursprungligen vara ett och samma ämne, 

men visade sig senare vara åtta kemiskt distinkta ämnen. Deras funktion och kopplingen till olika bristsjukdomar, som 

beriberi, anemi och pellagra, började utforskas i slutet på 1800-talet. Casimir Funk lyckades 1911 isolera vitamin B1, vilket 

ledde till att beteckningen "vitamin" infördes. Upptäckten gav Christiaan Eijkman Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1929.  

B-vitaminer bidrar till: 

• normal energiomsättning 

• nervsystemets normala funktion 

• normal psykologisk funktion 

• normal hjärtfunktion 

• normal omsättning av makronäringsämnen 

• att bibehålla normalt hår 

• att bibehålla normala slemhinnor 

• att bibehålla normal hud 

• normal aminosyrasyntes 

• normal blodbildning 

• normal homocysteinomsättning 

• bidrar till immunsystemets normala funktion 

• att minska trötthet och utmattning 

• har en roll i celldelningsprocessen 

• normal fettomsättning 

• att bibehålla normal leverfunktion 

• normal syntes och omsättning av steroidhormoner, vitamin D och vissa neurotransmittorer  

• normal mental prestationsförmåga  

• att bibehålla normala röda blodkroppar 

• att bibehålla normal synförmåga 
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• normal järnomsättning 

• att skydda cellerna mot oxidativ stress 

• normal hjärtfunktion 

• normal cysteinsyntes 

• normal protein- och glykogenomsättning 

• att reglera hormonaktiviteten 

• har en roll i celldelningsprocessen 
 
 

Behandlingstid: Finns ingen begränsad tid. 

Beräknad tid av verkan: Inom en vecka. 

Lagringstid i vävnader: Varierar beroende på ämne. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Varierar beroende på ämne. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: Varierar beroende på ämne. 

Toxisk dos: Doserna i B-Complex Plus är baserade på ODI vilket innebär att sannolikheten för toxisk dos är i praktiken 

obefintlig. Tillförsel av B-vitaminer generellt ökar ämnesomsättningen vilket innebär att det kan vara en fördel att 

komplettera med intag av magnesium. Vissa känsliga individer kan reagera på de svavelhaltiga vitaminerna tiamin och 

biotin. Reaktionen är illamående. Detta kan vara relaterad till en underliggande störning i metabolismen av aminosyran 

histidin. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

B-Complex Plus och läkemedel. Potentiella kontraindikationer eller interaktioner är osannolika. 

 

B-Complex Mega 
Produktinformation. Artikelnummer 207B. 60 kapslar. Varje kapsel ger B-vitaminer i enlighet med synergi- och 

bredspektrumprincipen. Mega B-Complex har en extra förstärkning av tiamin och riboflavin. Mega B-Complex är ett unikt 

B-vitamintillskott som har en kombinationsfunktion vilket innebär att den kan användas i lägre dos (1 kapsel/dag) som en 

regulator av generella B-vitaminbrister eller som ett understöd av andra B-vitamintrelaterade tillstånd. Vid högre doser (2–3 

kapslar/dag) kan vederbörande uppnå kliniska doser av vissa separata B-vitaminer. 

Ingredienser. Tiaminmononitrat. Riboflavin. Kolinbitartrat. Kalcium-D-pantotenat. Pyridoxal HCL. Myoinositol. 

Niacinamid. PABA. Folsyra. D-Biotin. Cyanokobalamin. Kapsel: Vegetabilisk. 

Dosering. 1 tablett om dagen i samband med måltid eller enligt ordination. 

Produktkod: B-Complexet. Tiamin. Riboflavin. 

Innehåll per dagsdos (1 kapsel) 

Ämne Dos/dag % av DRI*  Ämne Dos/dag % av DRI* 

Tiamin 200 mg 18 181 %  Folsyra 400 mcg 200 % 

Riboflavin 100 mg 7142 %  Biotin 400 mcg 800 % 

Niacin 40 mg  250 %  Kolin 60 mg  

Pantotensyra 85 mg 1416 %  PABA 35 mg  

Vitamin B6 60 mg 4286 %  Inositol 50 mg  

Vitamin B12 50 mcg 2000 %     

*DRI är dagligt referensintag.             
 

Allmän information. B-vitamin är en grupp vattenlösliga vitaminer. De troddes ursprungligen vara ett och samma ämne, 

men visade sig senare vara åtta kemiskt distinkta ämnen. Deras funktion och kopplingen till olika bristsjukdomar, som 

beriberi, anemi och pellagra, började utforskas i slutet på 1800-talet. Casimir Funk lyckades 1911 isolera vitamin B1, vilket 

ledde till att beteckningen "vitamin" infördes. Upptäckten gav Christiaan Eijkman Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1929.  

B-vitaminer bidrar till: 

• normal energiomsättning 

• nervsystemets normala funktion 

• normal psykologisk funktion 

• normal hjärtfunktion 

• normal omsättning av makronäringsämnen 

• att bibehålla normalt hår 

• att bibehålla normala slemhinnor 

• att bibehålla normal hud 

• normal aminosyrasyntes 

• normal blodbildning 

• normal homocysteinomsättning 

• bidrar till immunsystemets normala funktion 

• att minska trötthet och utmattning 

• har en roll i celldelningsprocessen 

• normal fettomsättning 

• att bibehålla normal leverfunktion 

• normal syntes och omsättning av steroidhormoner, vitamin D och vissa neurotransmittorer  

• normal mental prestationsförmåga  
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• att bibehålla normala röda blodkroppar 

• att bibehålla normal synförmåga 

• normal järnomsättning 

• att skydda cellerna mot oxidativ stress 

• normal hjärtfunktion 

• normal cysteinsyntes 

• normal protein- och glykogenomsättning 

• att reglera hormonaktiviteten 

• har en roll i celldelningsprocessen 
 

Behandlingstid: 1–3 månader. 

Beräknad tid av verkan: Inom en vecka. 

Lagringstid i vävnader: Varierar beroende på ämne. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Varierar beroende på ämne. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: Varierar beroende på ämne. Absorptionen av tiamin sker via s.k. passiv diffusion och aktiv transport. 

Aktiv transport äger rum i tunntarmen men kan hämmas av hög alkoholkonsumtion och folsyra brist. Upptaget är i detta 

sammanhang relativt. Detta innebär att upptaget är relativt högt (30%) vid ett intag upp till 5 mg tiamin. Vid högre dosering 

övergår upptaget till en passiv diffusion d.v.s. det blir relaterat till närvarande koncentrationen av tiamin i tarmcellerna. 

Biotillgängligheten bedöms som bäst gå ända upp till 30 %. Överskott utsöndras effektivt via urin. Vid intag av 400 mg per 

dag bedöms den genomsnittliga biotillgängligheten till 5% motsvarande 20 mg per dag.   

Riboflavin absorberas i första hand i tunntarmen. Upptaget varierar mellan 15–60% beroende på om det intas tillsammans 

med annan föda. Om riboflavin intas mellan måltiderna begränsas upptagningen till ca 15 %. Lagras i levern och 

lagringsmöjligheten bedöms som begränsad. Utsöndringen äger rum i första hand via njurarna och i andra hand via 

avföringen. Den absorberas både via aktiv transport och via relativ passiv diffusion. Vid intag upp till 30 mg bedöms 

biotillgängligheten uppgå till ca 60 %. Vid högre intag aktiveras en passiv diffusion vilket sänker den relativa 

biotillgängligheten. Ett intag av 200 mg per dag genom tillskott har en sannolik biotillgänglighet motsvarande 10% vilket 

ger intermediärt 20 mg.  

Toxisk dos: Doserna i Mega B-Complex är baserade på ODI (med undantag av tiamin och riboflavin) vilket innebär att 

sannolikheten för toxisk dos är i praktiken obefintlig. Tillförsel av B-vitaminer generellt ökar ämnesomsättningen vilket 

innebär att det kan vara en fördel att komplettera med intag av magnesium. Vissa känsliga individer kan reagera på de 

svavelhaltiga vitaminerna tiamin och biotin. Reaktionen är illamående. Detta kan vara relaterad till en underliggande 

störning i metabolismen av aminosyran histidin. Intag av riboflavin ger upphov till en gulaktig urin. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Kontraindikationer. Ett långvarig och högt intag av vitamin B1 kan påverka upptaget av dess antagonister. Därför bör 

långtidsprofylax (mer än 3 månader) kompletteras med näringstillskott som innehåller B6, B2, B12, Mg, K, Zn. Komplettera 

emellertid behandling längre än 3 månader med förslagsvis Bredspektrum Antioxidant (2+2) vilket ger Mg, K, och Zn. 

Ett långvarig och högt intag av vitamin B2 kan påverka upptaget av dess antagonister. Därför bör långtidsprofylax (mer än 3 

månader) kompletteras med näringstillskott som innehåller B1, Se och Ca. Eftersom B2 Synergos innehåller B2 är denna 

riskfaktor minimerad. Komplettera emellertid behandling längre än 3 månader med förslagsvis Bredspektrum Antioxidant 

(2+2) vilket ger selen och kalcium. 

Mega B-Complex och läkemedel. På grund av de relativt låga doserna är potentiella kontraindikationer eller interaktioner 

är osannolika. 

 

Metylerad B-Complex 
Produktinformation. Artikelnummer 207D. 60 vegetabiliska kapslar. Varje tablett ger metylerade B-vitaminer i enlighet 

med synergi- och bredspektrumprincipen. 

Ingredienser. Kolin. Mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel). Tiamin. Pantotensyra. Riboflavin. Niacin. Inositol. 

Vitamin B12 (metylkobalamin). Vitamin B6 (pyridoxal-5-fosfat). L-Metionin. Vegetabiliska magnesiumsalter av fettsyror 

(klumpförebyggande medel). Bioperin. Biotin. Folsyra (5-metyltetrahydrofolat). Kapsel. Vegetabilisk cellulosa. 

Dosering. 2 kapslar per dag uppdelat i två intag morgon och kväll i samband med måltid eller enligt ordination av 

kvalificerad hälsorådgivare. 

Produktkod. B-complexet. Vitamin B12. Folsyra. 

En dagsdos 2 kapslar ger: 
 

Ämne Dos/dag % av DRI*  Ämne Dos/dag % av DRI* 

Tiamin 100 mg 9 090 %  Folsyra 400 mcg 200 % 

Riboflavin 100 mg 7 142 %  Biotin 1000 mcg 2 000 % 

Niacin 100 mg 625 %  Kolin 50 mg  

Pantotensyra 100 mg 1 667 %  Inositol 50 mg  

Vitamin B6  20 mg 1 429 %  Metionin 10 mg  

Vitamin B12 600 mcg 24 000 %  Piperin 1 mg  
 

*DRI är dagligt referensintag. 
 

Allmän information. B-vitamin är en grupp vattenlösliga vitaminer. De troddes ursprungligen vara ett och samma ämne, 

men visade sig senare vara åtta kemiskt distinkta ämnen. Deras funktion och kopplingen till olika bristsjukdomar, som 
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beriberi, anemi och pellagra, började utforskas i slutet på 1800-talet. Casimir Funk lyckades 1911 isolera vitamin B1, vilket 

ledde till att beteckningen "vitamin" infördes. Upptäckten gav Christiaan Eijkman Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1929.  

B-vitaminer bidrar till: 

• normal energiomsättning 

• nervsystemets normala funktion 

• normal psykologisk funktion 

• normal hjärtfunktion 

• normal omsättning av makronäringsämnen 

• att bibehålla normalt hår 

• att bibehålla normala slemhinnor 

• att bibehålla normal hud 

• normal aminosyrasyntes 

• normal blodbildning 

• normal homocysteinomsättning 

• bidrar till immunsystemets normala funktion 

• att minska trötthet och utmattning 

• har en roll i celldelningsprocessen 

• normal fettomsättning 

• att bibehålla normal leverfunktion 

• normal syntes och omsättning av steroidhormoner, vitamin D och vissa neurotransmittorer  

• normal mental prestationsförmåga  

• att bibehålla normala röda blodkroppar 

• att bibehålla normal synförmåga 

• normal järnomsättning 

• att skydda cellerna mot oxidativ stress 

• normal hjärtfunktion 

• normal cysteinsyntes 

• normal protein- och glykogenomsättning 

• att reglera hormonaktiviteten 

• har en roll i celldelningsprocessen 
 
 

Behandlingstid: Finns ingen begränsad tid. 

Beräknad tid av verkan: Inom en vecka. 

Lagringstid i vävnader: Varierar beroende på ämne. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Varierar beroende på ämne. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: Varierar beroende på ämne. Biotillgänglighet folsyra: I kosten förekommer folsyra primärt i s.k. 

polyglutamatformer: 5-metyltetrahydrofolat (THF) och 10-formyl THF (det finns över 150 kända variationer av 

folatmolekylen). Folsyra (pteroylmonoglutamat) är den mest stabila formen. Pteroylmonoglutamat har en biotillgänglighet 

närmare 98 % om det tas på fastande mage. Om pteroyl-monoglutamat tas tillsammans med mat, som innehåller folater, 

sjunker den totala biotillgängligheten på båda formerna till ca 85 %. Biotillgänglighet från varierad födosammansättning är 

ca 50 %. Variationsintervallet är dock 10–98 % beroende på doseringsgrad, pH i tunntarmen och genetiska variationer. 

Biotillgänglighet vitamin B12: Vitamin B12 från maten har en biotillgänglighet på ca 50% vid doser upp till 2 mcg. Vid ett 

intag över 500 mcg från tillskott aktiveras en relativ passiv diffusion. Upptaget är sålunda ca 1–3% vid doser överstigande 

500 mcg per dag. En ordinär klinisk dos motsvarande 2000 mcg ger 20–60 mcg intermediärt. En människa som väger 70 kg 

har en beräknad lagringskapacitet i levern motsvarande 5 mg. Detta innebär att det kan ta 90–250 dagar att fylla 

lagringskapaciteten med ett dagsintag motsvarande 2000 mcg vitamin B12. 

Toxisk dos: Doserna i B-Complex är baserade på ODI vilket innebär att sannolikheten för toxisk dos är i praktiken 

obefintlig. Tillförsel av B-vitaminer generellt ökar ämnesomsättningen vilket innebär att det kan vara en fördel att 

komplettera med intag av magnesium. Vissa känsliga individer kan reagera på de svavelhaltiga vitaminerna tiamin och 

biotin. Reaktionen är illamående. Detta kan vara relaterad till en underliggande störning i metabolismen av aminosyran 

histidin. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Metylerad B-Complex och läkemedel. Metotrexat är en folsyraantagonist som används för att behandla ett antal 

sjukdomar, däribland reumatoid artrit och psoriasis. Några av biverkningarna av metotrexat är svår folsyra brist och 

kompletterande folsyra kan minska biverkningar utan att minska effekten av metotrexat. Däremot skall inte metotrexat och 

terapeutisk dos av folsyra intas samtidigt eftersom det motverkar verkan av metotrexat. Dosering kan ske mellan 

cellgiftsbehandlingarna. 

 

Basplus 
Produktinformation. 100 gram (artikelnummer 119) och 200 gram (artikelnummer 119B) koncentrerat av mineralsalter 

utan tillsatser. Basplus är ett komplex bestående av viktiga basbildande mineraler och D-vitamin.  

Ingredienser. Kalium (Kaliumkarbonat). Magnesium (Magnesiumkarbonat). Kalcium (Kalciumkarbonat). Natrium-

bikarbonat (Natriumhydrogenkarbonat). Vitamin D3 (Kolekalciferol).   
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Dosering. En tesked per dag eller enligt ordination. 1 tsk ger cirka 3,46 gram mineralsalter varav 496 mg kaliumkarbonat (ca 

250 mg kalium), 738 mg magnesiumkarbonat (ca 370 mg magnesium), 738 mg kalciumkarbonat (ca 370 mg kalcium), 1 488 

mg Natriumbikarbonat och 10 mcg vitamin D3.   

Produktkod. Kalium. Magnesium. Kalcium. Natriumbikarbonat. 

En dagsdos (1 tesked) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Kalium 250 mg 0.125 % 

Magnesium 370 mg 99 % 

Kalcium 370 mg 46 % 

Natriumbikarbonat 1488 mg  

Vitamin D 10 mcg 200 % 

*DRI är dagligt referensintag. 
 

Kalcium är ett elementärt grundämne med symbolen Ca och atomnummer 20. Kalcium klassas som ett livsviktigt essentiellt 

näringsämne. En vuxen människa bär på ca 1 200 gram kalcium varav det mesta (98–99%) är bundet kalciumfosfat i 

benvävnad och tänder. Mängden kalcium utanför benvävnaden uppgår till ca 10 gram som används för att upprätthålla en rad 

viktiga biologiska funktioner. För denna funktion måste benväven släppa från sig och återbinda vardera ca 700 mg kalcium 

dagligen. Närvarande kalcium i blod beräknas till 50 % bundet till albumin och 50 % fria kalciumjoner. 

Magnesium är ett grundämne med symbolen Mg och atomnummer 12. Magnesium klassas som ett livsviktigt essentiellt 

näringsämne. En vuxen människokropp innehåller ca 25 gram magnesium i form av magnesiumfosfat.  Av detta är 99 % 

bundet i cellerna. Av detta finns 50–60% i skelettet och 20–30% i musklerna. Hjärta lagrar stora mängder (18 gånger mer än 

i blod). Anledningen är den att hjärtat är specifikt beroende av magnesium för sin arbetsförmåga. Endast 1 % av magnesium 

finns i blodet vilket innebär att kroppen måste arbeta mycket hårt för att hålla blodets nivå av magnesium konstant. Normal 

blodnivå av magnesium bör vara 1,7–2,3 mg/dl (0.69–0.94 mmol/l). Av dessa är ca 50 % fria magnesiumjoner och 50 % är 

bundet till proteiner, huvudsakligen albumin. 

Kalium är ett grundämne med symbolen K och atomnummer 19. Kalium klassas som ett livsviktigt essentiellt näringsämne. 

Kalium kan upptäckas genom smak, eftersom kaliet utlöser tre av de smakupplevelserna genom dess koncentration. I högre 

doser ger således kalium har en karaktäristisk saltsmak. En vuxen människa har ca 150–250 gram i kroppen. Närmare 98 % 

av allt kalium i kroppen finns inne i cellerna. Kalium är den åttonde vanligaste förekommande grundämnet i den mänskliga 

kroppen.  Människokroppen innehåller ungefär lika mycket kalium som svavel och klor. Endast de stora mineralerna 

kalcium och fosfor förekommer mera rikligt i kroppen.  

Natriumbikarbonat är ett salt (mineralförening) som bryts ned och bildar natrium och bikarbonat i olika vätskor. Denna 

nedbrytning gör en lösning alkalisk, vilket betyder att den kan neutralisera syra. Denna förmåga att neutralisera syra hjälper 

till att behandla tillstånd relaterade till hög surhet i kroppsvätskor, såsom matsmältningsbesvär, som orsakas av för mycket 

syra i magen. Natriumbikarbonat innehåller 27% elementärt natrium.  
 

Kalcium, kalium, magnesium och vitamin D i Basplus bidrar till: 

• normal blodkoagulation 

• normal energiomsättning 

• normal muskelfunktion 

• normal neurotransmission 

• matsmältningsenzymernas normala funktion 

• har en roll i celldelningsprocessen och cellspecialiseringsprocessen 

• behövs för att bibehålla normal benstomme 

• behövs för att bibehålla normala tänder 

• nervsystemets normala funktion 

• att bibehålla normalt blodtryck 

• att minska trötthet och utmattning 

• elektrolytbalansen 

• nervsystemets normala funktion 

• normal proteinsyntes  

• normal psykologisk funktion  

• har en roll i celldelningsprocessen 

• normal bildning av bindväv  

• normalt upptag/utnyttjande av kalcium och fosfor 

• normala kalciumnivåer i blodet 

• immunsystemets normala funktion 

• har en roll i celldelningsprocessen 
 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid i blod. Är varierande. I blodet halveras de flesta substanser inom en intervall på 6–12 timmar. 

Lagringstid i vävnader. Är varierande. Magnesium och kalcium kan långtidslagras i benväv under många år. Kalium och 

natrium har kort lagringstid på ca 3–4 veckor. Vitamin D kan lagras ca 60 dagar i vävnader. 

Biotillgänglighet. De flesta substanser absorberas via passiv diffusion. Detta innebär att upptaget styrs av hur halten av 

respektive ämnen ser ut i blodet. Vid brist är upptaget högt och vice versa. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av 

klorofyllämnen. Absorptionsförmågan av kalcium beräknas till ca 10–40%, beroende på var upptaget äger rum. Biotill-
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gängligheten av magnesium bedöms till ca 40%. Biotillgängligheten av kalium och natrium är vid de aktuella doserna 

närmare 100%.  

Toxisk dos och biverkningar. Ett litet antal väldigt känsliga individer kan känna av magknip och illamående vid intag av 

Basplus. Detta beror förmodligen på att de basbildande substanserna i preparat stimulerar utsöndring av gastrin i magslem-

hinnan vilket i sin tur påverkar frisättning av saltsyra. Dessa reaktioner kan minskas och medlet tas strax före måltid. 

Reaktionen indikerar också på att individen har en känslig och påfrestad magslemhinna, vilket i sig kan behöva behandlas. 

Kalciumtoxicitet. Över 2 500 mg per dag är en toxisk dos. Kan ge upphov till trötthet, förstoppning, illamående, muntorr-

het. Onormalt förhöjt kalcium i blodet (hyperkalcemi) till följd av överkonsumtion av kalcium har aldrig dokumenterats 

inträffa från livsmedel. Mild hyperkalcemi kan vara utan symtom eller kan resultera i förlust av aptit, illamående, 

kräkningar, förstoppning, buk-smärta, muntorrhet, törst och frekvent urinering. Svårare hyperkalcemi kan resultera i 

förvirring, delirium och koma om den inte behandlas. Även risken för bildning av njursten ökar hos individer med onormalt 

förhöjda värden av kalcium i urin (hyperkalciuri).  Detta tillstånd är vanligtvis inte relaterad till kalciumintag, utan snarare 

till en ökad utsöndring av kalcium via njurarna. Sammantaget har ökat intag av kalcium förknippats med en minskad risk för 

njursten. 

Magnesiumtoxicitet. Över 9 000 mg per dag är en toxisk dos. Kan ge upphov till trötthet, diarré, illamående, muntorrhet.  

Dietärt magnesium utgör inte någon hälsorisk. Däremot kan terapeutiska doser av magnesium främja biverkningar såsom 

diarré och magkramper. Risk för magnesiumtoxicitet ökar med njursvikt eftersom njuren förlorar förmågan att avlägsna 

överskott av magnesium. Mycket stora doser av magnesium-haltiga laxermedel (magnesiumsulfat) har förknippats med 

magnesiumtoxicitet. Tecken på överskjutande magnesium kan innefatta förändringar i mental status, illamående, diarré, 

aptitlöshet, muskelsvaghet, andningssvårigheter, extremt lågt blodtryck och oregelbunden hjärtrytm. Vissa känsliga individer 

kan reagera på lägre doser 1000–1500 mg med lös mage eller diarré. I detta sammanhang kan be-redningsformen av 

magnesium ha en betydelse. Vissa individer är mer känsliga för exempelvis magnesiumoxid, men har väsentligt mindre 

besvär vid intag av magnesiumcitrat. 

Kaliumtoxicitet. Över 18 000 mg per dag kan ge upphov till muskelsvaghet, trötthet, arytmi, illamående, kräkning och ett 

onormalt lågt blodtryck. 

Natriumtoxicitet. Enligt NNR 2012 bör intaget av salt minska hos de flesta vuxna i befolkningen. Målet är att befolkningen 

ska komma ner till 6 gram per dag. Det motsvarar 2,4 gram natrium per dag. Siffran 6 gram salt per dag grundar sig främst 

på saltets inverkan på blodtrycket. Det minsta fysiologiska kravet avseende natrium anses vara 500 mg i födan. Den toxiska 

dosen är över 12 000 mg per dag. Typiska symtom vid toxicitet är högt blodtryck, hjärtsvikt, njursten och svullnader. 

Graviditet och amning. Det finns en viss oro för att natriumbikarbonat det kan öka risken för vattenhållning eller pH-

obalanser i vävnaderna. Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information varför försiktighet rekommenderas. 

Diabetisk ketoacidos: Natriumbikarbonat kan öka ketoner i blod, vilka är förknippade med en diabeteskomplikation där 

blodsyranivåerna är för höga. Personer med detta tillstånd bör undvika natriumbikarbonat. 

Svullnad (ödem): Eftersom natriumbikarbonat innehåller natrium, kan det öka risken för svullnad orsakad av överskott av 

vätskor i kroppen. Personer med hjärtsvikt, leversjukdom eller andra tillstånd i samband med vätskeuppbyggnad bör använda 

natriumbikarbonat med försiktighet. 

Höga kalciumnivåer i blodet: Personer med höga kalciumnivåer i blodet kan ha problem med att utsöndra bikarbonat.  

Höga natriumnivåer i blodet: Natriumbikarbonat kan öka natriumhalten i blodet. Personer som redan har höga halter 

natrium i blodet bör undvika natriumbikarbonat. 

Högt blodtryck: Natriumbikarbonat kan öka blodtrycket. Personer som redan har högt blodtryck bör undvika 

natriumbikarbonat. 

Låga kaliumnivåer i blodet: Natriumbikarbonat kan sänka kaliumblodnivån. Personer som redan har låga nivåer av kalium 

bör undvika natriumbikarbonat. 

Järnbrist: Natriumbikarbonat minskar absorption av järn i tarmen. Personer med järnbrist bör ta natriumbikarbonat och 

järntillskott separat. 

Kontraindikationer. Inga kända. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 
 

Basplus och konventionella läkemedel. 

• Antivirala medel (antibakteriella)och basbildande mineraler (kalcium, magnesium skall inte ges ihop med antibiotika 

eftersom det blockerar dess absorption i tarmen.  

• Kalciumantagonister är läkemedel som används vid flera kardiovaskulära sjukdomar. Exempel på sjukdomar där 

behandling med kalciumantagonister förekommer är högt blodtryck, angina pectoris och Raynauds sjukdom. Högt intag 

av kalcium kan dämpa effekten av dessa medel. 

• Betareceptorblockerare är läkemedel som skyddar hjärtat mot stresshormoner. De motverkar därigenom högt blodtryck 

och är speciellt lämpliga om man samtidigt har kärlkramp (angina pectoris) eller har haft hjärtinfarkt. Kalcium kan 

relativt dämpa effekten av denna typ av mediciner. 

• Diuretika är vätskedrivande läkemedel. Intag av extra mycket kalcium kan dämpa relativt effekten av dessa läkemedel. 

• Kortikosteroider exempelvis kortisonbehandlingar ökar mängden kalcium i blod. Intag av extra kalcium ökar risken för 

hyperkalcemi. 

• Tyroideahormonet Levaxin m.m. ökar mängden kalcium i blod och extra intag av kalcium ökar risken för 

hyperkalcemi. 

• Eftersom Noacid innehåller mycket vitamin K, så kan den kontraindicera med det blodförtunnande läkemedlet Waran. 

• Antikoagulationsmedel höga intag av magnesium kan potentiera den blodförtunnande effekten. 

• Digoxin (en hjärtmedicin) – högt intag av magnesium stör upptaget av detta läkemedel. 

• Bisfosfonater t.ex. alendronat och etidronat, vilka är läkemedel som används för att behandla osteoporos. Dessa 

läkemedel och magnesium bör tas två timmar isär, så att absorptionen av bisfosfonat inte dämpas. 
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• Klorpromazin (lugnande medel) – höga doser magnesium kan minska effekten. 

• Penicillamin används som ett anti-inflammatoriskt läkemedel vid reumatoid artrit. Höga doser magnesium kan minska 

effekten. 

• Narkos - Eftersom intravenöst magnesium har ökat effekterna av vissa muskel-avslappnande läkemedel som används 

vid narkos, är det lämpligt att låta sjukvårds-personal veta om du tar orala magnesium tillskott inför ett kirurgiskt 

ingrepp. 
 

Följande läkemedel kan ge upphov till hyperkalemi och bör därför inte kombineras med högdos kalium (över 800 mg/dag): 

• Kaliumsparande läkemedel: Spironolakton, triamteren och amilorid. 

• ACE (ACE)-hämmare: Kaptopril, enalapril och fosinopril. 

• Antiinflammatoriska medel: Indometacin, ibuprofen och ketorolak. 

• Anti-infektionsmedel: Trimetoprimsulfametoxazol och pentamidin. 

• Antikoagulantia: Heparin. 

• Hjärtglykosid: Digitalis. 

• Blodtryckssänkande: Betablockerare och alfablockerare. 

• Angiotensinreceptorblockerare: Losartan, valsartan, irbesartan och kandesartan. 

 

Betakaroten 
Produktinformation. Artikelnummer 205.  60 tabletter. Varje tablett ger 30 mg Betakaroten.  

Ingredienser.  Fyllnadsmedel (Di-Kalciumfosfat). Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). Fyllnadsmedel (stearinsyra). 

Betakaroten TG. Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror). 

Dosering. 2 tabletter om dagen i samband med måltid uppdelad två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod. Betakaroten. 

Innehåll per dagsdos (2 tabletter) 
 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Betakaroten 60 mg  

* DRI är dagligt referensintag 
 

Allmän information. Betakaroten är ett organiskt röd-orange pigmentämne, som finns i olika vegetabilier. Det är en 

medlem av karotenerna, som är terpenoider, tillika ett förstadium till vitamin A (pro-A-vitamin). Betakaroten som 

konverteras till vitamin A bidrar till:  

• normal järnomsättning 

• att bibehålla normala slemhinnor 

• att bibehålla normal hud 

• att bibehålla normal synförmåga 

• immunsystemets normala funktion 

• har en roll i cellspecialiseringsprocessen 
 

Dosering. Det finns inga nordiska näringsrekommendationer avseende betakaroten. 

ODI. 6–15 mg med tillskott.   

TDI. 15–600 mg genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader. För skydd mot solbränna börja behandling två veckor före kraftig exponering. 

Beräknad tid för verkan: Inom en vecka. 

Halveringstid i vävnader. ca 2 veckor. 

Lagringstid i vävnader: I form av betakaroten ca 1månad i lever och fettvävnader. 

Halveringstid i blod: 6–12 timmar. 

Biotillgänglighet: 9–22%. Intag tillsammans med fett ökar biotillgängligheten. Spjälkningen förutsätter aktiv närvaro av 

enzymet betakaroten 15,15 '-monooxygenas. Detta enzym använder tyroxin och järn som kofaktorer. Även vitamin E krävs 

för ett fungerande upptag. Förmågan att absorbera och konvertera betakaroten är relaterad till hur stora kroppens depåer av 

vitamin A-och betakaroten ser ut. Vid A-vitaminbrist ökar produktionen av enzymet betakaroten 15,15 '-monooxygenas. 

Överskott utsöndras i första hand via urin, sekundärt via gallan och svettning. 

Toxisk dos och biverkningar. Finns ingen känd toxicitet. Betakaroten omvandlas till vitamin A vid behov. Intag av 180 

mg/dag betakaroten har hos vissa känsliga individer framkallat lös avföring. Intag av 30–60 mg/dag kan framkalla ett 

tillstånd kallad carotenosis. 

Carotenosis (Carotenoderma) är benämningen på den gul-orange-aktiga missfärgning av huden som orsakas av förhöjda 

värden av karotenoider som tas upp i det yttersta lagret av huden. Carotenosis är ett godartat tillstånd vanligast 

förekommande hos vegetarianer och småbarn. Det framträder lättare hos ljushyade människor och syns främst som en 

orange missfärgning av handflator och fotsulor hos mer mörkt pigmenterade personer. 

Graviditet och amning: Till skillnad från vitamin A, har höga doser av betakaroten som tas av gravida kvinnor inte 

förknippats med ökad risk för fosterskador. Däremot har säkerheten för hög dos betakaroten tillskott under graviditet och 

amning inte väl studerats. Även om det inte finns anledning att begränsa betakaroten intag hos gravida och ammande 

kvinnor bör dessa undvika att konsumera mer än 3 mg/dag av betakaroten från kosttillskott.  

Försiktighetsåtgärder - Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, rökare som har cancer. 

Kontraindikationer. Eftersom långvarig hög dosering av betakaroten kan påverka antagonistiskt biotillgängligheten av dess 

antagonister bör långtidsprofylax (längre än 3 månader) kompletteras med bredspektrum antioxidanter vilket ger de 

fettlösliga vitaminerna E, D och K. 

Synergister. B, C, E. Mg, Mn, P, K, Se, Zn, Ca. 
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Antagonister. E, D, B, K, Cd, Fe, Hg, Cu, Ca, Se, Na. 

Läkemedel. Statiner kan interagera med betakaroten. Om man tar betakaroten, selen, C-vitamin och E-vitamin tillsammans 

kan det minska effekten av vissa mediciner som används för att sänka kolesterolet.  

 

Biotin Synergos  
Produktinformation. Artikelnummer 236. 60 tabletter. Biotin Synergos är ett bredspektrum synergimedel. Varje tablett ger 

500 mcg biotin tillsammans med ett brett spektrum av biotinsynergister.  

Ingredienser.  Fyllnadsmedel (Di-Kalciumfosfat). Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). Kolin (L-kolinbitartrat). 

Vitamin B12 (cyanokobalamin).  DL-Metionin. Fyllnadsmedel (stearinsyra). Niacin (niacinamid). Inositol. PABA. Pantoten 

(kalcium-D-pantotenat).  Klumpförebyggande medel(magnesiumsalter av fettsyror). Zink (zinkcitrat). Tiamin 

(tiaminmononitrat). Vitamin B6 (pyridoxin HCL). Riboflavin. Folsyra (pteroylmonoglutaminsyra). Biotin (D-biotin). 

Dosering. 2 tabletter om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod. Biotin. 

Innehåll per dagsdos (2 tabletter) 

Ämne Dos/dag % av DRI*  Ämne Dos/dag % av DRI* 

Tiamin 10 mg 910 %  Folsyra 80 mcg 40 % 

Riboflavin 10 mg 714 %  Biotin 1000 mcg 2000 % 

Niacin 60 mg 3750 %  Kolin 100 mg  

Pantotensyra 40 mg 667 %  PABA 50 mg  

Vitamin B6 10 mg 714 %  Inositol 50 mg  

Vitamin B12 100 mcg 4 000 %  Zink 6 mg 60 % 

*DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. Biotin är ett svavelinnehållande vattenlösligt vitamin som räknas till B-gruppen. Biotin kallas också 

vitamin H eller vitamin B7. Det bildas normalt av en frisk tarmflora vilket innebär att det inte finns några svenska 

kostrekommendationer. Biotin bidrar till:  

• normal energiomsättning 

• nervsystemets normala funktion 

• normal omsättning av makronäringsämnen 

• normal psykologisk funktion 

• att bibehålla normalt hår 

• att bibehålla normala slemhinnor 

• att bibehålla normal hud 
 

Dosering. Enligt svenska Livsmedelsverket ger en varierad kost runt 40 mcg biotin per dag, men det finns inget 

rekommenderat dagligt intag. Amerikanska National Center for Biotechnology Information ger 30 mcg per dag som adekvat 

och säkert intag, men data saknas för att kunna ge specifika rekommendationer baserat på kön och ålder. 

ODI: 100–300 mcg med tillskott.  

TDI: 300–16 000 mcg genom tillskott. Långtidsprofylax bör kompletteras med vitamin B5 eftersom högdos biotin kan 

hypotetiskt nedsätta det. Denna effekt är minimerad i Biotin Synergos eftersom den innehåller B5. Eftersom alkalier kan 

störa upptag av biotin rekommenderas att basbildande mineraler (med undantag av magnesium) inte tas samtidigt som biotin. 

Behandlingstid: 1–3 månader.  

Beräknad tid för verkan: Inom en vecka. 

Halveringstid i organ: Okänd. 

Lagringstid i organ: Okänd. 

Halveringstid i blod: Ca 6 timmar. 

Biotillgänglighet: Studier om biotillgängligheten hos biotin har utförts på råttor och kycklingar. Från dessa studier har man 

dragit slutsatsen att dess biotillgänglighet är låg och varierar beroende på vilken typ av mat som konsumeras. Biotill-

gänglighet intimt knutet till proteinspjälningsprocessen i magsäcken och tolvfingertarmen. Tarmbakterifloran tillverkar 

biotin från aminosyran alanin och via insats av ett vitamin B6 beroende enzym. Detta innebär att förmågan att tillverka 

biotin i tarmen är intimt relaterad funktionell närvaro av vitaminerna B6 och pantotensyra (B5). Enzymet biotinidas är 

nödvändigt för en fungerande biotin metabolism. Detta enzym gör att kroppen kan använda och återvinna biotin. Biotinidas 

extraherar biotin från mat eftersom kroppen behöver biotin i sin fria, lös form. Detta enzym återvinner även biotin från 

enzymer i kroppen. Biotinidas är beroende av magnesium och zink för adekvat funktion. 

Toxisk dos och biverkningar. Biotin har en låg toxicitet. Oralt tillskott av biotin har tolererats väl i doser upp till 200 000 

mcg/dag hos personer med ärftliga sjukdomar i biotin metabolismen. 

Graviditet och amning: Biotin bedöms som säkert när det används i rekommenderade mängder under graviditet och 

amning. 

Laboratorietester: Intag av terapeutisk dos av biotin kan störa resultaten av många blodtester. Detta kan leda till missade 

eller felaktiga diagnoser. Avbryt intag minst 24 timmar före blodprovstagning. 

Synergister. B, C, Q10, Karnitin. 

Antagonister. B5. Alfaliponsyra. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Biotin och läkemedel. Finns inga kända kontraindikationer eller interaktioner. 
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Bredspektrum Optimal Protect Synergos  
Produktinformation. Artikelnummer 101. 180 tabletter. Bredspektrum Optimal Protect är ett kosttillskott med flera 

vitaminer och mineraler. Detta är ett avancerat kosttillskott som bygger på synergi- och bredspektrumprincipen.  

Ingredienser. Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). Magnesium. Fyllnadsmedel (Di-kalciumfosfat). Vitamin E. 

Kalium. Kolin.  Vitamin C. Kalcium. Fyllnadsmedel (stearinsyra).  Zink. Vitamin B6. PABA. Niacin. Stabiliseringsmedel 

(tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa). Alfalfa pulver. Extrakt av grönt te. Vetegräs pulver. Pantotensyra. Inositol. 

Betakaroten. Tiamin. Riboflavin. Mangan. Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror). Biotin. Folsyra. 

Vitamin B12. Selen. Krom. Jod. Vitamin D3. Molybden. 

Doseringar. 4 tabletter om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod. Bredspektrumantioxidanter. 

Innehåll per dagsdos (4 tabletter) 

Ämne Dos/dag % av DRI*  Ämne Dos/dag % av DRI* 

Vitamin D 20 mcg 400 %  Folsyra 160 mcg 80 % 

Vitamin E 133 mg 1108 %  Vitamin B12 332 mcg 13 280 % 

Tiamin 10 mg 909 %  Vitamin C 60 mg 75 % 

Riboflavin 10 mg 714 %  Biotin 200 mcg 400 % 

Niacin 20 mg 125 %  Kolin 80 mg  

Pantotensyra 12 mg 200 %  Inositol 12 mg  

Vitamin B6 25 mg 1786 %  Zink 40 mg  

Magnesium 200 mg 53 %  Mangan 8 mg 400 % 

Kalcium 60 mg 7.5 %  Selen 132 mcg 240 % 

Kalium 120 mg 6 %  Krom 64 mcg 27% 

Jod 40 mcg 27 %  Molybden 3,2 mcg 6.4 % 

Betakaroten 10 mg   Alfalfa 15 mg  

PABA 3.2 mg   Grönt te extrakt 15 mg  

Vetegräs 15 mg      
 

*DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. Bredspektrum Antioxidant Optimal Protect bygger på den s.k. bredspektrumprincipen: fria radikaler 

är en riskfaktor som påskyndar åldrandet och ökar risken för många sjukdomar. Man kan skydda sig mot fria radikaler med 

optimala doser antioxidanter. Effektivaste skydd får man med så många antioxidanter som möjligt i lagom hög dosering. 

Detta kallas för bredspektrumantioxidantterapi. Bredspektrum Antioxidant Optimal Protect är specifikt rik på just samtliga 

B-vitaminer. Bredspektrum Antioxidant Optimal Protect skräddarsydd för just behandling mot höga nivåer av fria radikaler.  

Den lämpar sig väl i synnerhet efter genomförda analyser av kundens nivåer av fria radikaler (fragilitetstest).  

Under behandling bör man äta 6–12 tabletter/dag beroende på ordination under en fyra månaders period. Efter behandlingen 

kan man äta en s.k. underhållsdos motsvarande 2–4 tabletter/dag. Flera förstudier påvisar att i genomsnitt minskar den 

oxidativa stressen hos 80 % med en genomsnittlig reduktionseffekt motsvarande 49 %. Optimal Protect är helt befriad från 

både koppar och järn. Detta av den anledningen att förhöjda nivåer av koppar sannolikt medverkar till utvecklingen av en rad 

degenerativa tillstånd. Järn har i flera studier visat sig ha starka fri radikal alstrande tendenser. Optimal Protect går även 

utmärkt att använda som ett konventionellt vitamin och mineral tillskott. I sådana fall bör den dagliga dosen vara 2-4 

tabletter per dag. Detta för att ge kroppen möjligheter till en god förmåga att upprätthålla ett skydd mot fri radikal 

belastningen. 

Behandlingstid: 1–4 månader. Behandling av fria radikaler minst 4 månader. För bästa verkan intas i samband med måltid. 

Beräknad tid för verkan: Inom en månad. 

Halveringstid: Varierar beroende på substans. 

Lagringstid: Varierar beroende på substans. 

Biotillgänglighet: Varierar beroende på substans. 

Toxisk dos och biverkningar. I samband med behandling av oxidativ stress (12 tabletter/dag) kan vissa individer uppleva 

klassiska avgiftningsreaktioner (oftast första veckan), vilka avtar med tiden. Individer med allergier mot vetegräs, alfalfa och 

grönt te bör inte ta Bredspektrum Antioxidant Optimal Protect. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Läkemedel. Bör inte tas tillsammans med cellgifter och warfarin eftersom substanser i OP kan motverka effekten av dessa 

läkemedel. 

 

Bredspektrum Multi Nutrient  
Produktinformation. Artikelnummer 101B. 120 tabletter. Bredspektrum Multi Nutrient är ett avancerat kosttillskott som 

ger optimala doser av vitaminer och spårämnen. Den bygger på den s.k. bredspektrumprincipen. Denna princip innebär 

tillförsel av i ett brett spektrum i optimala doser. Bredspektrum Multi Nutrient är utvecklad och dokumenterad av professor 

Per-Arne Öckerman. Han är överläkare och professor i klinisk kemi.  

Ingredienser. Vitamin C. Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). Stabiliseringsmedel (tvärbunden natriumkarboxi-

metylcellulosa). Fyllnadsmedel (Di-kalciumfosfat). Vitamin E. Kolin. Zink. Fyllnadsmedel (stearinsyra). Citrusbio-

flavonoider. Lutein. Pantotensyra. Niacin. Vitamin B12. Selen.  Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror). 

Tiamin. Vitamin B6. Co-Enzym Q10. Inositol. PABA. Riboflavin. Vitamin A. Vitamin D (D3). Lykopen. Vitamin K (K1 

och K2). Koppar. Mangan. Krom. Biotin. Folsyra. Molybden. Jod. 

Dosering. 4 tabletter om dagen eller enligt ordination. Bör tas tillsammans med mat. Doseringen bör uppdelas i två intag per 

dag: morgon och kväll.   
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Produktkod. Bredspektrumantioxidanter.  

Innehåll per dagsdos (4 tabletter). 
 

Ämne Dos/dag % av DRI*  Ämne Dos/dag % av DRI* 

Vitamin A 2 400 mcg 300 %  Vitamin D 120 mcg 2400% 

Vitamin E 200 mg 1670%  Vitamin K 120 mcg 160% 

Tiamin 25 mg 1790%  Riboflavin 25 mg 1790% 

Niacin 50 mg 312%  Pantotensyra 50 mg 830% 

Vitamin B6 25 mg 1790 %  Folsyra 400 mcg 200% 

Vitamin B12 500 mcg 20 000%  Vitamin C 500 mg 625% 

Biotin 600 mcg 1200%  Zink 60 mg 600% 

Koppar 1,0 mg 100%  Mangan 2,0 mg 100% 

Selen 200 mcg 364%  Krom 260 mcg 400% 

Jod 60 mcg 40%  Molybden 60 mcg 120% 

Inositol 25 mg   PABA 25 mg  

Lykopen 1 mg   Kolin 120 mg  

Lutein 11 mg   Citrusbioflavonoider 100 mg  
 

*DRI är dagligt referensintag. 
 

Allmän information. Bredspektrum Multi Nutrient bygger på den s.k. bredspektrumprincipen: fria radikaler är en riskfaktor 

som påskyndar åldrandet och ökar risken för många sjukdomar. Man kan skydda sig mot fria radikaler med optimala doser 

antioxidanter. Effektivaste skydd får man med så många antioxidanter som möjligt i lagom hög dosering. Detta kallas för 

bredspektrumantioxidantterapi. Bredspektrum Multi Nutrient är skräddarsydd för just behandling mot höga nivåer av fria 

radikaler. Den lämpar sig väl i synnerhet efter genomförda analyser av kundens nivåer av fria radikaler (fragilitetstest).  

Under behandling bör man äta 8 tabletter/dag beroende på ordination under en fyra månaders period. Efter behandlingen kan 

man äta en s.k. underhållsdos motsvarande 2–4 tabletter/dag. Flera förstudier påvisar att i genomsnitt minskar den oxidativa 

stressen hos 80 % med en genomsnittlig reduktionseffekt motsvarande 49 %. Bredspektrum Multi Nutrient är helt befriad 

från järn. Detta av den anledningen att förhöjda nivåer av järn sannolikt medverkar till utvecklingen av en rad degenerativa 

tillstånd. Järn har i flera studier visat sig ha starka fri radikal alstrande tendenser. Bredspektrum Multi Nutrient går även 

utmärkt att använda som ett konventionellt vitamin och mineraltillskott. I sådana fall bör den dagliga dosen vara 2-4 tabletter 

per dag. Detta för att ge kroppen möjligheter till en god förmåga att upprätthålla ett skydd mot fri radikal belastningen. 

Behandlingstid: 1–4 månader.  

Beräknad tid för verkan: Inom en månad. 

Halveringstid: Varierar beroende på substans. 

Lagringstid: Varierar beroende på substans. 

Biotillgänglighet: Varierar beroende på substans. 

Toxisk dos och biverkningar: I samband med behandling av oxidativ stress (8 tabletter/dag) kan vissa individer uppleva 

klassiska avgiftningsreaktioner (oftast första veckan), vilka avtar med tiden. 

Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Läkemedel: Bör inte tas tillsammans med cellgifter och warfarin eftersom substanser i medlet kan motverka effekten av 

dessa läkemedel. 

OBS! Skall kompletteras med basbildande mineraler. 

 

Bredspektrum Mineraler Multi Nutrient  
Produktinformation. Artikelnummer 127. 120 tabletter. Bredspektrum Mineral Multi Nutrient är ett kosttillskott som 

bygger på den bredspektrumprincipen. Denna princip innebär tillförsel av näringsämnen i ett brett spektrum av optimala 

doser. Preparatet är sammansatt av överläkaren Per-Arne Öckerman, som är professor i klinisk kemi. 

Ingredienser. Kaliumklorid. Magnesiumoxid. Kalciumaskorbat. Kolekalciferol D3. Vitamin K1. Vitamin K2 MK7. Myo-

inositol. Fyllnadsmedel: Mikrokristallinsk cellulosa. Di-kalciumfosfat. Stearinsyra. Magnesiumsalter av fettsyror 

Dosering. Rekommenderad dosering är 4 tabletter om dagen eller enligt ordination. Bör tas tillsammans med mat. Dosering 

bör uppdelas i två intag per dag: morgon och kväll. 

Produktkod. Kalium. Magnesium. Kalcium.  

4 tabletter per/dag ger upptagbar mängd: 
 

Ämne Mängd % av DRI 

Kalium 600 mg  30 % 

Magnesium 600 mg 160 % 

Kalcium 400 mg 50 % 

Vitamin D3 800 IE 400 % 

Vitamin K 50 mcg 53 % 

Inositol 20 mg  

*DRI är dagligt referens intag. 

Kalcium är ett elementärt grundämne med symbolen Ca och atomnummer 20. Kalcium klassas som ett livsviktigt essentiellt 

näringsämne. En vuxen människa bär på ca 1 200 gram kalcium varav det mesta (98–99%) är bundet kalciumfosfat i 

benvävnad och tänder. Mängden kalcium utanför benvävnaden uppgår till ca 10 gram som används för att upprätthålla en rad 

viktiga biologiska funktioner. För denna funktion måste benväven släppa från sig och återbinda vardera ca 700 mg kalcium 

dagligen. Närvarande kalcium i blod beräknas till 50 % bundet till albumin och 50 % fria kalciumjoner. 
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Magnesium är ett grundämne med symbolen Mg och atomnummer 12. Magnesium klassas som ett livsviktigt essentiellt 

näringsämne. En vuxen människokropp innehåller ca 25 gram magnesium i form av magnesiumfosfat.  Av detta är 99 % 

bundet i cellerna. Av detta finns 50–60% i skelettet och 20–30% i musklerna. Hjärta lagrar stora mängder (18 gånger mer än 

i blod). Anledningen är den att hjärtat är specifikt beroende av magnesium för sin arbetsförmåga. Endast 1 % av magnesium 

finns i blodet vilket innebär att kroppen måste arbeta mycket hårt för att hålla blodets nivå av magnesium konstant. Normal 

blodnivå av magnesium bör vara 1,7–2,3 mg/dl (0.69–0.94 mmol/l). Av dessa är ca 50 % fria magnesiumjoner och 50 % är 

bundet till proteiner, huvudsakligen albumin. 

Kalium är ett grundämne med symbolen K och atomnummer 19. Kalium klassas som ett livsviktigt essentiellt näringsämne. 

Kalium kan upptäckas genom smak, eftersom kaliet utlöser tre av de smakupplevelserna genom dess koncentration. I högre 

doser ger således kalium har en karaktäristisk saltsmak. En vuxen människa har ca 150–250 gram i kroppen. Närmare 98 % 

av allt kalium i kroppen finns inne i cellerna. Kalium är den åttonde vanligaste förekommande grundämnet i den mänskliga 

kroppen.  Människokroppen innehåller ungefär lika mycket kalium som svavel och klor. Endast de stora mineralerna 

kalcium och fosfor förekommer mera rikligt i kroppen.  

D-vitamin är ett samlingsnamn på en grupp steroider som är vitaminer. Vitamin D3 (kolekalciferol) finns hos djur och 

vitamin D2 (ergocalciferol) finns hos växter. Vitamin D3 är ett essentiellt fettlösligt vitamin som är stabilt mot värme, syre 

och alkalier. Däremot blir det instabilt av ljus. Vitamin D brukar definieras som en grupp fettlösliga prohormoner och till 

denna term inräknas olika metaboliter av vitamin D. Människor får vitamin D3 genom att kolesterol i huden bildas till 

vitaminet, under påverkan av ultravioletta strålar från solen. Vitamin D3 kan även tillföras via kosten. Vitamin D3 ombildas 

i levern till kalcidiol, som i njurarna ombildas till kalcitriol, som är den biologiskt aktiva slutprodukten.  

Vitamin K betecknar en grupp fettlösliga vitaminer. Till dessa räknas vitamin K1 (phylloquinone eller fytomenadion) och 
vitamin K2 (menakinon). Vitamin K1 finns naturligt i den vegetabiliska delen av vår kost medan vitamin K2 (menakinon) 

produceras av våra tarmbakterier. Vi får även i oss vitamin K2 från animaliska kostkällor. Det finns även tre konstgjorda 

former: vitamin K3, K4 och K5, som används framförallt i läkemedels- och livsmedelsindustrin. År 1929 upptäckte den 

danske biokemisten Henrik Dam att kycklingar fick blödningar när kolesterolet uteslöts ur deras kost. När dessa kycklingar 

fick åter kolesterol så kvarstod blödningstillståndet varför Henrik Dam drog slutsatsen att det var något annat som saknades i 

kosten. Detta ämne kom att benämnas som koagulationsvitaminet men fick så småningom sitt rätta namn. 

Inositol är ett kroppseget ämne som har klassificerats som en medlem av vitamin B-familjen.  Det är kemisk en förening 

som är en kolhydrat, men inte en klassisk sockerart. Eftersom det produceras i kroppen från glukos anses det inte som ett 

essentiellt näringsämne. Inositol kan absorberas väl i tarmen och dess metabolism är nära knuten matsmältningssystemets 

kolhydratkatabolism. Överskott utsöndras huvudsakligen via urin. I kroppen ombildas inositol till den aktiva formen myo-

inositol i njurarna.   

Kalcium, kalium, magnesium, vitamin D och vitamin K i Bredspektrum Mineraler bidrar till: 

• att bibehålla normalt blodtryck 

• att minska trötthet och utmattning 

• behövs för att bibehålla normal benstomme 

• behövs för att bibehålla normala tänder 

• elektrolytbalansen 

• har en roll i celldelningsprocessen och cellspecialiseringsprocessen 

• immunsystemets normala funktion 

• matsmältningsenzymernas normala funktion 

• nervsystemets normala funktion 

• normal bildning av bindväv  

• normal blodkoagulation 

• normal energiomsättning 

• normal muskelfunktion 

• normal neurotransmission 

• normal proteinsyntes  

• normal psykologisk funktion  

• normala kalciumnivåer i blodet 

• normalt upptag/utnyttjande av kalcium och fosfor 
 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid i blod. Är varierande. I blodet halveras de flesta substanser inom en intervall på 6–12 timmar. 

Lagringstid i vävnader. Är varierande. Magnesium och kalcium kan långtidslagras i benväv under många år. Kalium har 

kort lagringstid på ca 3–4 veckor.  

Biotillgänglighet. De flesta substanser absorberas via passiv diffusion. Detta innebär att upptaget styrs av hur halten av 

respektive ämnen ser ut i blodet. Vid brist är upptaget högt och vice versa. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av 

klorofyllämnen. Absorptionsförmågan av kalcium beräknas till ca 10–40%, beroende på var upptaget äger rum. Biotill-

gängligheten av magnesium bedöms till ca 40%. Biotillgängligheten av kalium är vid de aktuella doserna närmare 100%.  

Toxisk dos och biverkningar. Ett litet antal väldigt känsliga individer kan känna av magknip och illamående vid intag av 

Bredspektrum Mineraler. Detta beror förmodligen på att de basbildande substanserna i preparat stimulerar utsöndring av 

gastrin i magslem-hinnan vilket i sin tur påverkar frisättning av saltsyra. Dessa reaktioner kan minskas och medlet tas strax 

före måltid. Reaktionen indikerar också på att individen har en känslig och påfrestad magslemhinna, vilket i sig kan behöva 

behandlas. 
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Kalciumtoxicitet. Över 2 500 mg per dag är en toxisk dos. Kan ge upphov till trötthet, förstoppning, illamående, muntorr-

het. Onormalt förhöjt kalcium i blodet (hyperkalcemi) till följd av överkonsumtion av kalcium har aldrig dokumenterats 

inträffa från livsmedel. Mild hyperkalcemi kan vara utan symtom eller kan resultera i förlust av aptit, illamående, förstop-

pning, buksmärta, muntorrhet, törst och frekvent urinering. Svårare hyperkalcemi kan resultera i förvirring, delirium och 

koma om den inte behandlas. Även risken för bildning av njursten ökar hos individer med onormalt förhöjda värden av 

kalcium i urin (hyperkalciuri).  Detta tillstånd är vanligtvis inte relaterad till kalciumintag, utan snarare till en ökad 

utsöndring av kalcium via njurarna. Sammantaget har ökat intag av kalcium förknippats med en minskad risk för njursten. 

Magnesiumtoxicitet. Över 9 000 mg per dag är en toxisk dos. Kan ge upphov till trötthet, diarré, illamående, muntorrhet.  

Dietärt magnesium utgör inte någon hälsorisk. Däremot kan terapeutiska doser av magnesium främja biverkningar såsom 

diarré och magkramper. Risk för magnesiumtoxicitet ökar med njursvikt eftersom njuren förlorar förmågan att avlägsna 

överskott av magnesium. Mycket stora doser av magnesium-haltiga laxermedel (magnesiumsulfat) har förknippats med 

magnesiumtoxicitet. Tecken på överskjutande magnesium kan innefatta förändringar i mental status, illamående, diarré, 

aptitlöshet, muskelsvaghet, andningssvårigheter, extremt lågt blodtryck och oregelbunden hjärtrytm. Vissa känsliga individer 

kan reagera på lägre doser 1000–1500 mg med lös mage eller diarré. I detta sammanhang kan be-redningsformen av 

magnesium ha en betydelse. Vissa individer är mer känsliga för exempelvis magnesiumoxid, men har väsentligt mindre 

besvär vid intag av magnesiumcitrat. 

Kaliumtoxicitet. Över 18 000 mg per dag kan ge upphov till muskelsvaghet, trötthet, arytmi, illamående, kräkning och ett 

onormalt lågt blodtryck. 

Vitamin D toxicitet. Hos friska vuxna kan ett ihållande intag av 250 mcg/dag i mer än tre månader framkalla toxicitet. Det 

medicinska tillståndet förknippas till hyperkalcemi. Gravida eller ammande kvinnor bör konsultera sin vårdgivare innan de 

tar ett D-vitamintillskott. För spädbarn (födseln till 12 månader) är den tillåtna övre gränsen satt till 25 mcg/dag. Vitamin D 

toxicitet behandlas genom att man avslutar D-vitamin och begränsa kalciumintaget. 

Vitamin K toxicitet. Det finns ingen känd toxicitet i samband med höga doser av phylloquinone (vitamin K1) eller 

menakinon (vitamin K2). Begränsade perioder av intag på upp till 10 mg per dag från kosttillskott med fyllokinon har inte 

kopplats till negativa effekter. Där emot är den syntetiska formen av vitamin K, vitamin K3 (menadion), bevisligen giftigt i 

högre doser. Faktum är att denna form av vitaminet har förbjudits i form av tillskott, eftersom stora doser har visat sig orsaka 

allergiska reaktioner, anemi och toxicitet i leverceller. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar. njursvikt. 

Bredspektrum Mineraler och konventionella läkemedel. 

• Antivirala medel (antibakteriella)och basbildande mineraler (kalcium, magnesium skall inte ges ihop med antibiotika 

eftersom det blockerar dess absorption i tarmen.  

• Kalciumantagonister är läkemedel som används vid flera kardiovaskulära sjukdomar. Exempel på sjukdomar där 

behandling med kalciumantagonister förekommer är högt blodtryck, angina pectoris och Raynauds sjukdom. Högt intag 

av kalcium kan dämpa effekten av dessa medel. 

• Betareceptorblockerare är läkemedel som skyddar hjärtat mot stresshormoner. De motverkar därigenom högt blodtryck 

och är speciellt lämpliga om man samtidigt har kärlkramp (angina pectoris) eller har haft hjärtinfarkt. Kalcium kan 

relativt dämpa effekten av denna typ av mediciner. 

• Diuretika är vätskedrivande läkemedel. Intag av extra mycket kalcium kan dämpa relativt effekten av dessa läkemedel. 

• Kortikosteroider exempelvis kortisonbehandlingar ökar mängden kalcium i blod. Intag av extra kalcium ökar risken för 

hyperkalcemi. 

• Tyroideahormonet Levaxin m.m. ökar mängden kalcium i blod och extra intag av kalcium ökar risken för 

hyperkalcemi. 

• Eftersom Noacid innehåller mycket vitamin K, så kan den kontraindikera med det blodförtunnande läkemedlet Waran. 

• Antikoagulationsmedel höga intag av magnesium kan potentiera den blodförtunnande effekten. 

• Digoxin (en hjärtmedicin) – högt intag av magnesium stör upptaget av detta läkemedel. 

• Bisfosfonater t.ex. alendronat och etidronat, vilka är läkemedel som används för att behandla osteoporos. Dessa 

läkemedel och magnesium bör tas två timmar isär, så att absorptionen av bisfosfonat inte dämpas. 

• Klorpromazin (lugnande medel) – höga doser magnesium kan minska effekten. 

• Penicillamin används som ett anti-inflammatoriskt läkemedel vid reumatoid artrit. Höga doser magnesium kan minska 

effekten. 

• Narkos - Eftersom intravenöst magnesium har ökat effekterna av vissa muskel-avslappnande läkemedel som används 

vid narkos, är det lämpligt att låta sjukvårds-personal veta om du tar orala magnesium tillskott inför ett kirurgiskt 

ingrepp. 

• Höga intag av K-vitamin (över 500 mcg) kan motverka effekten av vissa blodförtunnande läkemedel och läkemedel 

mot blödarsjuka. 

• Warfarin blockeras av K-vitamin. 
 

Följande läkemedel kan ge upphov till hyperkalemi och bör därför inte kombineras med högdos kalium (över 800 mg/dag): 

• Kaliumsparande läkemedel: Spironolakton, triamteren och amilorid. 

• ACE (ACE)-hämmare: Kaptopril, enalapril och fosinopril. 

• Antiinflammatoriska medel: Indometacin, ibuprofen och ketorolak. 

• Anti-infektionsmedel: Trimetoprimsulfametoxazol och pentamidin. 

• Antikoagulantia: Heparin. 

• Hjärtglykosid: Digitalis. 

• Blodtryckssänkande: Betablockerare och alfablockerare. 

• Angiotensinreceptorblockerare: Losartan, valsartan, irbesartan och kandesartan. 



36 
 

C500 
Produktinformation. Artikelnummer 206.  60 tabletter. Varje tablett ger 500 mg C-vitamin från natrium- och 

kalciumaskorbat. C500 har ett neutralt pH-värde vilket gör det mer skonsamt för magen.  

Ingredienser. Vitamin C (kalcium- och natriumaskorbat. Fyllnadsmedel (stearinsyra). Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk 

cellulosa). Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror).  

Dosering: 2 tabletter per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Innehåll per dagsdos (2 tabletter):  

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Vitamin C 1 000 mg 1 250% 

*DRI är dagligt referensintag. 

Vitamin C, askorbinsyra eller askorbat (anjon av askorbinsyra), är ett essentiellt näringsämne för människor och de flesta 

andra djurarter. Vitamin C räknas till de vattenlösliga vitaminerna. Vitamin C är känslig för oxidation och tål inte för mycket 

ljus, värme och syre. Människan är tillsammans med apor, lemurer och marsvin en av de få djurarter på jorden som själv inte 

kan tillverka vitamin C eftersom vi saknar enzymet L-gulanolaktonoxidas. Den dagliga produktionsförmågan hos de flesta 

djurarter ligger på ca 75–100 mg per kroppskilo. Linus Pauling hävdade bl.a. att människan behöver äta minst 75 mg vitamin 

per kroppskilo för att upprätthålla en optimal hälsa. Vitamin C bidrar till:  

• att bibehålla immunsystemets normala funktion under och efter intensiv fysisk träning 

• normal kollagenbildning som har betydelse för blodkärlens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för benstommens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för broskets normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för tandköttets normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för hudens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för tändernas normala funktion 

• normal energiomsättning 

• nervsystemets normala funktion 

• normal psykologisk funktion 

• immunsystemets normala funktion 

• att skydda cellerna mot oxidativ stress 

• att minska trötthet och utmattning 

• att återbilda den reducerade formen av vitamin E 

• ökar järnupptaget 
 

Dosering 

Behovet av C-vitamin varierar med bland annat ålder.  

Grupp/Ålder  Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn 6–11 månader 20 milligram 

Spädbarn 12–23 månader 25 milligram 

Barn 2–5 år  30 milligram 

Barn 6–9 år  40 milligram 

Barn 10–13 år  50 milligram 

Vuxna   75 milligram 

Gravida   85 milligram 

Ammande  100 milligram 
 

ODI. 1 000 mg med tillskott. 

TDI. 75–200 mg per kroppskilo genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.  

Beräknad tid för verkan: Inom en vecka. 

Halveringstid i blod: 6 timmar i blod.  

Halveringstid i vävnader: Ca 3 veckor. Människokroppen innehåller en normal reserv av vitamin C motsvarande 1 500 mg 

(om den totala kroppsvikten uppgår till 70–75 kg). Basalförbrukningen per dygn uppgår till ca 75 mg per kroppskilo. Under 

psykisk, fysisk och kemisk stress tredubblas basalförbrukningen. Halveringstiden för vitamin C som är lagrad i olika 

vävnader beräknas till ca tre veckor.  

Lagringstid: 6 veckor i olika vävnader. 

Biotillgänglighet: Vitamin C absorberas i tunntarmen både genom aktiv transport och passiv diffusion. Vitamin C 

absorberas genom två membranproteintransportsystem: SVCT och GLUT. SVCT är det dominerande systemet för vitamin C 

transport i kroppen. GLUT överför askorbinsyra formen av vitamin C. Även om askorbinsyra absorberas i högre takt än 

askorbat är nivån av askorbinsyra i blod och vävnader under normala förhållanden låg eftersom cellerna snabbt omvandlar 

askorbinsyra till askorbat. Med regelbundet intag kan absorberingsförmågan variera mellan 70 och 95 %. Graden av 

absorption minskar då intaget ökar. Vid höga intag (12 gram/tillfälle) kan den mänskliga absorptionen av C vara så låg som 

16 %. Vid låga intag (<20 mg) kan utnyttjandegraden uppgå till 98 %. Vid höga doser (motsvarande flera hundra mg/dag hos 

människa) ackumuleras vitamin C i blodet tills plasmanivåerna når maxtröskeln, vilket är ca 1,5 mg/dl hos män och 1,3 

mg/dl hos kvinnor. Vid koncentrationer i blodet högre än detta värde utsöndras överskott i urinen med en halveringstid på 

cirka 30 minuter. Vid koncentrationer mindre än detta tröskelvärde försöker njurarna förlänga halveringstiden.16–98 % 

beroende på dos, form av vitamin C och matsmältningssystemets kvalitet. 
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Toxisk dos och biverkningar. C-vitamin har en låg toxicitet. Dödlighet hos människa på grund av höga C-vitamin intag är 

okänd. Dock kan överdosering hos vissa känsliga personer framkalla illamående och diarré. Denna riskbild är mindre i 

askorbat formerna av vitamin C. 

Graviditet och amning. Oralt intag bedöms som säkert för gravida eller ammande kvinnor i doser som inte överstiger 2000 

mg per dag.  

Spädbarn och barn: C-vitamin via tillskott för barn bör inte överstiga högre än 400 mg dagligen för barn 1 till 3 år, 650 mg 

dagligen för barn 4 till 8 år, 1200 mg dagligen för barn 9 till 13 år och 1800 mg dagligen för ungdomar 14 till 18 år. 

Njursten. Eftersom oxalat är en metabolit av vitamin C, finns det en viss oro för att höga intag av vitamin C kan öka risken 

för njursten. Vissa studier har rapporterat att extra C-vitamin ökar urinoxalat nivåer. Huruvida någon ökning av oxalat nivåer 

skulle leda till en höjning av risk för njursten har undersökts i epidemiologiska studier. Två stora studier, en på 45 251 och 

en annan på 85 557 kvinnor rapporterade att en konsumtion av 1 500 mg C-vitamin dagligen ökade inte risken för njursten 

jämfört med dem som konsumerar 250 mg dagligen. Däremot har en ny studie som följde 45 619 män funnit att de som 

konsumerade 1000 mg/dag av C-vitamin hade 41 % högre risk för njursten. 

Angioplastik. C-vitamin i högre doser bör undvikas omedelbart före och efter angioplastik. C-vitamin kan påverka korrekt 

läkning. 

Viktminskningskirurgi. Viktminskningskirurgi kan få kroppen att ta upp mer oxalat från maten. Detta kan öka mängden 

oxalat i urinen. För mycket oxalat i urinen kan orsaka problem som njursten.  

Njursjukdom. C-vitamin kan öka mängden oxalat i urinen. För mycket oxalat i urinen kan öka risken för njursvikt hos 

personer med njursjukdom. 

Diabetes. C-vitamin kan öka blodsockret.  

Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD)-brist: G6PD är en ovanlig genetiskt betingad ämnesomsättningssjukdom. Stora 

intag av C-vitamin kan leda till hemolys hos personer med denna sjukdom. 

Hemokromatos: C-vitamin kan öka järnabsorptionen, vilket kan förvärra dessa tillstånd.  

Njurtransplantationsavstötning: Långvarig användning av C-vitamin i höga doser innan en njurtransplantation kan öka risken 

för avstötning av transplantation eller försena hur lång tid det tar tills den transplanterade njuren fungerar. 

Schizofreni: Höga doser med C-vitamin tillsammans med E-vitamin kan öka risken för psykos hos vissa personer med 

schizofreni när de tas med antipsykotiska läkemedel. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Synergister. A, B6, B3, B5, E, Bioflavonider. Ca, Co, Mg, organisk Se, Na. 

Antagonister. Fe, Cu, oorganisk selen. 

Vitamin C och läkemedel. 

• Aluminium kan interagera med askorbinsyra. Aluminium finns i de flesta antacida. Askorbinsyra kan stimulera upptag 

av aluminium. Denna interaktion gäller inte formerna kalcium- och natriumaskorbat. Vill man vara säker bör man ta 

vitamin C två timmar före eller fyra timmar efter antacida. 

• Östrogener kan interagera med vitamin C. Intag av C-vitamin tillsammans med östrogener kan öka effekterna och 

biverkningarna av östrogen. Vitamin C dämpar nedbrytningshastigheten av östrogen. 

• Proteashämmare kan interagera med vitamin C. Verkan av dessa mediciner kan minska på grund av ökad nedbrytnings-

hastighet.  

• Vitamin C kan minska verkan av statiner. 

• Vitamin C kan minska verkan av nikotinsyra. 

• Vitamin C kan minska verkan av warfarin. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av acetaminophen (Tylenol). 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av Aspirin. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av kolinmagnesiumtrisalicylat. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten salsalat (Disalcid).  

 

C500 Camu-Camu och Acerola 
Produktinformation. Artikelnummer 432. 60 kapslar. Varje kapsel ger 500 mg vitamin C. Kombinationen av C-askorbat 

med fytonäringsämnen från acerola och camu-camu ger preparatet extra hög biotillgänglighet och intracellulär verkan. 

Ingredienser. Vitamin C (kalciumaskorbat). Extrakt av Camu-Camu. Extrakt av acerola. Magnesiumsalter av fettsyror 

(fyllnadsmedel). Kapsel: Gelatin.  

Dosering: 2 kapslar per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt rekommendation.  

Produktkod. Vitamin C. 

Dagsdos (2 kapslar per dag) ger:  

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Vitamin C 1 000 mg 1 250 % 

Extrakt av Camu-Camu 100 mg  

Extrakt av acerola 100 mg  

*DRI är dagligt referensintag. 

Vitamin C, askorbinsyra eller askorbat (anjon av askorbinsyra), är ett essentiellt näringsämne för människor och de flesta 

andra djurarter. Vitamin C räknas till de vattenlösliga vitaminerna. Vitamin C är känslig för oxidation och tål inte för mycket 

ljus, värme och syre. Människan är tillsammans med apor, lemurer och marsvin en av de få djurarter på jorden som själv inte 

kan tillverka vitamin C eftersom vi saknar enzymet L-gulanolaktonoxidas. Den dagliga produktionsförmågan hos de flesta 

djurarter ligger på ca 75–100 mg per kroppskilo. Linus Pauling hävdade bl.a. att människan behöver äta minst 75 mg vitamin 

per kroppskilo för att upprätthålla en optimal hälsa. 
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Acerola, Malpighia glabra, är ett tropiskt fruktbärande träd i familjen Malpighiaceae. Artens ursprungliga utbrednings-

område ligger i Västindien och i det angränsande amerikanska fastlandet. Acerola introducerades som odlingsväxt i Afrikas, 

Asiens och Oceaniens tropiska regioner. Växten kan vara utformad som buske eller som upp till 5 meter högt träd. Den 

nästan klotrunda frukten påminner i formen om körsbäret och den är likaså ätlig. Frukten förarbetas vanligen till sylt och 

juice eller den används för att smaksätta glass. Frukten innehåller cirka 30 gånger mer C-vitamin än citron och apelsin. 

Camu-camu (Myrciaria dubia) är ett litet buskigt träd hemmahörande i Amazonas regnskog i Peru och Brasilien. Trädet bär 

ett röd-lilafärgat körsbärsliknande bär. Den utomordentligt höga vitamin C-halten (i storleksordningen 2–3% av färskvikten) 

är den viktigaste egenskapen hos bäret. Den innehåller även aminosyrorna valin, leucin och serin. Camu-camu är också rikt 

på flavonoider, såsom antocyaniner, flavonoler, katekiner, delfinidin 3-glukosid, cyanidin 3-glukosid, ellagsyra och rutin. 

Vitamin C bidrar till:  

• att bibehålla immunsystemets normala funktion under och efter intensiv fysisk träning 

• normal kollagenbildning som har betydelse för blodkärlens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för benstommens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för broskets normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för tandköttets normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för hudens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för tändernas normala funktion 

• normal energiomsättning 

• nervsystemets normala funktion 

• normal psykologisk funktion 

• immunsystemets normala funktion 

• att skydda cellerna mot oxidativ stress 

• att minska trötthet och utmattning 

• att återbilda den reducerade formen av vitamin E 

• ökar järnupptaget 
 

Dosering 

Behovet av C-vitamin varierar med bland annat ålder.  

Grupp/Ålder  Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn 6–11 månader 20 milligram 

Spädbarn 12–23 månader 25 milligram 

Barn 2–5 år  30 milligram 

Barn 6–9 år  40 milligram 

Barn 10–13 år  50 milligram 

Vuxna   75 milligram 

Gravida   85 milligram 

Ammande  100 milligram 
 

ODI. 1 000 mg med tillskott. 

TDI. 75–200 mg per kroppskilo genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.  

Beräknad tid för verkan: Inom en vecka. 

Halveringstid i blod: 6 timmar i blod.  

Halveringstid i vävnader: Ca 3 veckor. Människokroppen innehåller en normal reserv av vitamin C motsvarande 1 500 mg 

(om den totala kroppsvikten uppgår till 70–75 kg). Basalförbrukningen per dygn uppgår till ca 75 mg per kroppskilo. Under 

psykisk, fysisk och kemisk stress tredubblas basalförbrukningen. Halveringstiden för vitamin C som är lagrad i olika 

vävnader beräknas till ca tre veckor.  

Lagringstid: 6 veckor i olika vävnader. 

Biotillgänglighet: Vitamin C absorberas i tunntarmen både genom aktiv transport och passiv diffusion. Vitamin C 

absorberas genom två membranproteintransportsystem: SVCT och GLUT. SVCT är det dominerande systemet för vitamin C 

transport i kroppen. GLUT överför askorbinsyra formen av vitamin C. Även om askorbinsyra absorberas i högre takt än 

askorbat är nivån av askorbinsyra i blod och vävnader under normala förhållanden låg eftersom cellerna snabbt omvandlar 

askorbinsyra till askorbat. Med regelbundet intag kan absorberingsförmågan variera mellan 70 och 95 %. Graden av 

absorption minskar då intaget ökar. Vid höga intag (12 gram/tillfälle) kan den mänskliga absorptionen av C vara så låg som 

16 %. Vid låga intag (<20 mg) kan utnyttjandegraden uppgå till 98 %. Vid höga doser (motsvarande flera hundra mg/dag hos 

människa) ackumuleras vitamin C i blodet tills plasmanivåerna når maxtröskeln, vilket är ca 1,5 mg/dl hos män och 1,3 

mg/dl hos kvinnor. Vid koncentrationer i blodet högre än detta värde utsöndras överskott i urinen med en halveringstid på 

cirka 30 minuter. Vid koncentrationer mindre än detta tröskelvärde försöker njurarna förlänga halveringstiden.16–98 % 

beroende på dos, form av vitamin C och matsmältningssystemets kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. C-vitamin har en låg toxicitet. Dödlighet hos människa på grund av höga C-vitamin intag är 

okänd. Dock kan överdosering hos vissa känsliga personer framkalla illamående och diarré. Denna riskbild är mindre i 

askorbat formerna av vitamin C. 

Graviditet och amning. Oralt intag bedöms som säkert för gravida eller ammande kvinnor i doser som inte överstiger 2000 

mg per dag.  

Spädbarn och barn: C-vitamin via tillskott för barn bör inte överstiga högre än 400 mg dagligen för barn 1 till 3 år, 650 mg 

dagligen för barn 4 till 8 år, 1200 mg dagligen för barn 9 till 13 år och 1800 mg dagligen för ungdomar 14 till 18 år. 
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Njursten. Eftersom oxalat är en metabolit av vitamin C, finns det en viss oro för att höga intag av vitamin C kan öka risken 

för njursten. Vissa studier har rapporterat att extra C-vitamin ökar urinoxalat nivåer. Huruvida någon ökning av oxalat nivåer 

skulle leda till en höjning av risk för njursten har undersökts i epidemiologiska studier. Två stora studier, en på 45 251 och 

en annan på 85 557 kvinnor rapporterade att en konsumtion av 1 500 mg C-vitamin dagligen ökade inte risken för njursten 

jämfört med dem som konsumerar 250 mg dagligen. Däremot har en ny studie som följde 45 619 män funnit att de som 

konsumerade 1000 mg/dag av C-vitamin hade 41 % högre risk för njursten. 

Angioplastik. C-vitamin i högre doser bör undvikas omedelbart före och efter angioplastik. C-vitamin kan påverka korrekt 

läkning. 

Viktminskningskirurgi. Viktminskningskirurgi kan få kroppen att ta upp mer oxalat från maten. Detta kan öka mängden 

oxalat i urinen. För mycket oxalat i urinen kan orsaka problem som njursten.  

Njursjukdom. C-vitamin kan öka mängden oxalat i urinen. För mycket oxalat i urinen kan öka risken för njursvikt hos 

personer med njursjukdom. 

Diabetes. C-vitamin kan öka blodsockret.  

Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD)-brist: G6PD är en ovanlig genetiskt betingad ämnesomsättningssjukdom. Stora 

intag av C-vitamin kan leda till hemolys hos personer med denna sjukdom. 

Hemokromatos: C-vitamin kan öka järnabsorptionen, vilket kan förvärra dessa tillstånd.  

Njurtransplantationsavstötning: Långvarig användning av C-vitamin i höga doser innan en njurtransplantation kan öka risken 

för avstötning av transplantation eller försena hur lång tid det tar tills den transplanterade njuren fungerar. 

Schizofreni: Höga doser med C-vitamin tillsammans med E-vitamin kan öka risken för psykos hos vissa personer med 

schizofreni när de tas med antipsykotiska läkemedel. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Synergister. A, B6, B3, B5, E, Bioflavonider. Ca, Co, Mg, organisk Se, Na. 

Antagonister. Fe, Cu, oorganisk selen. 

Vitamin C och läkemedel. 

• Aluminium kan interagera med askorbinsyra. Aluminium finns i de flesta antacida. Askorbinsyra kan stimulera upptag 

av aluminium. Denna interaktion gäller inte formerna kalcium- och natriumaskorbat. Vill man vara säker bör man ta 

vitamin C två timmar före eller fyra timmar efter antacida. 

• Östrogener kan interagera med vitamin C. Intag av C-vitamin tillsammans med östrogener kan öka effekterna och 

biverkningarna av östrogen. Vitamin C dämpar nedbrytningshastigheten av östrogen. 

• Proteashämmare kan interagera med vitamin C. Verkan av dessa mediciner kan minska på grund av ökad nedbrytnings-

hastighet.  

• Vitamin C kan minska verkan av statiner. 

• Vitamin C kan minska verkan av nikotinsyra. 

• Vitamin C kan minska verkan av warfarin. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av acetaminophen (Tylenol). 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av Aspirin. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av kolinmagnesiumtrisalicylat. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten salsalat (Disalcid).  

 

C-vitamin kalciumaskorbat 
Produktinformation. Artikelnummer 206B. 250 gram kalciumaskorbat. Kalciumaskorbat är en mineralförening som 

innehåller saltet av askorbinsyra, askorbat, i förening med kalcium. Mineralföreningen utgörs av 90% askorbat och 10% 

kalcium.  

Dosering: 1 gram per dag eller enligt ordination. 1/4 tesked ger 1 gram kalciumaskorbat. 

Ingredienser. 250 gram kalciumaskorbat.  

Dosering:  1/4 tesked om dagen tillsammans med ett glas vatten på fastande mage. 

Produktkod. Vitamin C. 

En dagsdos (1/4 tesked) ger: 

Ämne Dos/dag  % av RDI* 

Vitamin C 1000 mg  1250% 

Kalcium 100 mg  12,5% 

*DRI är dagligt referensintag. 

Vitamin C, askorbinsyra eller askorbat (anjon av askorbinsyra), är ett essentiellt näringsämne för människor och de flesta 

andra djurarter. Vitamin C räknas till de vattenlösliga vitaminerna. Vitamin C är känslig för oxidation och tål inte för mycket 

ljus, värme och syre. Människan är tillsammans med apor, lemurer och marsvin en av de få djurarter på jorden som själv inte 

kan tillverka vitamin C eftersom vi saknar enzymet L-gulanolaktonoxidas. Den dagliga produktionsförmågan hos de flesta 

djurarter ligger på ca 75–100 mg per kroppskilo. Linus Pauling hävdade bl.a. att människan behöver äta minst 75 mg vitamin 

per kroppskilo för att upprätthålla en optimal hälsa. 

Vitamin C och kalcium bidrar till:  
 

• att bibehålla immunsystemets normala funktion under och efter intensiv fysisk träning 

• att minska trötthet och utmattning 

• att skydda cellerna mot oxidativ stress 

• att återbilda den reducerade formen av vitamin E 

• behövs för att bibehålla normal benstomme 

• behövs för att bibehålla normala tänder 
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• har en roll i celldelningsprocessen och cellspecialiseringsprocessen 

• immunsystemets normala funktion 

• matsmältningsenzymernas normala funktion 

• nervsystemets normala funktion 

• normal blodkoagulation 

• normal energiomsättning 

• normal kollagenbildning som har betydelse för benstommens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för blodkärlens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för broskets normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för hudens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för tandköttets normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för tändernas normala funktion 

• normal muskelfunktion 

• normal neurotransmission 

• normal psykologisk funktion 

• ökar järnupptaget 
 

Dosering 

Behovet av C-vitamin varierar med bland annat ålder.  

Grupp/Ålder  Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn 6–11 månader 20 milligram 

Spädbarn 12–23 månader 25 milligram 

Barn 2–5 år  30 milligram 

Barn 6–9 år  40 milligram 

Barn 10–13 år  50 milligram 

Vuxna   75 milligram 

Gravida   85 milligram 

Ammande  100 milligram 
 

ODI. 1 000 mg med tillskott. 

TDI. 75–200 mg per kroppskilo genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.  

Beräknad tid för verkan: Inom en vecka. 

Halveringstid i blod: 6 timmar i blod.  

Halveringstid i vävnader: Ca 3 veckor. Människokroppen innehåller en normal reserv av vitamin C motsvarande 1 500 mg 

(om den totala kroppsvikten uppgår till 70–75 kg). Basalförbrukningen per dygn uppgår till ca 75 mg per kroppskilo. Under 

psykisk, fysisk och kemisk stress tredubblas basalförbrukningen. Halveringstiden för vitamin C som är lagrad i olika 

vävnader beräknas till ca tre veckor.  

Lagringstid: 6 veckor i olika vävnader. 

Biotillgänglighet: Vitamin C absorberas i tunntarmen både genom aktiv transport och passiv diffusion. Vitamin C 

absorberas genom två membranproteintransportsystem: SVCT och GLUT. SVCT är det dominerande systemet för vitamin C 

transport i kroppen. GLUT överför askorbinsyra formen av vitamin C. Även om askorbinsyra absorberas i högre takt än 

askorbat är nivån av askorbinsyra i blod och vävnader under normala förhållanden låg eftersom cellerna snabbt omvandlar 

askorbinsyra till askorbat. Med regelbundet intag kan absorberingsförmågan variera mellan 70 och 95 %. Graden av 

absorption minskar då intaget ökar. Vid höga intag (12 gram/tillfälle) kan den mänskliga absorptionen av C vara så låg som 

16 %. Vid låga intag (<20 mg) kan utnyttjandegraden uppgå till 98 %. Vid höga doser (motsvarande flera hundra mg/dag hos 

människa) ackumuleras vitamin C i blodet tills plasmanivåerna når maxtröskeln, vilket är ca 1,5 mg/dl hos män och 1,3 

mg/dl hos kvinnor. Vid koncentrationer i blodet högre än detta värde utsöndras överskott i urinen med en halveringstid på 

cirka 30 minuter. Vid koncentrationer mindre än detta tröskelvärde försöker njurarna förlänga halveringstiden.16–98 % 

beroende på dos, form av vitamin C och matsmältningssystemets kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. C-vitamin har en låg toxicitet. Dödlighet hos människa på grund av höga C-vitamin intag är 

okänd. Dock kan överdosering hos vissa känsliga personer framkalla illamående och diarré. Denna riskbild är mindre i 

askorbat formerna av vitamin C. 

Graviditet och amning. Oralt intag bedöms som säkert för gravida eller ammande kvinnor i doser som inte överstiger 2000 

mg per dag.  

Spädbarn och barn: C-vitamin via tillskott för barn bör inte överstiga högre än 400 mg dagligen för barn 1 till 3 år, 650 mg 

dagligen för barn 4 till 8 år, 1200 mg dagligen för barn 9 till 13 år och 1800 mg dagligen för ungdomar 14 till 18 år. 

Njursten. Eftersom oxalat är en metabolit av vitamin C, finns det en viss oro för att höga intag av vitamin C kan öka risken 

för njursten. Vissa studier har rapporterat att extra C-vitamin ökar urinoxalat nivåer. Huruvida någon ökning av oxalat nivåer 

skulle leda till en höjning av risk för njursten har undersökts i epidemiologiska studier. Två stora studier, en på 45 251 och 

en annan på 85 557 kvinnor rapporterade att en konsumtion av 1 500 mg C-vitamin dagligen ökade inte risken för njursten 

jämfört med dem som konsumerar 250 mg dagligen. Däremot har en ny studie som följde 45 619 män funnit att de som 

konsumerade 1000 mg/dag av C-vitamin hade 41 % högre risk för njursten. 

Angioplastik. C-vitamin i högre doser bör undvikas omedelbart före och efter angioplastik. C-vitamin kan påverka korrekt 

läkning. 

Viktminskningskirurgi. Viktminskningskirurgi kan få kroppen att ta upp mer oxalat från maten. Detta kan öka mängden 

oxalat i urinen. För mycket oxalat i urinen kan orsaka problem som njursten.  
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Njursjukdom. C-vitamin kan öka mängden oxalat i urinen. För mycket oxalat i urinen kan öka risken för njursvikt hos 

personer med njursjukdom. 

Diabetes. C-vitamin kan öka blodsockret.  

Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD)-brist: G6PD är en ovanlig genetiskt betingad ämnesomsättningssjukdom. Stora 

intag av C-vitamin kan leda till hemolys hos personer med denna sjukdom. 

Hemokromatos: C-vitamin kan öka järnabsorptionen, vilket kan förvärra dessa tillstånd.  

Njurtransplantationsavstötning: Långvarig användning av C-vitamin i höga doser innan en njurtransplantation kan öka risken 

för avstötning av transplantation eller försena hur lång tid det tar tills den transplanterade njuren fungerar. 

Schizofreni: Höga doser med C-vitamin tillsammans med E-vitamin kan öka risken för psykos hos vissa personer med 

schizofreni när de tas med antipsykotiska läkemedel. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Synergister. A, B6, B3, B5, E, Bioflavonider. Ca, Co, Mg, organisk Se, Na. 

Antagonister. Fe, Cu, oorganisk selen. 

Vitamin C och läkemedel. 

• Aluminium kan interagera med askorbinsyra. Aluminium finns i de flesta antacida. Askorbinsyra kan stimulera upptag 

av aluminium. Denna interaktion gäller inte formerna kalcium- och natriumaskorbat. Vill man vara säker bör man ta 

vitamin C två timmar före eller fyra timmar efter antacida. 

• Östrogener kan interagera med vitamin C. Intag av C-vitamin tillsammans med östrogener kan öka effekterna och 

biverkningarna av östrogen. Vitamin C dämpar nedbrytningshastigheten av östrogen. 

• Proteashämmare kan interagera med vitamin C. Verkan av dessa mediciner kan minska på grund av ökad nedbrytnings-

hastighet.  

• Vitamin C kan minska verkan av statiner. 

• Vitamin C kan minska verkan av nikotinsyra. 

• Vitamin C kan minska verkan av warfarin. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av acetaminophen (Tylenol). 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av Aspirin. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av kolinmagnesiumtrisalicylat. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten salsalat (Disalcid).  

 

C-vitamin natriumaskorbat 
Produktinformation. Artikelnummer 206D. 250 gram natriumaskorbat pulver. Natriumaskorbat en mineralförening 

sammansatt av anjonen från askorbinsyra, askorbat, och katjonen natrium. Natriumaskorbat ger normalt 131 mg natrium per 

1 000 mg askorbat (1 000 mg natriumaskorbat innehåller 889 mg askorbat och 111 mg natrium). 

Ingredienser. Natriumaskorbat. 

Dosering. 1 gram per dag eller enligt ordination. 1/4 tesked ger 1 gram natriumaskorbat.  

Produktkod. Vitamin C. 

En dagsdos (1/4 tesked) ger: 

Ämne Dos/dag % av RDI* 

Vitamin C 1000 mg 1250% 

Natrium 131 mg  

*DRI är dagligt referensintag. 

Vitamin C, askorbinsyra eller askorbat (anjon av askorbinsyra), är ett essentiellt näringsämne för människor och de flesta 

andra djurarter. Vitamin C räknas till de vattenlösliga vitaminerna. Vitamin C är känslig för oxidation och tål inte för mycket 

ljus, värme och syre. Människan är tillsammans med apor, lemurer och marsvin en av de få djurarter på jorden som själv inte 

kan tillverka vitamin C eftersom vi saknar enzymet L-gulanolaktonoxidas. Den dagliga produktionsförmågan hos de flesta 

djurarter ligger på ca 75–100 mg per kroppskilo.  

Natrium är ett nödvändigt grundämne i kroppen som finns i kroppsvätskan utanför cellerna men även i skelettet. Natrium är 

viktigt för syra-basbalansen samt vatten- och saltbalansen i kroppen. Balansen mellan natrium och kalium påverkar blod-

trycket. Natrium behövs också för nervernas normala funktion och för upptaget av glukos och vissa aminosyror. 

Vitamin C bidrar till:  

• att bibehålla immunsystemets normala funktion under och efter intensiv fysisk träning 

• normal kollagenbildning som har betydelse för blodkärlens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för benstommens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för broskets normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för tandköttets normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för hudens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för tändernas normala funktion 

• normal energiomsättning 

• nervsystemets normala funktion 

• normal psykologisk funktion 

• immunsystemets normala funktion 

• att skydda cellerna mot oxidativ stress 

• att minska trötthet och utmattning 

• att återbilda den reducerade formen av vitamin E 

• ökar järnupptaget 
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Dosering 

Behovet av C-vitamin varierar med bland annat ålder.  

Grupp/Ålder  Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn 6–11 månader 20 milligram 

Spädbarn 12–23 månader 25 milligram 

Barn 2–5 år  30 milligram 

Barn 6–9 år  40 milligram 

Barn 10–13 år  50 milligram 

Vuxna   75 milligram 

Gravida   85 milligram 

Ammande  100 milligram 
 

ODI. 1 000 mg med tillskott. 

TDI. 75–200 mg per kroppskilo genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.  

Beräknad tid för verkan: Inom en vecka. 

Halveringstid i blod: 6 timmar i blod.  

Halveringstid i vävnader: Ca 3 veckor. Människokroppen innehåller en normal reserv av vitamin C motsvarande 1 500 mg 

(om den totala kroppsvikten uppgår till 70–75 kg). Basalförbrukningen per dygn uppgår till ca 75 mg per kroppskilo. Under 

psykisk, fysisk och kemisk stress tredubblas basalförbrukningen. Halveringstiden för vitamin C som är lagrad i olika 

vävnader beräknas till ca tre veckor.  

Lagringstid: 6 veckor i olika vävnader. 

Biotillgänglighet: Vitamin C absorberas i tunntarmen både genom aktiv transport och passiv diffusion. Vitamin C 

absorberas genom två membranproteintransportsystem: SVCT och GLUT. SVCT är det dominerande systemet för vitamin C 

transport i kroppen. GLUT överför askorbinsyra formen av vitamin C. Även om askorbinsyra absorberas i högre takt än 

askorbat är nivån av askorbinsyra i blod och vävnader under normala förhållanden låg eftersom cellerna snabbt omvandlar 

askorbinsyra till askorbat. Med regelbundet intag kan absorberingsförmågan variera mellan 70 och 95 %. Graden av 

absorption minskar då intaget ökar. Vid höga intag (12 gram/tillfälle) kan den mänskliga absorptionen av C vara så låg som 

16 %. Vid låga intag (<20 mg) kan utnyttjandegraden uppgå till 98 %. Vid höga doser (motsvarande flera hundra mg/dag hos 

människa) ackumuleras vitamin C i blodet tills plasmanivåerna når maxtröskeln, vilket är ca 1,5 mg/dl hos män och 1,3 

mg/dl hos kvinnor. Vid koncentrationer i blodet högre än detta värde utsöndras överskott i urinen med en halveringstid på 

cirka 30 minuter. Vid koncentrationer mindre än detta tröskelvärde försöker njurarna förlänga halveringstiden.16–98 % 

beroende på dos, form av vitamin C och matsmältningssystemets kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. C-vitamin har en låg toxicitet. Dödlighet hos människa på grund av höga C-vitamin intag är 

okänd. Dock kan överdosering hos vissa känsliga personer framkalla illamående och diarré. Denna riskbild är mindre i 

askorbat formerna av vitamin C. 

Graviditet och amning. Oralt intag bedöms som säkert för gravida eller ammande kvinnor i doser som inte överstiger 2000 

mg per dag.  

Spädbarn och barn: C-vitamin via tillskott för barn bör inte överstiga högre än 400 mg dagligen för barn 1 till 3 år, 650 mg 

dagligen för barn 4 till 8 år, 1200 mg dagligen för barn 9 till 13 år och 1800 mg dagligen för ungdomar 14 till 18 år. 

Njursten. Eftersom oxalat är en metabolit av vitamin C, finns det en viss oro för att höga intag av vitamin C kan öka risken 

för njursten. Vissa studier har rapporterat att extra C-vitamin ökar urinoxalat nivåer. Huruvida någon ökning av oxalat nivåer 

skulle leda till en höjning av risk för njursten har undersökts i epidemiologiska studier. Två stora studier, en på 45 251 och 

en annan på 85 557 kvinnor rapporterade att en konsumtion av 1 500 mg C-vitamin dagligen ökade inte risken för njursten 

jämfört med dem som konsumerar 250 mg dagligen. Däremot har en ny studie som följde 45 619 män funnit att de som 

konsumerade 1000 mg/dag av C-vitamin hade 41 % högre risk för njursten. 

Angioplastik. C-vitamin i högre doser bör undvikas omedelbart före och efter angioplastik. C-vitamin kan påverka korrekt 

läkning. 

Viktminskningskirurgi. Viktminskningskirurgi kan få kroppen att ta upp mer oxalat från maten. Detta kan öka mängden 

oxalat i urinen. För mycket oxalat i urinen kan orsaka problem som njursten.  

Njursjukdom. C-vitamin kan öka mängden oxalat i urinen. För mycket oxalat i urinen kan öka risken för njursvikt hos 

personer med njursjukdom. 

Diabetes. C-vitamin kan öka blodsockret.  

Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD)-brist: G6PD är en ovanlig genetiskt betingad ämnesomsättningssjukdom. Stora 

intag av C-vitamin kan leda till hemolys hos personer med denna sjukdom. 

Hemokromatos: C-vitamin kan öka järnabsorptionen, vilket kan förvärra dessa tillstånd.  

Njurtransplantationsavstötning: Långvarig användning av C-vitamin i höga doser innan en njurtransplantation kan öka risken 

för avstötning av transplantation eller försena hur lång tid det tar tills den transplanterade njuren fungerar. 

Schizofreni: Höga doser med C-vitamin tillsammans med E-vitamin kan öka risken för psykos hos vissa personer med 

schizofreni när de tas med antipsykotiska läkemedel. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Synergister. A, B6, B3, B5, E, Bioflavonider. Ca, Co, Mg, organisk Se, Na. 

Antagonister. Fe, Cu, oorganisk selen. 

Vitamin C och läkemedel. 

• Aluminium kan interagera med askorbinsyra. Aluminium finns i de flesta antacida. Askorbinsyra kan stimulera upptag 

av aluminium. Denna interaktion gäller inte formerna kalcium- och natriumaskorbat. Vill man vara säker bör man ta 

vitamin C två timmar före eller fyra timmar efter antacida. 
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• Östrogener kan interagera med vitamin C. Intag av C-vitamin tillsammans med östrogener kan öka effekterna och 

biverkningarna av östrogen. Vitamin C dämpar nedbrytningshastigheten av östrogen. 

• Proteashämmare kan interagera med vitamin C. Verkan av dessa mediciner kan minska på grund av ökad nedbrytnings-

hastighet.  

• Vitamin C kan minska verkan av statiner. 

• Vitamin C kan minska verkan av nikotinsyra. 

• Vitamin C kan minska verkan av warfarin. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av acetaminophen (Tylenol). 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av Aspirin. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av kolinmagnesiumtrisalicylat. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten salsalat (Disalcid).  

 

C-vitamin Complex 250 g pulver 
Produktinformation. Artikelnummer 206C. 250 gram pulver. Kalciumaskorbat ska inte förväxlas med enklare former av C-

vitamin. Det har ett neutralt pH-värde vilket gör det mer skonsamt för magen. Kalciumaskorbat innehåller 90% askorbat 

(vitamin C) och 10% kalcium. Kombinationen av C-askorbat med den fytonäringsämnen från acerola, acai och camu-camu 

ger preparatet extra hög biotillgänglighet och intracellulär verkan. 

Ingredienser. 242,5 gram kalciumaskorbat. 2,5 g Acaipulver. 2,5 g Acerolaextrakt.  2,5 g Camu-camu extrakt.  

Dosering: Ett kryddmått om dagen tillsammans med ett glas vatten på fastande mage. 

Produktkod. Vitamin C. 

En dagsdos (1 kryddmått) ger: 

Ämne Dos/dag % av RDI* 

Vitamin C 1000 mg 1250% 

Kalcium 100 mg 12,5% 
 

*DRI är dagligt referensintag. 

Vitamin C, askorbinsyra eller askorbat (anjon av askorbinsyra), är ett essentiellt näringsämne för människor och de flesta 

andra djurarter. Vitamin C räknas till de vattenlösliga vitaminerna. Vitamin C är känslig för oxidation och tål inte för mycket 

ljus, värme och syre. Människan är tillsammans med apor, lemurer och marsvin en av de få djurarter på jorden som själv inte 

kan tillverka vitamin C eftersom vi saknar enzymet L-gulanolaktonoxidas. Den dagliga produktionsförmågan hos de flesta 

djurarter ligger på ca 75–100 mg per kroppskilo. Linus Pauling hävdade bl.a. att människan behöver äta minst 75 mg vitamin 

per kroppskilo för att upprätthålla en optimal hälsa. 

Acai är ett vackert mörklila bär som växer på det sydamerikanska palmträdet Acaizeiro. Arten är hemmahörande i Brasilien, 

Peru, Surinam och Trinidad och Tobago. Açaí-palmerna är höga, smala träd som bli 25 meter höga. Frukten är liten, rund 

och mörklila färgad. Den mörka lila färgen på fruktens halt av de polyfenoliska föreningarna. Kolhydratdelen inkluderade 

kostfiber med långsamma kolhydrater. Fettdelen bestod av oljesyra (56% av det totala fettet), palmitinsyra (24%) och 

linolsyra (13%). Koncentrationen av antocyaninerna cyanidin-3-0-glukosid och cyanidin-3-O-rutinosid är 3,19 mg per gram 

pulver. 

Acerola, Malpighia glabra, är ett tropiskt fruktbärande träd i familjen Malpighiaceae. Artens ursprungliga utbrednings-

område ligger i Västindien och i det angränsande amerikanska fastlandet. Acerola introducerades som odlingsväxt i Afrikas, 

Asiens och Oceaniens tropiska regioner. Växten kan vara utformad som buske eller som upp till 5 meter högt träd. Den 

nästan klotrunda frukten påminner i formen om körsbäret och den är likaså ätlig. Frukten förarbetas vanligen till sylt och 

juice eller den används för att smaksätta glass. Frukten innehåller cirka 30 gånger mer C-vitamin än citron och apelsin. 

Camu-camu (Myrciaria dubia) är ett litet buskigt träd hemmahörande i Amazonas regnskog i Peru och Brasilien. Trädet bär 

ett röd-lilafärgat körsbärsliknande bär. Den utomordentligt höga vitamin C-halten (i storleksordningen 2–3% av färskvikten) 

är den viktigaste egenskapen hos bäret. Den innehåller även aminosyrorna valin, leucin och serin. Camu-camu är också rikt 

på flavonoider, såsom antocyaniner, flavonoler, flavonoler, katekiner, delfinidin 3-glukosid, cyanidin 3-glukosid, ellagsyra 

och rutin. 

Vitamin C bidrar till:  

• att bibehålla immunsystemets normala funktion under och efter intensiv fysisk träning 

• normal kollagenbildning som har betydelse för blodkärlens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för benstommens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för broskets normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för tandköttets normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för hudens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för tändernas normala funktion 

• normal energiomsättning 

• nervsystemets normala funktion 

• normal psykologisk funktion 

• immunsystemets normala funktion 

• att skydda cellerna mot oxidativ stress 

• att minska trötthet och utmattning 

• att återbilda den reducerade formen av vitamin E 

• ökar järnupptaget 
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Dosering 

Behovet av C-vitamin varierar med bland annat ålder.  

Grupp/Ålder  Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn 6–11 månader 20 milligram 

Spädbarn 12–23 månader 25 milligram 

Barn 2–5 år  30 milligram 

Barn 6–9 år  40 milligram 

Barn 10–13 år  50 milligram 

Vuxna   75 milligram 

Gravida   85 milligram 

Ammande  100 milligram 
 

ODI. 1 000 mg med tillskott. 

TDI. 75–200 mg per kroppskilo genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.  

Beräknad tid för verkan: Inom en vecka. 

Halveringstid i blod: 6 timmar i blod.  

Halveringstid i vävnader: Ca 3 veckor. Människokroppen innehåller en normal reserv av vitamin C motsvarande 1 500 mg 

(om den totala kroppsvikten uppgår till 70–75 kg). Basalförbrukningen per dygn uppgår till ca 75 mg per kroppskilo. Under 

psykisk, fysisk och kemisk stress tredubblas basalförbrukningen. Halveringstiden för vitamin C som är lagrad i olika 

vävnader beräknas till ca tre veckor.  

Lagringstid: 6 veckor i olika vävnader. 

Biotillgänglighet: Vitamin C absorberas i tunntarmen både genom aktiv transport och passiv diffusion. Vitamin C 

absorberas genom två membranproteintransportsystem: SVCT och GLUT. SVCT är det dominerande systemet för vitamin C 

transport i kroppen. GLUT överför askorbinsyra formen av vitamin C. Även om askorbinsyra absorberas i högre takt än 

askorbat är nivån av askorbinsyra i blod och vävnader under normala förhållanden låg eftersom cellerna snabbt omvandlar 

askorbinsyra till askorbat. Med regelbundet intag kan absorberingsförmågan variera mellan 70 och 95 %. Graden av 

absorption minskar då intaget ökar. Vid höga intag (12 gram/tillfälle) kan den mänskliga absorptionen av C vara så låg som 

16 %. Vid låga intag (<20 mg) kan utnyttjandegraden uppgå till 98 %. Vid höga doser (motsvarande flera hundra mg/dag hos 

människa) ackumuleras vitamin C i blodet tills plasmanivåerna når maxtröskeln, vilket är ca 1,5 mg/dl hos män och 1,3 

mg/dl hos kvinnor. Vid koncentrationer i blodet högre än detta värde utsöndras överskott i urinen med en halveringstid på 

cirka 30 minuter. Vid koncentrationer mindre än detta tröskelvärde försöker njurarna förlänga halveringstiden.16–98 % 

beroende på dos, form av vitamin C och matsmältningssystemets kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. C-vitamin har en låg toxicitet. Dödlighet hos människa på grund av höga C-vitamin intag är 

okänd. Dock kan överdosering hos vissa känsliga personer framkalla illamående och diarré. Denna riskbild är mindre i 

askorbat formerna av vitamin C. 

Graviditet och amning. Oralt intag bedöms som säkert för gravida eller ammande kvinnor i doser som inte överstiger 2000 

mg per dag.  

Spädbarn och barn: C-vitamin via tillskott för barn bör inte överstiga högre än 400 mg dagligen för barn 1 till 3 år, 650 mg 

dagligen för barn 4 till 8 år, 1200 mg dagligen för barn 9 till 13 år och 1800 mg dagligen för ungdomar 14 till 18 år. 

Njursten. Eftersom oxalat är en metabolit av vitamin C, finns det en viss oro för att höga intag av vitamin C kan öka risken 

för njursten. Vissa studier har rapporterat att extra C-vitamin ökar urinoxalat nivåer. Huruvida någon ökning av oxalat nivåer 

skulle leda till en höjning av risk för njursten har undersökts i epidemiologiska studier. Två stora studier, en på 45 251 och 

en annan på 85 557 kvinnor rapporterade att en konsumtion av 1 500 mg C-vitamin dagligen ökade inte risken för njursten 

jämfört med dem som konsumerar 250 mg dagligen. Däremot har en ny studie som följde 45 619 män funnit att de som 

konsumerade 1000 mg/dag av C-vitamin hade 41 % högre risk för njursten. 

Angioplastik. C-vitamin i högre doser bör undvikas omedelbart före och efter angioplastik. C-vitamin kan påverka korrekt 

läkning. 

Viktminskningskirurgi. Viktminskningskirurgi kan få kroppen att ta upp mer oxalat från maten. Detta kan öka mängden 

oxalat i urinen. För mycket oxalat i urinen kan orsaka problem som njursten.  

Njursjukdom. C-vitamin kan öka mängden oxalat i urinen. För mycket oxalat i urinen kan öka risken för njursvikt hos 

personer med njursjukdom. 

Diabetes. C-vitamin kan öka blodsockret.  

Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD)-brist: G6PD är en ovanlig genetiskt betingad ämnesomsättningssjukdom. Stora 

intag av C-vitamin kan leda till hemolys hos personer med denna sjukdom. 

Hemokromatos: C-vitamin kan öka järnabsorptionen, vilket kan förvärra dessa tillstånd.  

Njurtransplantationsavstötning: Långvarig användning av C-vitamin i höga doser innan en njurtransplantation kan öka risken 

för avstötning av transplantation eller försena hur lång tid det tar tills den transplanterade njuren fungerar. 

Schizofreni: Höga doser med C-vitamin tillsammans med E-vitamin kan öka risken för psykos hos vissa personer med 

schizofreni när de tas med antipsykotiska läkemedel. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Synergister. A, B6, B3, B5, E, Bioflavonider. Ca, Co, Mg, organisk Se, Na. 

Antagonister. Fe, Cu, oorganisk selen. 

Vitamin C och läkemedel. 

• Aluminium kan interagera med askorbinsyra. Aluminium finns i de flesta antacida. Askorbinsyra kan stimulera upptag 

av aluminium. Denna interaktion gäller inte formerna kalcium- och natriumaskorbat. Vill man vara säker bör man ta 

vitamin C två timmar före eller fyra timmar efter antacida. 
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• Östrogener kan interagera med vitamin C. Intag av C-vitamin tillsammans med östrogener kan öka effekterna och 

biverkningarna av östrogen. Vitamin C dämpar nedbrytningshastigheten av östrogen. 

• Proteashämmare kan interagera med vitamin C. Verkan av dessa mediciner kan minska på grund av ökad nedbrytnings-

hastighet.  

• Vitamin C kan minska verkan av statiner. 

• Vitamin C kan minska verkan av nikotinsyra. 

• Vitamin C kan minska verkan av warfarin. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av acetaminophen (Tylenol). 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av Aspirin. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av kolinmagnesiumtrisalicylat. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten salsalat (Disalcid).  

 

Vitamin C Plus 
Produktinformation. Artikelnummer 206F. 250 gram pulver med vitamin C tillsammans med nyponpulver och zink. 

Vitamin C är i form av kalcium- och natriumaskorbat, som har ett neutralt pH-värde vilket gör det mer skonsamt för magen. 

Ingredienser. Vitamin C. Nyponpulver (rosa canina l). Zinkcitrat. 

Dosering. 1 kryddmått per dag i samband med måltid eller enligt rekommendation. 

Produktkod. Vitamin C. Zink. 

Innehåll per dagsdos (1 kryddmått): 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Vitamin C 1 000 mg 1 250 % 

Kalcium 50 mg 6.25 % 

Natrium 50 mg  

Nyponpulver 45 mg  

Zink 4 mg 40 % 
 

*DRI är dagligt referensintag.                  

Vitamin C, askorbinsyra eller askorbat (anjon av askorbinsyra), är ett essentiellt näringsämne för människor och de flesta 

andra djurarter. Vitamin C räknas till de vattenlösliga vitaminerna. Vitamin C är känslig för oxidation och tål inte för mycket 

ljus, värme och syre. Människan är tillsammans med apor, lemurer och marsvin en av de få djurarter på jorden som själv inte 

kan tillverka vitamin C eftersom vi saknar enzymet L-gulanolaktonoxidas. Den dagliga produktionsförmågan hos de flesta 

djurarter ligger på ca 75–100 mg per kroppskilo. Linus Pauling hävdade bl.a. att människan behöver äta minst 75 mg vitamin 

per kroppskilo för att upprätthålla en optimal hälsa. 

Zink är ett metalliskt grundelement med atomnummer 30 troligen namngivet av alkemisten Paracelsus efter det tyska ordet 

Zinke. Den tyske kemisten Andreas Sigismund Marggraf upptäckte ren metallisk zink i 1746. Zink är ett viktig essentiellt 

näringsämne för människan. Zink bidrar till: 

Vitamin C och zink i Vitamin C Plus bidrar till:  

• att bibehålla immunsystemets normala funktion under och efter intensiv fysisk träning 

• att bibehålla normal benstomme 

• att bibehålla normal hud 

• att bibehålla normal synförmåga 

• att bibehålla normala naglar 

• att bibehålla normala testosteronnivåer i blodet 

• att bibehålla normalt hår 

• att minska trötthet och utmattning 

• att skydda cellerna mot oxidativ stress 

• att återbilda den reducerade formen av vitamin E 

• har en roll i celldelningsprocessen 

• immunsystemets normala funktion 

• nervsystemets normala funktion 

• normal DNA-syntes 

• normal energiomsättning 

• normal fertilitet och reproduktion 

• normal kognitiv funktion 

• normal kolhydratomsättning 

• normal kollagenbildning som har betydelse för benstommens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för blodkärlens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för broskets normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för hudens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för tandköttets normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för tändernas normala funktion 

• normal omsättning av fettsyror 

• normal omsättning av makronäringsämnen 

• normal omsättning av vitamin A 

• normal proteinsyntes 
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• normal psykologisk funktion 

• normal syra- basbalans 

• ökar järnupptaget 
 

Dosering 

Behovet av C-vitamin och zink varierar med bland annat ålder.  

Grupp/Ålder  RDI Vitamin C RDI Zink 

Spädbarn 6–11 månader 20 milligram 5 milligram 

Spädbarn 12–23 månader 25 milligram 5 milligram 

Barn 2–5 år  30 milligram 6 milligram 

Barn 6–9 år  40 milligram 7 milligram 

Flickor 10–13 år   50 milligram 8 milligram 

Pojkar 10–13 år   50 milligram 11 milligram 

Flickor 14–17 år   75 milligram 9 milligram 

Pojkar 14–17 år   75 milligram 12 milligram 

Kvinnor    75 milligram 7 milligram 

Män   75 milligram 9 milligram 

Gravida   85 milligram 9 milligram 

Ammande  100 milligram 11 milligram 
 

ODI Vitamin C. 1 000 mg med tillskott.  

ODI Zink. 25–50 mg med tillskott. 

TDI Vitamin C. 75–200 mg per kroppskilo genom tillskott. 

TDI Zink. 50–150 mg genom tillskott. Vid långtidsprofylax (längre än 3 månader) komplettera med Bredspektrum 

Antioxidant Optimal Protect. 

Behandlingstid: 1–3 månader.  

Beräknad tid för verkan: Inom en vecka. 

Halveringstid i blod: 6 timmar i blod.  

Halveringstid i vävnader: Vitamin C ca 3 veckor. Människokroppen innehåller en normal reserv av vitamin C motsvarande 

1 500 mg (om den totala kroppsvikten uppgår till 70–75 kg). Basalförbrukningen per dygn uppgår till ca 75 mg per 

kroppskilo. Under psykisk, fysisk och kemisk stress tredubblas basalförbrukningen. Halveringstiden för vitamin C som är 

lagrad i olika vävnader beräknas till ca tre veckor. Zink har en halveringstid på 4 månader. 

Lagringstid: Vitamin C 6 veckor i olika vävnader. Zink 8 månader. 

Biotillgänglighet: Vitamin C absorberas i tunntarmen både genom aktiv transport och passiv diffusion. Vitamin C 

absorberas genom två membranproteintransportsystem: SVCT och GLUT. SVCT är det dominerande systemet för vitamin C 

transport i kroppen. GLUT överför askorbinsyra formen av vitamin C. Även om askorbinsyra absorberas i högre takt än 

askorbat är nivån av askorbinsyra i blod och vävnader under normala förhållanden låg eftersom cellerna snabbt omvandlar 

askorbinsyra till askorbat. Med regelbundet intag kan absorberingsförmågan variera mellan 70 och 95 %. Graden av 

absorption minskar då intaget ökar. Vid höga intag (12 gram/tillfälle) kan den mänskliga absorptionen av C vara så låg som 

16 %. Vid låga intag (<20 mg) kan utnyttjandegraden uppgå till 98 %. Vid höga doser (motsvarande flera hundra mg/dag hos 

människa) ackumuleras vitamin C i blodet tills plasmanivåerna når maxtröskeln, vilket är ca 1,5 mg/dl hos män och 1,3 

mg/dl hos kvinnor. Vid koncentrationer i blodet högre än detta värde utsöndras överskott i urinen med en halveringstid på 

cirka 30 minuter. Vid koncentrationer mindre än detta tröskelvärde försöker njurarna förlänga halveringstiden.16–98 % 

beroende på dos, form av vitamin C och matsmältningssystemets kvalitet. 

Zink har en låg biotillgänglighet vilket är beroende av en väl fungerande proteinsyntes. Eventuellt överskott kan utsöndras 

via gallan, sekretion från bukspottkörteln och sekundärt via njurarna. När vi intar mat som innehåller zink spjälkas zink till 

fria joner i tolvfingertarmen varpå de sålunda binds till zinktransporterande proteiner för absorberingen i tunntarmen. En 

viktig faktor för fungerande upptag är utsöndringen av en s.k. pyridinförening, pikolinsyra, i tolvfingertarmen. Denna 

förening tillverkas i levern från aminosyran tryptofan i en process som är beroende av funktionell närvaro av vitaminerna B6 

och B3. Från tarmcellerna fraktas zink, i huvudsak bundet till albumin, till levern. I levern kan zink lagras en viss tid i 

hepatocyterna och utsöndras vid behov i blodet bundet till albumin (sekundärt transferrin). Vetenskapen känner i dagsläget 

inte till någon form av huvudregulator av zinkmetabolismen. Koncentrationen av zink i blodet tycks förbli relativt konstant 

oberoende av zink intag. Eftersom transferrin också transporterar järn så kan ett högt intag av järn minska zinkabsorption 

och vice versa. En liknande reaktion uppstår med koppar. Beräknad genomsnittligt upptag är ca 20–30%. 

Toxisk dos och biverkningar. C-vitamin har en låg toxicitet. Dödlighet hos människa på grund av höga C-vitamin intag är 

okänd. Dock kan överdosering hos vissa känsliga personer framkalla illamående och diarré. Denna riskbild är mindre i 

askorbat formerna av vitamin C. Långtidsprofylax av zink upp till 40 mg om dagen betraktas som säkert. Över 100 mg per 

dag i flera månader kan ge upphov till nedsatt immunförsvar (koppar bristrelaterade tillstånd). Akut toxisk dos av zink är  

2 000 mg vilket kan ge magirritation, illamående och kräkningar. Efter längre tid anemi, njursvikt och koordinations-

svårigheter. 

Graviditet och amning. Oralt intag bedöms som säkert för gravida eller ammande kvinnor i doser som inte överstiger 2000 

mg per dag. Gravida och ammande kvinnor över 18 bör inte ta mer än 40 mg zink per dag. 

Spädbarn och barn: C-vitamin via tillskott för barn bör inte överstiga högre än 400 mg dagligen för barn 1 till 3 år, 650 mg 

dagligen för barn 4 till 8 år, 1200 mg dagligen för barn 9 till 13 år och 1800 mg dagligen för ungdomar 14 till 18 år. 

Njursten. Eftersom oxalat är en metabolit av vitamin C, finns det en viss oro för att höga intag av vitamin C kan öka risken 

för njursten. Vissa studier har rapporterat att extra C-vitamin ökar urinoxalat nivåer. Huruvida någon ökning av oxalat nivåer 

skulle leda till en höjning av risk för njursten har undersökts i epidemiologiska studier. Två stora studier, en på 45 251 och 

en annan på 85 557 kvinnor rapporterade att en konsumtion av 1 500 mg C-vitamin dagligen ökade inte risken för njursten 
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jämfört med dem som konsumerar 250 mg dagligen. Däremot har en ny studie som följde 45 619 män funnit att de som 

konsumerade 1000 mg/dag av C-vitamin hade 41 % högre risk för njursten. 

Angioplastik. C-vitamin i högre doser bör undvikas omedelbart före och efter angioplastik. C-vitamin kan påverka korrekt 

läkning. 

Viktminskningskirurgi. Viktminskningskirurgi kan få kroppen att ta upp mer oxalat från maten. Detta kan öka mängden 

oxalat i urinen. För mycket oxalat i urinen kan orsaka problem som njursten.  

Njursjukdom. C-vitamin kan öka mängden oxalat i urinen. För mycket oxalat i urinen kan öka risken för njursvikt hos 

personer med njursjukdom. 

Diabetes. C-vitamin kan öka blodsockret. Stora doser av zink kan sänka blodsockret hos personer med diabetes. Diabetiker 

bör använda zink med försiktighet. 

Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD)-brist: G6PD är en ovanlig genetiskt betingad ämnesomsättningssjukdom. Stora 

intag av C-vitamin kan leda till hemolys hos personer med denna sjukdom. 

Hemokromatos: C-vitamin kan öka järnabsorptionen, vilket kan förvärra dessa tillstånd.  

Njurtransplantationsavstötning: Långvarig användning av C-vitamin i höga doser innan en njurtransplantation kan öka risken 

för avstötning av transplantation eller försena hur lång tid det tar tills den transplanterade njuren fungerar. 

Schizofreni: Höga doser med C-vitamin tillsammans med E-vitamin kan öka risken för psykos hos vissa personer med 

schizofreni när de tas med antipsykotiska läkemedel. 

Kontraindikationer. Stora mängder zink (100 mg/dag eller mer) under en period på tre månader kan störa 

biotillgängligheten av koppar och järn. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt och kopparbrist. 

Synergister. A, B1, B6, B3, B5, E, Bioflavonider. Ca, K, Mn, Fe, Cr, P, Co, Mg, organisk Se, Na.  

Antagonister. B1, B10. B12, Inositol, D, E. Mineraler: Co, Cr, Mn, Cu, Fe, Se, Ca, P. Metaller: Hg, Ni, Pb, Cd.  

Vitamin C och läkemedel. 

• Aluminium kan interagera med askorbinsyra. Aluminium finns i de flesta antacida. Askorbinsyra kan stimulera upptag 

av aluminium. Denna interaktion gäller inte formerna kalcium- och natriumaskorbat. Vill man vara säker bör man ta 

vitamin C två timmar före eller fyra timmar efter antacida. 

• Östrogener kan interagera med vitamin C. Intag av C-vitamin tillsammans med östrogener kan öka effekterna och 

biverkningarna av östrogen. Vitamin C dämpar nedbrytningshastigheten av östrogen. 

• Proteashämmare kan interagera med vitamin C. Verkan av dessa mediciner kan minska på grund av ökad nedbrytnings-

hastighet.  

• Vitamin C kan minska verkan av statiner. 

• Vitamin C kan minska verkan av nikotinsyra. 

• Vitamin C kan minska verkan av warfarin. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av acetaminophen (Tylenol). 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av Aspirin. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av kolinmagnesiumtrisalicylat. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten salsalat (Disalcid).  

Zink och läkemedel 

• Antivirala medel (antibakteriella). Samtidig administrering av zink och antibiotika, särskilt tetracykliner och 

kinoloner, kan minska absorptionen av antibiotika och potentiellt minska dess effektivitet. Intag av zink och dessa 

antibiotika med minst två timmars mellanrum bör förhindra denna kontraindikation. 

• Immunförsvarsdämpande medel. Zink kan kontraindikera med läkemedel vars funktion är att dämpa 

immunförsvarets aktivitet. 

• Cisplatin används för att behandla cancer. Zink tillsammans med EDTA och cisplatin kan öka effekterna och 

biverkningarna av cisplatin. 

• Penicillamin används för behandling av Wilsons sjukdom och reumatoid artrit. Zink kan minska verkan av 

penicillamin. 

• Amilorid är ett vätskedrivande läkemedel som kan interagera med zink. Amilorid kan öka mängden zink i kroppen. 

 

D-vitamin 
Produktinformation  

Art 222. 60 tabletter. Varje tablett ger 50 mcg (2000 IE) vitamin D3 (kolekalciferol).  

Ingredienser. Fyllnadsmedel (Di-kalciumfosfat). Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). Fyllnadsmedel (stearinsyra). 

Vitamin D3 (kolekalciferol). Stabiliseringsmedel (tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa). Klumpförebyggande medel 

(magnesiumsalter av fettsyror). 

Dosering. 2 tabletter per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod. Vitamin D. 

En dagsdos (2 tabletter) ger: 
 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Vitamin D 100 mcg (4000 IE) 2000% 
 

*DRI är dagligt referensintag. 

D-vitamin Plus Art 222 B. 90 kapslar. Varje kapsel ger 170 mcg (6800 IE) vitamin D3 (kolekalciferol). 

Ingredienser. Vitamin D3 (kolekalciferol). Mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel). Kapseln är gjord av gelatin.  

Dosering. 1 kapsel per dag eller enligt ordination. 

Produktkod. Vitamin D. 
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En dagsdos (1 kapsel) ger: 
 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Vitamin D 170 mcg (6800 IE) 3400% 
 

*DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. Vitamin D är ett livsnödvändigt fettlösligt vitamin som är stabilt mot värme, syre och alkalier. 

Däremot blir det instabilt av ljus. Vitamin D brukar definieras som en grupp fettlösliga prohormoner och till denna term 

inräknas olika metaboliter av vitamin D. År 1918 upptäckte den brittiske läkaren Edward Mellanby (1884–1955) att 

fiskleverolja botade rakitis. Han drog därvid slutsatsen att fiskleverolja innehåller vitamin A och/eller en närbesläktad 

komponent som botade rakitis. Vid denna tid kände man bara till vitamin A som faktor i fiskleveroljan. År 1922 upptäckte 

den amerikanske biokemisten Elmer McCollum (1879–1967) att modifierade fiskolja där vitamin A hade uteslutits, likaledes 

botade rakitis hos hundar. Därför kunde Mellanby fastställa att fiskleverolja innehöll ytterligare en okänd komponent som 

botade rakitis. Han döpte denna komponent till vitamin D. År 1925 upptäckte den tyske kemisten Adolf Windaus (1876–

1959) att människan kunde själv tillverka vitamin D. Han konstaterade att när huden bestrålades med UV-ljus så ombildades 

7-dehydrokolesterol till vitamin D. Han tilldelas år 1929 nobelpriset för denna upptäckt. Vitamin D bidrar till:  

• normalt upptag/utnyttjande av kalcium och fosfor 

• normala kalciumnivåer i blodet 

• att bibehålla normal benstomme 

• att bibehålla normala tänder 

• immunsystemets normala funktion 

• har en roll i celldelningsprocessen 

Doseringar 

Det rekommenderade dagliga behovet varierar med ålder och hur mycket man vistas i solen.  

Grupp/ålder    Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn och barn under 2 år   10 mikrogram 

Barn och vuxna under 75 år   10 mikrogram 

Vuxna med lite eller ingen solexponering 20 mikrogram 

Vuxna över 75 år    20 mikrogram 
 

ODI. 50–100 mcg (2000–4000 IE) med tillskott. 

TDI. 100–500 mcg (4000–20000 IE) genom tillskott. Långtidsprofylax (längre än 3 månader) rekommenderas en 

komplettering med Bredspektrum Antioxidanter (2+2) eftersom långtidsanvändning av vitamin D kan påverka upptaget av 

andra fettlösliga vitaminer. 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: 58 dagar. 

Halveringstid i vävnader: 29 dagar i vävnader. 

Halveringstid i blod: 6–12 timmar. 

Biotillgänglighet: 50–80%. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av fett. 

Toxisk dos och biverkningar. Vitamin D har en låg toxicitet vid kontrollerade doser. Hos friska vuxna kan ett intag av mer 

än 250 mcg per dag i mer än tre månader framkalla toxicitet. Det medicinska tillståndet förknippas till hyperkalcemi. 

Vitamin D toxicitet behandlas genom att man avslutar D-vitamin och begränsa kalciumintaget.  

Barn. Spädbarn från 0–6 månader bör inte ta mer än 25 mcg (1000 IE) dagligen. Spädbarn i åldern 6–12 månader bör inte ta 

mer än 37,5 mcg (1500 IE) dagligen. Barn i åldrarna 1–3 år bör inte ta mer än 62,5 mcg (2500 IE) dagligen. Barn i åldern 4–

8 år bör inte ta mer än 75 mcg (3000 IE) dagligen. Barn 9 år och äldre ska inte ta mer än 100 mcg (4000 IE) dagligen. 

Graviditet och amning. Gravida eller ammande kvinnor bör konsultera sin vårdgivare innan de tar ett D-vitamintillskott.  

Hypervitaminosis D. Vitamin D-toxicitet (hypervitaminos D) leder till onormalt höga serum kalciumnivåer (hyperkalcemi), 

vilket skulle kunna resultera i benförlust, njursten, och förkalkning av organ som hjärta och njurar, om det blir obehandlad 

under en lång tidsperiod. Hyperkalcemi har observerats efter dagliga doser på mer än 50 000 IE vitamin D. Sammantaget 

tyder forskning på att vitamin D toxicitet är mycket osannolikt hos friska människor på intag lägre än 10 000 IE dag. 

Institute of Medicine i USA har fastställt en övre gräns för intag på 4 000 IE/dag (100 mikrogram/dag) för alla vuxna.  

D-vitamintoxicitet har inte observerats bero på solen. Vissa medicinska tillstånd kan öka risken för hyperkalcemi som svar 

på vitamin D intag, inklusive primär hyperparatyreoidism, sarkoidos, tuberkulos, och lymfom. Personer med dessa tillstånd 

kan utveckla hyperkalcemi som svar på en ökning av vitamin D status och bör därför konsultera en kvalificerad vårdgivare 

om en ökning av D-vitamin intag. 

Åderförkalkning. Kliniska doser D-vitamin kan förvärra detta tillstånd, särskilt hos personer med njursjukdom. 

Histoplasmos. D-vitamin kan öka kalciumnivåerna hos personer med histoplasmos (svampinfektion). Detta kan öka risken 

för njursten hos personer med detta tillstånd. 

Hyperparatyreoidism. D-vitamin kan öka kalciumnivåerna hos personer med hyperparatyreoidism.  

Lymfom. D-vitamin kan öka kalciumnivåerna hos personer med lymfom. Detta kan öka risken för njursten.  

Njursjukdom. D-vitamin kan öka kalciumnivåerna och öka risken för härdning av artärerna hos personer med allvarlig 

njursjukdom. Detta måste balanseras med behovet av att förhindra renal osteodystrofi, en bensjukdom som uppstår när 

njurarna inte upprätthåller de korrekta nivåerna av kalcium och fosfor i blodet. Kalciumnivåer bör övervakas noggrant hos 

personer med njursjukdom. 

Sarkoidos. D-vitamin kan öka kalciumnivåerna hos personer med sarkoidos. Detta kan öka risken för njursten.  

Tuberkulos. D-vitamin kan öka kalciumnivåerna hos personer med tuberkulos. Detta kan öka risken för njursten. 

Kontraindikationer. Ett långvarig och högt intag av vitamin D kan påverka upptaget av essentiella fettsyror och de 

fettbundna vitaminerna A, K, E, eftersom dessa ämnen tävlar om samma receptorer. 
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Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar. Njursvikt. Sarkoidos. TBC. Lymfom. Hyperparatyreoidism. 

Synergister. A, C, E, F, B12, kolin, Ca, P, Co, Mg, Se, Na. 

Antagonister. A, Zn, K, Mg, P. Långtidsprofylax av vitamin D bör kompletteras med magnesium och zink. 

Vitamin D och läkemedel 

• Aluminium kan interagera med vitamin D. Aluminium finns i de flesta antacida. D-vitamin kan stimulera upptaget av 

aluminium i tunntarmen. Denna interaktion kan vara ett problem för personer med njursjukdom. Ta D-vitamin två 

timmar före eller fyra timmar efter antacida. 

• Calcipotrien (Dovonex) kan interagera med vitamin D. Calcipotrien är ett läkemedel som liknar vitamin D. Att 

kombinera D-vitamin tillsammans med calcipotrie kan öka effekterna och biverkningarna av detta läkemedel. Undvik 

kombinationen D-vitamin och calcipotrien. 

• Digoxin (Lanoxin) kan interagera med vitamin D. Eftersom vitamin D stimulerar absorption av kalcium kan en 

kombination öka effekterna av digoxin och leda till arytmier.  

• Diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac) kan interagera med vitamin D. Eftersom vitamin D stimulerar absorption av 

kalcium kan en kombination minska effektiviteten hos diltiazem. 

• Verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan) kan interagera med vitamin D. Eftersom vitamin D stimulerar absorption 

av kalcium kan en kombination påverka den medicinska effekten av verapamil. 

• Tiaziddiuretika) kan interagera med vitamin D. Att kombinera vissa diuretika med vitamin D kan öka risken för hyper-

kalcemi.  

 

E-vitamin 
Produktinformation. Artikelnummer 208. Varje kapsel ger 100 mg aktiv mängd naturligt vitamin E-vitamin.  

Ingredienser. Blandade tokoferoler (gamma, delta, alfa, beta). Fyllnadsmedel (Leucin). Gelatinkapsel. 

Dosering. 1 kapsel per dag eller enligt ordination. Komplettera alltid vid månad 4 behandlingen med ODI intag av övriga 

fettlösliga vitaminer. För bästa intag bör det intas ihop med fett. Kombinera gärna med Omega 3 och bredspektrum-

antioxidanter. Öppnad burk skall förvaras i mörker. Se till att locket alltid är stängd. E-vitamin är ljuskänsligt. 

Produktkod. Vitamin E. 

En dagsdos (1 kapsel) ger. 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Vitamin E 100 mg 833% 

*DRI är dagligt referensintag. 
 

Allmän information. Vitamin E är ett samlingsnamn för tokoferoler och tokotrienoler. E-vitamin familjen består av alfa, 

beta, gamma och delta tokoferoler. E-vitamin räknas till de fettlösliga vitaminerna och är ett livsnödvändigt näringsämne. 

Vitamin E är tålig mot värme och syra. Däremot kan det förstöras av alkalier, ljus, syre, höga mängder av järn och bly.  

Vitamin E bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress. 

Dosering. 

Det rekommenderade dagliga behovet varierar med kön och ålder. 

Grupp/Ålder   Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn och barn under 1 år  3 milligram 

Barn 2–5 år   5 milligram 

Barn 6–9 år   6 milligram 

Flickor 10–13 år   7 milligram 

Pojkar 10–13 år   8 milligram 

Kvinnor    8 milligram 

Män    10 milligram 

Gravida    10 milligram 

Ammande   11 milligram 

ODI. 100–200 mg (150–300 IE) med tillskott.  

TDI. 400 mg (600 IE) med tillskott. 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid i vävnader. 4 veckor. 

Lagringstid i vävnader. 8 veckor. 

Halveringstid i blod. 6–12 timmar. 

Biotillgänglighet. Absorptionseffekten av vitamin E beräknas till ca 20–30% och är beroende av ett fungerande utflöde av 

galla och pankreasenzymer i tolvfingertarmen. Den spjälkas i matsmältningssystemet till s.k. miceller som i sin tur tas upp 

av enterocyterna och fraktas via lymfsystemet bundet till specifika fettransportörer (kylomikroner). E-vitaminet fraktas till 

levern vari de lagras i hepatocyterna. Vid behov utsöndras vitamin E och levereras via blodet till olika målceller bundet till 

very low density lipoproteiner (VLDL). Detta innebär att funktionell närvaro av kolin spelar en viktig roll för ett väl 

fungerande vitamin E metabolism. Andra upplagringsorgan är hypofysen och binjurarna. Utsöndringen äger rum via 

avföringen. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av fett. 

Toxisk dos och biverkningar. Oralt intag av vitamin E är säkert för de flesta friska människor i kontrollerade doser (under 

600 mg per dag). Höga doser kan också orsaka illamående, diarré, magkramper, trötthet, svaghet, huvudvärk, suddig syn, 

utslag och blåmärken och blödning. 600 mg under längre tid kan nedsätta immunförsvaret (zink). Få biverkningar har 

noterats hos vuxna som tar tillskott på mindre än 2 000 mg alfa-tokoferol dagligen. Dock har de flesta studier av toxicitet 

eller biverkningar av vitamin E tillskott varat bara några veckor till några månader och biverkningar som uppträder som ett 

resultat av långsiktigt alfa-tokoferol tillskott har inte studerats tillräckligt.  Den mest oroande biverkan är nedsatt 
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blodkoagulation, vilket kan öka risken för blödning hos vissa individer. Vissa läkare rekommenderar avveckling av hög dos 

vitamin E tillägg en månad före kirurgi för att minska risken för blödning. 

Graviditet. Vid användning i den rekommenderade dagliga mängden är det säkert för gravida kvinnor. Vid högre doser 

rekommenderas utvärdering av eventuell riskbild tillsammans med ansvarig vårdgivare.  

Amning. E-vitamin är säkert när det intas oralt i den rekommenderade dagliga mängder under amning.  

Angioplastik. Undvik att ta tillskott som innehåller E-vitamin omedelbart före och efter angioplastik. Vitamin E kan 

påverka korrekt läkning.  

Blödningsstörningar. E-vitamin kan förvärra blödningsstörningar. Individer med olika typer av blödningsstörningar bör 

undvika att ta E-vitamintillskott.  

Diabetes. Personer med diabetes bör undvika terapeutiska doser av vitamin E.  

Leversjukdom. Personer med icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom bör undvika terapeutiska doser av vitamin E.  

Hjärtattack. Personer som har haft en hjärtattack bör undvika terapeutiska doser av vitamin E.  

Retinitis pigmentosa. 400 IE vitamin E verkar öka symtom hos personer med retinitis pigmentosa.  

Stroke: Personer med historia av stroke bör undvika terapeutiska doser av vitamin E. Det finns viss oro för att E-vitamin kan 

öka risken att få en allvarlig stroke som kallas hemorragisk stroke. Viss forskning visar att intag av vitamin E i doser 300–

800 IE varje dag kan öka risken för denna typ av stroke med 22%. Däremot kan vitamin E minska risken för ischemisk 

stroke. 

Kirurgi. E-vitamin kan öka risken för blödning under och efter operationen. Användning bör brytas minst 2 veckor före en 

planerad operation.  

Hypovitaminosis K. E-vitamin kan förvärra koagulationsproblem hos personer som har brist på vitamin K. 

Akut toxisk dos. 3 000 mg. Hypertoni, illamående, magsmärtor, trötthet och diarréer. 

Kontraindikationer. Ett långvarig och högt intag av vitamin E kan påverka upptaget av essentiella fettsyror och de 

fettbundna vitaminerna A, D, K, eftersom dessa ämnen tävlar om samma receptorer. 

Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, operationer (2v), barn, blödarsjukan. 

Synergister. A, B, C, D, F, Ca, Fe, Ma, P, K, Se, Na, Zn. 

Antagonister. A, C, K, Mn, Ca, Zn, Fe, Mg.  

Vitamin E och läkemedel 

• Användning av vitamin E-tillskott kan öka risken för blödning hos individer som tar antikoagulerande läkemedel, 

såsom warfarin (Waran), trombocythämmande läkemedel, såsom klopidogrel (Plavix) och dipyridamol (Persantine), 

och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), inklusive acetylsalicylsyra, ibuprofen och andra.  

• Personer som behandlas med antikoagulantia (blodförtunnande medel) eller personer som har K-vitaminbrist inte ta 

terapeutiska doser av vitamin E utan noggrann medicinsk övervakning på grund av ökad risk för blödning. 

• Cyklosporin (Neoral, Sandimmune) kan interagera med vitamin E. En kombination kan absorption, verkningar och 

biverkningar av cyklosporoin.  

• Terapeutisk dos vitamin E stimulerar leverns CP-450-system vilket ökar nedbrytningshastigheten av alla typer av 

läkemedel. 

• Terapeutisk dos av vitamin E kan begränsa verkan av statiner. 

• Terapeutisk dos av vitamin E kan begränsa verkan av nikotinsyra. 

 

Ferro Plus 
Produktinformation. Artikelnummer 211. 120 tabletter. Ferroplus är ett bredspektrum synergimedel järntillskott. Varje 

tablett ger 20 mg elementärt järn tillsammans med en rad järnsynergister. Detta är ett specialpreparat vars funktion är att höja 

järnvärdet i kroppen. Ferro Plus består av en kombination av tvåvärt järn och olika hjälpämnen som behövs för ett 

fungerande upptag av järn. Detta preparat är baserat på den så kallade synergiprincipen. Detta innebär tillförsel av 

näringsämnen som i samverkan med varandra kan höja järnvärdet i kroppen. 

Ingredienser. Di-kalciumfosfat (fyllnadsmedel).  Mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel). Vitamin C (L-askorbinsyra).  

Stearinsyra (fyllnadsmedel). Kelp (Fucus vesiculosis med 0,2 % jod). Järn (järnfumarat). Zink (zinksulfat). Nässla (Urtica 

Dioica 4:1 rot). Magnesiumsalter av fettsyror (klumpförebyggande medel). 

Dosering. 1 tablett per dag i samband med måltid eller enligt rekommendation.  

Produktkod. Järn. 

En dagsdos (1 tablett) ger: 
 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Järn 20 mg 143 % 

Zink 5 mg 50 % 

Jod 35 mcg 23 % 

Vitamin C 50 mg 62.5 % 

Brännässla 50 mg  

*DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. Järn är ett grundämne med atomnummer 26. Järn är ett av de mest förekommande mineralelementen i 

universum. Järn är ett essentiellt näringsämne för människan. Välnärda människor i industrialiserade länder har ca 4–5 gram 

järn i kroppen. Av detta finns 50 % bundet i hemoglobin, som behövs för att transportera syre i blodet. Närmare 35 % är 

bundet i järnlagringsproteinet ferritin i celler, fram för allt i mjälten, levern och benmärgen. Ytterligare 400 mg finns bundet 

i olika cellproteiner som använder järn för viktiga cellulära processer (myoglobin och cytokrom). Olika typer av järnbrist-

sjukdomar är en av de vanligaste näringsbristerna i världen. 
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Järn bidrar till: 

• normal kognitiv funktion 

• normal energiomsättning 

• normal bildning av röda blodkroppar och hemoglobin 

• normal syretransport i kroppen 

• immunsystemets normala funktion 

• att minska trötthet och utmattning 

• har en roll i celldelningsprocessen 

Dosering 

Det rekommenderade intaget per dag skiljer sig mellan olika åldersgrupper: 

Kön/Grupp/Ålder    Rekommenderat intag 

Spädbarn och barn under 6 år   8 milligram 

Barn 6–9 år    9 milligram 

Barn 10–13 år    11 milligram 

Pojkar 14–17 år    11 milligram 

Flickor 14–17 år    15 milligram 

Kvinnor i fertil ålder   15 milligram 

Övriga vuxna    9 milligram 
 

ODI: 10–20 mg med tillskott.  

TDI: 20–100 mg genom tillskott. 2–4 tabletter per dag morgon och kväll med 12 timmars intervall. För bästa effekt 

kombinera med Vitamin B2 Synergos (1+1). Långtidsprofylax (mer än 3 månader) bör kompletteras med Bredspektrum 

Antioxidanter Optimal Protect (2+2). 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i vävnader: ca 2 månader. 

Lagringstid i vävnader: 4 månader. 

Halveringstid i blod: 6 timmar. 

Biotillgänglighet:  Absorberingen av järn i matsmältningssystemet är en hårt reglerad process. Absorberingsförmågan 

bedöms vara ca 5–35% beroende på behovet, formen av järn och kvaliteten i det reglerande systemet. Strategiskt i detta 

sammanhang är det vitamin C relaterade enzymet ferroreduktas. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av C-vitamin, jod 

och zink. 

Toxisk dos och biverkningar. Vid terapeutiska nivåer (100 mg/dag) kan järntillskott orsaka magirritation, illamående, 

kräkningar, diarré eller förstoppning. Avföringen blir ofta mörkare i färgen. Järnhaltiga vätskor kan tillfälligt färga tänderna, 

men utspädning av vätskan hjälper till att förhindra denna effekt. Järntillskott ihop med mat istället för på fastande mage kan 

lindra gastrointestinala biverkningar. Den orala dödliga dosen av elementärt järn är ca 200–250 mg/kg kroppsvikt. 

Kontraindikationer. Flera genetiska sjukdomar kan leda till patologisk ackumulering av järn i kroppen. Ärftlig 

hemokromatos leder till järnöverskott trots ett normalt järn intag. Höga doser av järntillskott tillsammans med zink tillskott 

på fastande mage kan hämma absorptionen av zink. När det tas tillsammans med mat, verkar järntillskott inte hämma 

zinkabsorption.  

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, genetiska metabola störningar (hemokromatos typ 1 och 2). 

Synergister. A, B1, B2, B3, B6, B12, C, Cu, Mn, K, Na, Cr, P, Se, Mo. 

Antagonister. B12, D, E, Cr, Co, Cd, Hg, Ca, P, Pb, Zn, Mg, Mn, Cu. 

Ferro Plus och läkemedel. Järntillskott samtidigt som följande läkemedel kan leda till minskad absorption och effekt av 

medicineringen:  

• Levodopa    

• Levotyroxin   

• Metyldopa 

• Penicillamin    

• Kinoloner    

• Tetracykliner  

• Bisfosfonater 
 

Därför är det bäst att ta dessa mediciner två timmars mellanrum från järntillskott. Kolestyraminharts, som används för att 

sänka kolesterolhalten i blodet, bör också tas två timmars mellanrum från järntillskott eftersom det stör upptaget av järn.  

Allopurinol, en medicin som används för behandling av gikt, kan öka järninlagringen i levern och bör inte användas i 

kombination med järntillskott. 

 

Inositol Synergos 
Produktinformation. Artikelnummer 237. 60 tabletter. Inositol Synergos är ett avancerat kosttillskott som bygger på 

synergi- och bredspektrumprincipen. Varje tablett ger 300 mg inositol tillsammans med en rad inositolsynergister. 

Ingredienser. Inositol. Fyllnadsmedel (Di-kalcium-fosfat). Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). Kolin (L-

kolinbitartrat). Fyllnadsmedel (stearinsyra). Niacin (niacinamid). PABA. Pantoten (kalcium-D-pantotenat).  

klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror). Zink (zinkcitrat). Tiamin (tiaminmononitrat). Vitamin B6 

(pyridoxin HCL). Riboflavin. Vitamin B12 (cyanokobalamin). Folsyra (pteroylmonoglutaminsyra). Biotin (D-biotin). 

Dosering. 2 tabletter om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 
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Innehåll per dagsdos (2 tabletter) 

Ämne Dos/dag % av DRI*  Ämne Dos/dag % av DRI* 

Tiamin 10 mg 910 %  Folsyra 80 mcg 40 % 

Riboflavin 10 mg 714 %  Biotin 60 mcg 120 % 

Niacin 60 mg 374 %  Kolin 100 mg  

Pantotensyra 40 mg 667 %  PABA 50 mg  

Vitamin B6 10 mg 714 %  Inositol 600 mg  

Vitamin B12 100 mcg 4 000 %  Zink 6 mg 60 % 
*DRI är dagligt referensintag.                  
 

Allmän information. Inositol är en kemisk förening som är ett kolhydrat, men inte en klassisk sockerart. Den har 

klassificerats som en medlem av vitamin B komplexet.  Eftersom det produceras i kroppen från glukos anses det inte som ett 

essentiellt näringsämne. Denna syntes äger rum i njurarna.  

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid. Okänd i vävnader. I blodet inom 12 timmar. 

Lagringstid i vävnader. Okänd. 

Biotillgänglighet: Inositol kan absorberas väl i tarmen och dess metabolism är nära knuten matsmältningssystemets 

kolhydratkatabolism. I kroppen ombildas den till den aktiva formen Myo-inositol.  Myo-inositol syntetiseras från glukos-6-

fosfat (G-6-P) i två steg. G-6-P isomeriseras av enzymet inositol-3-fosfat-syntas till mellansteget myo-inositol 1-fosfat, som 

sedan defosforyleras av enzymet inositol monofosfatas till den funktionellt aktiva formen myo-inositol. Hos människa äger 

denna process rum i njurarna. 

Toxisk dos och biverkningar. Inositol har ingen känd toxicitet i kontrollerade doser. Överdosering kan orsaka illamående, 

magont, trötthet, huvudvärk och yrsel hos vissa känsliga personer. 

Graviditet och amning. Oralt intag av inositol bedöms som säkert i kontrollerade doser under graviditeten. Emellertid är 

kunskapsläget om säkerhet vid amning begränsad varför försiktighet rekommenderas.  

Diabetes. Inositol kan sänka nivåerna av blodsocker och hemoglobin A1c. Diabetiker bör övervaka noggrant sitt blodsocker 

vid användning av inositol.  

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar. 

Synergister. B och C.  

Antagonister. Fe. 

Inositol och läkemedel. Det finns inga kända interaktioner eller kontraindikationer.  

 

Kalium 

Produktinformation. Artikelnummer 229. 60 kapslar. Varje kapsel ger 180 mg kalium från trikaliumcitrat. 

Ingredienser. Kalium (trikaliumcitrat). Mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel). Kapseln: Gelatin.  

Dosering. 2 kapslar per dag eller enligt rekommendation. Dosering bör delas i två intag, morgon och kväll. 

Produktkod. Kalium. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Kalium 360 mg 180% 

*DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. Kalium är ett grundämne med symbolen K och atomnummer 19. Kalium klassas som ett livsviktigt 

essentiellt näringsämne. Kalium kan upptäckas genom smak, eftersom kaliet utlöser tre av de smakupplevelserna genom dess 

koncentration. I högre doser ger således kalium har en karaktäristisk saltsmak. En vuxen människa har ca 150–250 gram i 

kroppen. Närmare 98 % av allt kalium i kroppen finns inne i cellerna. Kalium är den åttonde vanligaste förekommande 

grundämnet i den mänskliga kroppen.  Människokroppen innehåller ungefär lika mycket kalium som svavel och klor. Endast 

de stora mineralerna kalcium och fosfor förekommer mera rikligt i kroppen. Kalium bidrar till: 

• nervsystemets normala funktion 

• bidrar till normal muskelfunktion 

• bidrar till att bibehålla normalt blodtryck 
 

Dosering 

Det rekommenderade intaget per dag skiljer sig mellan olika åldersgrupper: 

Kön/Grupp/Ålder   Rekommenderat intag 

Spädbarn 6–11 månader  1,1 gram 

Barn 12–23 månader  1,4 gram 

Barn 2–5 år   1,8 gram 

Barn 6–9 år   2,0 gram 

Flickor 10–13 år   2,9 gram 

Pojkar 10–13 år   3,3 gram 

Kvinnor och flickor från 14 år 3,1 gram 

Män och pojkar från 14 år  3,5 gram 

Gravida och ammande  3,1 gram  
 

ODI: 400–800 mg med tillskott. 

TDI: 400–5 000 mg genom tillskott.  

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  
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Beräknad verkanstid: Inom en vecka. 

Halveringstid: I celler några veckor. I blodet några timmar. 

Biotillgänglighet: Vid brist är biotillgängligheten hög. Kalium spjälkas till den fria formen av joner i tolvfingertarmen via 

inverkan av galla och pankreasenzymer. Absorberingen som både äger rum i tunn- och tjocktarmen är relativt god, ca 90 %, 

och sker via passiv diffusion. 

Toxisk dos och biverkningar. Över 18 000 mg per dag kan ge upphov till muskelsvaghet, trötthet, arytmi, illamående, 

kräkning och ett onormalt lågt blodtryck. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Synergister. Na, Mg, Mn, Zn, P, Fe, Ca. 

Antagonister. Ca, Mg, Na, Cu. 

Kalium och läkemedel. Kalium skall ej ges ihop med antibiotika eftersom det blockerar absorption i tarmen av läkemedlet. 

Intas med 3 timmars intervaller. Följande läkemedel kan ge upphov till hyperkalemi och bör därför inte kombineras med 

högdos kalium (över 800 mg/dag): 

• Kaliumsparande läkemedel: Spironolakton, triamteren och amilorid. 

• ACE (ACE)-hämmare: Kaptopril, enalapril och fosinopril. 

• Antiinflammatoriska medel: Indometacin, ibuprofen och ketorolak. 

• Anti-infektionsmedel: Trimetoprimsulfametoxazol och pentamidin. 

• Antikoagulantia: Heparin. 

• Hjärtglykosid: Digitalis. 

• Blodtryckssänkande: Betablockerare och alfablockerare. 

• Angiotensinreceptorblockerare: Losartan, valsartan, irbesartan och kandesartan. 

 

K-vitamin Complex 

Produktinformation.  Artikelnummer 223. 60 tabletter. K-vitamin Complex är ett synergimedel som ger vitamin K 

tillsammans med medigaco sativa (alfalfa). Varje tablett ger 50 mg medigaco sativa och 50 mcg vitamin K1. Alfakinon 

innehåller K-vitamin bundet till medigaco Sativa vilket ger den en extra hög biokemisk tillgänglighet. Alfakinon är ett 

specialtillskott för regleringen av kroppens K-vitamindepåer. 

Ingredienser: Di-Kalciumfosfat (fyllnadsmedel). Mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel). Alfalfa (Alfalfapulver 1:1). 

Stearinsyra (fyllnadsmedel). Talk (klumpförebyggande medel). Tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa (desintegrations-

medel). Magnesiumsalter av fettsyror (klumpförebyggande medel). Vitamin K1 (Fyllokinon). 

Dosering. 2 tabletter per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. För bästa intag bör det intas ihop 

med fett. Kombinera gärna med Omega 3 (1+1) och Bredspektrumantioxidanter (2+2). 

Produktkod. Vitamin K. 

En dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Vitamin K 100 mcg 133 % 

Medigaco sativa 100 mg  

*DRI är dagligt referensintag. 
 

Allmän information. Vitamin K betecknar en grupp fettlösliga vitaminer. Till dessa räknas vitamin K1 (phylloquinone eller 

fytomenadion) och vitamin K2 (menakinon). Vitamin K1 finns naturligt i den vegetabiliska delen av vår kost medan vitamin 

K2 (menakinon) produceras av våra tarmbakterier. Vi får även i oss vitamin K2 från animaliska kostkällor. Det finns även 

tre konstgjorda former: vitamin K3, K4 och K5, som används framförallt i läkemedels- och livsmedelsindustrin. År 1929 

upptäckte den danske biokemisten Henrik Dam att kycklingar fick blödningar när kolesterolet uteslöts ur deras kost. När 

dessa kycklingar fick åter kolesterol så kvarstod blödningstillståndet varför Henrik Dam drog slutsatsen att det var något 

annat som saknades i kosten. Detta ämne kom att benämnas som koagulationsvitaminet men fick så småningom sitt rätta 

namn. Vitamin K bidrar till:  

• Normal blodkoagulation 

• Att bibehålla normal benstomme 
 

Dosering. De nordiska näringsrekommendationerna har inte satt något rekommenderat intag. Den europeiska myndigheten 

för livsmedelssäkerhet, Efsa, har skattat ett så kallat tillräckligt intag (Adequate intake, AI) för fyllokinon: 
 

Grupp/Ålder   Tillräckligt intag per dag 

Spädbarn 7–11 månader  10 mikrogram 

Barn 1–3 år   12 mikrogram 

Barn 4–6 år   20 mikrogram 

Barn 7–10 år   30 mikrogram 

Barn 11–14 år   45 mikrogram 

Barn 15–17 år   65 mikrogram 

Vuxna    70 mikrogram 

ODI:  100–300 mcg med tillskott.  

TDI:  300–10 000 mcg med tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i vävnader: ca 2 veckor. 

Lagringstid i vävnader: 4 veckor. 

Halveringstid i blod: Ca 6 timmar. 
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Biotillgänglighet: 30–80%. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av fett och klorofyllämnen. 

Toxisk dos och biverkningar. Det ingen känd toxicitet i samband med höga doser av phylloquinone (vitamin K1) eller 

menakinon (vitamin K2). Begränsade perioder av intag på upp till 10 mg per dag från kosttillskott med fyllokinon har inte 

kopplats till negativa effekter. Där emot är den syntetiska formen av vitamin K, vitamin K3 (menadion), bevisligen giftigt i 

högre doser. Faktum är att denna form av vitaminet har förbjudits i form av tillskott, eftersom stora doser har visat sig orsaka 

allergiska reaktioner, anemi och toxicitet i leverceller.  

Barn: Formen vitamin K1 betraktas som säkert för barn vid oralt intag. 

Graviditet och amning: När det intas i rekommenderade mängden varje dag betraktas det som säkert. 

Diabetes: Vitamin K1 kan sänka blodsockernivån. Diabetiker som intar vitamin K1 bör kontrollera sin blodsockernivå 

noggrant. 

Njursjukdom: För mycket vitamin K kan vara skadligt om du får dialysbehandlingar på grund av njursjukdom. 

Leversjukdom: Individer med leverrelaterade koagulationsproblem bör undvika höga doser av K vitamin.  

Kontraindikationer. Ett långvarig och högt intag av vitamin K kan påverka upptaget av essentiella fettsyror och de 

fettbundna vitaminerna A, D, E, eftersom dessa ämnen tävlar om samma receptorer. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, blödarsjuka. 

Synergister. Vitamin A, D, och E. Mineralen Mangan. Spårämnet selen. 

Antagonister. Essentiella fettsyror, de fettbundna vitaminerna A, D och E. Vitamin B1 och B12. Kalcium, koppar och 

natrium. Behandling bör kompletteras med preparat som innehåller lägre doser av dessa substanser. 

Vitamin K1 och konventionella läkemedel. Höga doser K vitamin bör ej kombineras med dessa läkemedel: 

• Höga intag av K-vitamin (över 500 mcg) kan motverka effekten av vissa blodförtunnande läkemedel och läkemedel 

mot blödarsjuka. 

• Warfarin blockeras av K-vitamin. 

 

K2 Menakinon 
Produktinformation. Artikelnummer 241. 120 kapslar. Varje tablett ger 91 mcg vitamin K2 från Menakinon (Mk-7).  

Ingredienser. Vitamin K (K2 Mk-7). Fyllnads-medel (mikrokristallin cellulosa). Fyllnadsmedel (di-kalciumfosfat). 

Klumpförebyggande medel (vegetabiliska magnesiumsalter av fettsyror). Vegetabiliskt kapselskal av pullulan. 

Dosering: 2 kapslar per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt rekommendation. 

Produktkod. Vitamin K. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Vitamin K 182 mcg 123 % 

*DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. Vitamin K betecknar en grupp fettlösliga vitaminer. Till dessa räknas vitamin K1 (phylloquinone eller 

fytomenadion) och vitamin K2 (menakinon). Vitamin K1 finns naturligt i den vegetabiliska delen av vår kost medan vitamin 

K2 (menakinon) produceras av våra tarmbakterier. Vi får även i oss vitamin K2 från animaliska kostkällor. Det finns även 

tre konstgjorda former: vitamin K3, K4 och K5, som används framförallt i läkemedels- och livsmedelsindustrin. År 1929 

upptäckte den danske biokemisten Henrik Dam att kycklingar fick blödningar när kolesterolet uteslöts ur deras kost. När 

dessa kycklingar fick åter kolesterol så kvarstod blödningstillståndet varför Henrik Dam drog slutsatsen att det var något 

annat som saknades i kosten. Detta ämne kom att benämnas som koagulationsvitaminet men fick så småningom sitt rätta 

namn. Vitamin K bidrar till:  

• Normal blodkoagulation 

• Att bibehålla normal benstomme 
 

Dosering. De nordiska näringsrekommendationerna har inte satt något rekommenderat intag. Den europeiska myndigheten 

för livsmedelssäkerhet, Efsa, har skattat ett så kallat tillräckligt intag (Adequate intake, AI) för fyllokinon: 
 

Grupp/Ålder   Tillräckligt intag per dag 

Spädbarn 7–11 månader  10 mikrogram 

Barn 1–3 år   12 mikrogram 

Barn 4–6 år   20 mikrogram 

Barn 7–10 år   30 mikrogram 

Barn 11–14 år   45 mikrogram 

Barn 15–17 år   65 mikrogram 

Vuxna    70 mikrogram 

ODI:  100–300 mcg med tillskott.  

TDI:  300–10 000 mcg med tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i vävnader: ca 2 veckor. 

Lagringstid i vävnader: 4 veckor. 

Halveringstid i blod: Ca 6 timmar. 

Biotillgänglighet: 30–80%. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av fett och klorofyllämnen. 

Toxisk dos och biverkningar. Det ingen känd toxicitet i samband med höga doser av phylloquinone (vitamin K1) eller 

menakinon (vitamin K2). Begränsade perioder av intag på upp till 10 mg per dag från kosttillskott med fyllokinon har inte 

kopplats till negativa effekter. Där emot är den syntetiska formen av vitamin K, vitamin K3 (menadion), bevisligen giftigt i 

högre doser. Faktum är att denna form av vitaminet har förbjudits i form av tillskott, eftersom stora doser har visat sig orsaka 

allergiska reaktioner, anemi och toxicitet i leverceller.  
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Barn: Formen vitamin K1 betraktas som säkert för barn vid oralt intag. 

Graviditet och amning: När det intas i rekommenderade mängden varje dag betraktas det som säkert. 

Diabetes: Vitamin K1 kan sänka blodsockernivån. Diabetiker som intar vitamin K1 bör kontrollera sin blodsockernivå 

noggrant. 

Njursjukdom: För mycket vitamin K kan vara skadligt om du får dialysbehandlingar på grund av njursjukdom. 

Leversjukdom: Individer med leverrelaterade koagulationsproblem bör undvika höga doser av K vitamin.  

Kontraindikationer. Ett långvarig och högt intag av vitamin K kan påverka upptaget av essentiella fettsyror och de 

fettbundna vitaminerna A, D, E, eftersom dessa ämnen tävlar om samma receptorer. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, blödarsjuka. 

Synergister. Vitamin A, D, och E. Mineralen Mangan. Spårämnet selen. 

Antagonister. Essentiella fettsyror, de fettbundna vitaminerna A, D och E. Vitamin B1 och B12. Kalcium, koppar och 

natrium. Behandling bör kompletteras med preparat som innehåller lägre doser av dessa substanser. 

Vitamin K1 och konventionella läkemedel. Höga doser K vitamin bör ej kombineras med dessa läkemedel: 

• Höga intag av K-vitamin (över 500 mcg) kan motverka effekten av vissa blodförtunnande läkemedel och läkemedel 

mot blödarsjuka. 

• Warfarin blockeras av K-vitamin. 

 

Kolin (enkelmedel) 
Produktinformation. Artikelnummer 227. 60 tabletter. Varje tablett ger 300 mg kolinbitartrat.  

Ingredienser. L-Kolinbitartrat.  Mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel). Di-Kalciumfosfat (fyllnadsmedel). Stearinsyra 

(fyllnadsmedel). Tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa (disintegrationsmedel). Magnesiumsalter av fettsyror 

(klumpförebyggande medel). 

Dosering. 2 tabletter om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. För bästa intag bör det intas 

ihop med fett (gäller ej Lecitin). Kombinera gärna med Omega 3 och Bredspektrumantioxidanter. 

Produktkod. Kolin. 

En dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag 

Kolinbitartrat 600 mg 

Allmän information. Kolin är ett vattenlösligt näringsämne. Det återfinns oftast under B-komplex vitaminerna. Kolin 

upptäcktes av den tyske kemisten Adolph Strecker år 1864. År 1975 upptäckte forskare att intag av kolin ökade syntesen och 

frisättning av acetylkolin genom neuroner. Dessa upptäckter leder till ökat intresse för kolin och dess betydelse för hjärnans 

funktion.  År 1998 klassificerades kolin som ett viktigt näringsämne av Food and Nutrition Board för Institute of Medicine. 

Dosering. Det finns inga svenska näringsrekommendationer. En genomsnittlig diet ger 200–600 mg kolin dagligen. Adekvat 

intag (AI), som fastställts av Food and Nutrition Board of National Institute of Medicine i USA, är följande: 
 

Spädbarn mindre än 6 månader  125 mg per dag 

Spädbarn 7–12 månader   150 mg per dag 

Barn 1–3 år    200 mg per dag 

Barn 4–8 år     250 mg per dag 

Barn 9–13 år     375 mg per dag  

Vuxna män    550 mg per dag 

Vuxna kvinnor    425 mg per dag  

Ammande kvinnor    550 mg per dag 

Gravida kvinnor    450 mg per dag.  
 

ODI. 425–550 mg med tillskott.  

TDI. 300–2000 mg genom tillskott. 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom 2 veckor. 

Halveringstid. 6–12 timmar i blod. 

Lagringstid i vävnader. Okänd. 

Biotillgänglighet. Kolin absorberas i tunntarmen. Detta förutsätter emellertid en funktionell närvaro av andra B-vitaminer, i 

synnerhet B12, folsyra och B5. Absorption ökar vid samtida intag av fett och B-vitaminer. Överskott utsöndras via urin. 

Toxisk dos och biverkningar. Oralt intag av kolin är säkert i kontrollerade doser. Höga doser (10 till 16 gram/dag) kolin 

har associerats med en fiskliknande kroppslukt, kräkningar, salivering och ökad svettning. Den fiskliknande kroppslukten är 

ett resultat från överproduktion och utsöndring av trimetylamin, en metabolit av kolin.  

Graviditet och amning: Oralt intag av kolin bedöms som säkert. Doser upp till 3 gram dagligen för gravida och ammande 

kvinnor upp till 18 år, och 3,5 gram dagligen för kvinnor 19 år och äldre kan inte orsaka oönskade biverkningar. Det finns 

inte tillräckligt med information om säkerheten för kolin som används i högre doser hos gravida eller ammande kvinnor. 

Därför rekommenderas att inte överstiga 3 gram i dagsintaget. Det är bäst att hålla sig till rekommenderade doser. 

Blodtryck. En dos på 7,5 gram kolin/dag har visat sig sänka blodtrycket vilket kan resultera i yrsel eller svimning.  

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Synergister. B och Karnitin.  

Antagonister. Inga kända. 

Kolin och läkemedel. Eftersom kolin i högre doser sänker blodtrycket bör individer som intar blodtryckssänkande 

läkemedel övervaka sitt blodtryck. 
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Kolin Synergos 
Produktinformation. Artikelnummer 238. 60 tabletter. Kolin Synergos är ett avancerat kosttillskott som bygger på synergi- 

och bredspektrumprincipen. Varje tablett ger 300 mg kolinbitartrat tillsammans med en rad kolinsynergister. 

Ingredienser.  Fyllnadsmedel (Di-Kalciumfosfat). Kolin (L-kolinbitartrat). Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). 

Fyllnadsmedel (stearinsyra). Niacin (niacinamid). Inositol. PABA. Pantoten (kalcium-D-pantotenat). Klumpförebyggande 

medel (magnesiumsalter av fettsyror). Zink (zinkcitrat). Tiamin (tiaminmononitrat). Vitamin B6 (pyridoxin HCL). 

Riboflavin. Vitamin B12 (cyanokobalamin). Folsyra (pteroylmonoglutaminsyra). Biotin (D-biotin).  

Dosering. 2 tabletter om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. För bästa intag bör det intas 

ihop med fett (gäller ej Lecitin).  

Produktkod. Kolin. 

En dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI*  Ämne Dos/dag % av DRI* 

Tiamin 10 mg 910 %  Biotin 100 mcg 200 % 

Riboflavin 10 mg 714 %  Kolin 600 mg  

Niacin 60 mg 374 %  PABA 50 mg  

Pantotensyra 40 mg 667 %  Inositol 50 mg  

Vitamin B6 10 mg 624 %  Folsyra 80 mcg 40 % 

Vitamin B12 100 mcg 4000 %  Zink 6 mg 60 % 
*DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. Kolin är ett vattenlösligt näringsämne. Det återfinns oftast under B-komplex vitaminerna. Kolin 

upptäcktes av den tyske kemisten Adolph Strecker år 1864. År 1975 upptäckte forskare att intag av kolin ökade syntesen och 

frisättning av acetylkolin genom neuroner. Dessa upptäckter leder till ökat intresse för kolin och dess betydelse för hjärnans 

funktion.  År 1998 klassificerades kolin som ett viktigt näringsämne av Food and Nutrition Board för Institute of Medicine. 

Dosering. Det finns inga svenska näringsrekommendationer. En genomsnittlig diet ger 200–600 mg kolin dagligen. Adekvat 

intag (AI), som fastställts av Food and Nutrition Board of National Institute of Medicine i USA, är följande: 
 

Spädbarn mindre än 6 månader  125 mg per dag 

Spädbarn 7–12 månader   150 mg per dag 

Barn 1–3 år    200 mg per dag 

Barn 4–8 år     250 mg per dag 

Barn 9–13 år     375 mg per dag  

Vuxna män    550 mg per dag 

Vuxna kvinnor    425 mg per dag  

Ammande kvinnor    550 mg per dag 

Gravida kvinnor    450 mg per dag.  
 

ODI. 425–550 mg med tillskott. TDI. 300–2000 mg genom tillskott. 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom 2 veckor. 

Halveringstid. 6–12 timmar i blod. 

Lagringstid i vävnader. Okänd. 

Biotillgänglighet. Kolin absorberas i tunntarmen. Detta förutsätter emellertid en funktionell närvaro av andra B-vitaminer, i 

synnerhet B12, folsyra och B5. Absorption ökar vid samtida intag av fett och B-vitaminer. Överskott utsöndras via urin. 

Toxisk dos och biverkningar. Oralt intag av kolin är säkert i kontrollerade doser. Höga doser (10 till 16 gram/dag) kolin 

har associerats med en fiskliknande kroppslukt, kräkningar, salivering och ökad svettning. Den fiskliknande kroppslukten är 

ett resultat från överproduktion och utsöndring av trimetylamin, en metabolit av kolin.  

Graviditet och amning: Oralt intag av kolin bedöms som säkert. Doser upp till 3 gram dagligen för gravida och ammande 

kvinnor upp till 18 år, och 3,5 gram dagligen för kvinnor 19 år och äldre kan inte orsaka oönskade biverkningar. Det finns 

inte tillräckligt med information om säkerheten för kolin som används i högre doser hos gravida eller ammande kvinnor. 

Därför rekommenderas att inte överstiga 3 gram i dagsintaget. Det är bäst att hålla sig till rekommenderade doser. 

Blodtryck. En dos på 7,5 gram kolin/dag har visat sig sänka blodtrycket vilket kan resultera i yrsel eller svimning.  

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Synergister. B och Karnitin. Antagonister. Inga kända. 

Kolin och läkemedel. Eftersom kolin i högre doser sänker blodtrycket bör individer som intar blodtryckssänkande 

läkemedel övervaka sitt blodtryck. 

 

Krom (GTF) 
Produktinformation. Artikelnummer 210. 60 tabletter. Varje tablett ger 200 mcg niacinbunden krom.  

Ingredienser. Di-kalciumfosfat (fyllnadsmedel). Mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel). Stearinsyra (fyllnadsmedel). 

Kromkelat (Nikotinat Glycinat). Magnesiumsalter av fettsyror (klumpförebyggande medel). 

Dosering. 1 tablett per dag eller enligt ordination. Långtidsprofylax (mer än 3 månader) bör kompletteras med ett 

bredspektramedel som innehåller B12, mangan, vitamin D och zink. 

En dagsdos (1 tablett) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Krom 200 mcg 500% 

*DRI är dagligt referensintag. 
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Allmän information. Krom är ett grundämne som har symbolen Cr och atomnummer 24. År 1797 lyckades Louis Nicolas 

Vauquelin isolera grundämnet krom. Han lyckades producera kromtrioxid genom att blanda crocoitemalm med saltsyra.  

Det var emellertid först år 1959 som Schway upptäckte att i den mänskliga kroppen har krom en betydelse som faktor i 

Glukos Tolerans Faktor GTF. I en vuxen människa finns ca 6 mg krom i huvudsak i håret, mjälten, njurarna, benmärgen och 

testiklarna.  

Dosering: I de nordiska näringsrekommendationerna anges inget rekommenderat intag (RDI) för krom, eftersom det anses 

saknas underlag för att fastställa det. Inte heller EU anger någon rekommendation. Däremot används internationellt ibland 

något som kallas "adekvat intag". Det är möjligt att man skulle kunna äta mindre krom utan att få brist men det saknas 

underlag för att fastställa en sådan nivå. Uppskattat genomsnittligt intag är enligt brittiska och amerikanska beräkningar: 25 

mikrogram, kvinnor och 35 mikrogram, män.  

ODI. 200–400 mcg med tillskott. TDI. 200–1200 mcg genom tillskott.  

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i vävnader: Från en vecka till ett år beroende på vilket organ som krom lagras i. 

Lagringstid i levern: ca 6–12 månader. 

Biotillgänglighet: 50 %. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av vitamin B3 och C-askorbat. 

Toxisk dos och biverkningar - Eftersom inga negativa effekter har konstaterats vid högt intag av krom (III) från livsmedel 

eller kosttillskott, har Food and Nutrition Board (FNB) i USA inte satt en övre gräns för nivån av intag för krom. Flera 

studier har visat säkerheten av dagliga doser av upp till 1 000 mcg krom under flera månader. Det har dock rapporterats 

några enstaka fall om allvarliga biverkningar av krompikolinat. Ett fall av njursvikt rapporterades fem månader efter en sex 

veckors kur på 600 mcg krom/dag i form av krompikolinat. Ytterligare ett fall av njursvikt och nedsatt leverfunktion har 

rapporterats efter användning av 1200–2400 mcg/dag krom i form av krompikolinat under en period av fyra till fem 

månader. 

Kontraindikationer – Eftersom krom är en effektiv regulator av blodsocker rekommenderas försiktighet hos diabetiker. 

Krom konkurrerar på ett av de bindande ställena på järntransport proteinet, transferrin. Detta innebär att vid långtidsprofylax 

av krom (mer än 3 månader) bör järnvärdet kontrolleras regelbundet. 

Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt och diabetes. 

Synergister. A, E, B1, B2, B3, B5, Mg, Zn, K, Mn, Fe, P. 

Antagonister. B10, B12, D, Mn, Fe, Pb, Ca, V, Co, Cu, Zn, Ti. 

Krom och läkemedel. Effekten av dessa mediciner kan förstärkas av krom tillskott: 

• Betablockerare (såsom atenolol eller propranolol). 

• Kortikosteroider. 

• Insulin. 

• Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). 

• Prostaglandin-hämmare (såsom ibuprofen, indometacin, naproxen, piroxikam och acetylsalicylsyra). 
 

Försiktighet i kombination rekommenderas. 

 

Lugols lösning kaliumjodid 
Produktinformation. Artikelnummer 226. 50 ml. Varje droppe (0.5 ml) ger 6,25 mg jod. 

Ingredienser. Destillerat vatten. Kaliumjodid. Jod.  

Dosering. 1 droppe per dag i ett glas vatten eller enligt rekommendation. 

Produktkod: Jod. 

1 droppe (0.5 ml) Lugols lösning ger: 
 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Jod 6,25 mg 4167 % 

Kalium 2,5 mg 0,1 % 
 

*DRI är dagligt referensintag. 
 

Allmän information. Jod är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener. Den är ett kemiskt element med 

symbolen I och atomnummer 53. Jod upptäcktes av den franska kemisten Bernard Courtois 1811. Jod är också ett 

livsnödvändigt näringsämne. Jod bidrar till: 

• normal kognitiv funktion 

• normal energiomsättning 

• nervsystemets normala funktion 

• att bibehålla normal hud 

• normal produktion av sköldkörtelhormoner och till normal sköldkörtelfunktion 

Dosering.  

Det rekommenderade intaget per dag skiljer sig mellan olika åldersgrupper: 

Kön/Grupp/Ålder    Rekommenderat intag 

Spädbarn 6–11 månader   50 mikrogram 

Barn 12–23 månader   70 mikrogram 

Barn 2–5 år    90 mikrogram 

Barn 6–9 år    120 mikrogram 

Vuxna, tonåringar och barn över 10 år  150 mikrogram 

Gravida     175 mikrogram 

Ammande    200 mikrogram 
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ODI: 150–300 mcg med tillskott.  

TDI: 300–10 000 mcg genom tillskott. 6 mg per dag är en lämplig startdos. Det motsvarar en droppe Lugols lösning. Börja 

med en droppe i ett halvt glas vatten. Om man upplever avgiftningssymtom som huvudvärk, trötthet, feber, diarré, hjärn-

dimma, muskelvärk och illamående: sänk dosen till ½ droppe (slå ut hälften av innehållet i glaset). Man kan också ta dosen 

varannan dag. Ett annat sätt att tillföra jod/kaliumjodid är att droppa en droppe på huden och låta joden tränga in den vägen.  

Öka dosen med en droppe per vecka, upp till fyra droppar, som är en "normaldos" för vuxna. Man kan räkna 6,25 mg jod per 

droppe. Fyra droppar ger 25 mg jod. OBS. Komplettera alltid behandlingen med att ge magnesium. 

Behandlingstid. 3 månaders intervaller. Komplettera gärna med L-tyrosin 500–1 000 mg/dag. Aminosyran L-tyrosin är den 

primära råvaran för sköldkörtelns produktion av tyroxin. 

Toxisk dos och biverkningar. Över 100 000 mcg per dag kan ge svart avföring och hjärtklappningar (brist på magnesium). 

Vissa känsliga individer kan reagera på lägre doser motsvarande 10 000 mcg per dag.  

Akut jodförgiftning. Typiska symtom är andningsbesvär, metallsmak i munnen och hjärtklappningar. 

Sköldkörtelsjukdomar. Patienter med diagnostiserad Hashimotos sjukdom har svårt att tåla jod. Stora jod mängder kan 

utlösa eller förvärra latent Graves hypertyreos.  

Graviditet och amning. Skall ej ges vid graviditet. 

Cystisk fibros. Barn med cystisk fibros kan vara mer känsliga för de negativa effekterna av överskottet på jod.  

Försiktighetsåtgärder. Hypomagnesemi, njursvikt och svåra hjärt- och kärlsjukdomar. 

Synergister. Selen, L-tyrosin, folsyra, B2, Zink och Koppar. Antagonister. Litium, Klor, Fluor, Bromid, Kvicksilver. 

Biotillgänglighet. Upp till 100 %. Upptaget styrs av relativ passiv diffusion. 

Halveringstid. I blodet några minuter. 

Lagring. Kroppen har ingen långvarig deponi. I sköldkörteln några dagar. 

Lugols lösning och läkemedel. Försiktighet bör upprätthållas till följande läkemedel: 

• Amiodaron är ett läkemedel som används för att förhindra onormal hjärtrytm. Den innehåller höga halter av jod och kan 

påverka sköldkörtelfunktionen. Bör ej kombineras med kliniska doser av jod. 

• Farmakologiska doser av kaliumjodid kan minska den antikoagulerande effekten av warfarin. 

• Jod kan teoretiskt potentiera effekten av Levaxin. 

• Mediciner som används för att behandla hypertyreos, till exempel propyltiouracil (PTU) och metimazol, kan öka risken 

för hypotyreos. 

Jodmättnadstestet 

För att veta om kroppen är mättad på jod/kaliumjodid kan man genomföra ett jodmättnadstest. Nämligen att låta en droppe 

Lugols lösning smetas ut och torka på underarmen (storlek ca motsvarande en kronas mynt). Målet är att fläcken fortfarande 

ska anas efter 12 timmar. Då har kroppen god tillgång på jod. 

Timmar tills fläcken försvinner         Droppar per dag 

0-2                                                 7-8 

2-5                                                 5-6 

5-8                                                 3-4 

8-12                                               1 -2 

Börja med en lägre dosering i början och öka efter hand. 

Kroppstemperaturmätning 

En av sköldkörtelns viktigaste funktioner är att reglera kroppstemperaturen. Om temperaturen är för låg eller för hög kan det 

indikera på störningar i sköldkörtelfunktionen. Den amerikanske läkaren Broda Barnes utvecklade på 1950-talet en metod 

för mätning av ämnesomsättningen: Mätningen skall äga rum under fyra dagar. Före uppstigning på morgonen skall 

temperaturen i armhålan mätas under 10 minuter. Normaltemperaturen bör vara 36,5–37,0. Om temperaturen är mestadels 

under 36,5 indikerar det på nedsatt sköldkörtelfunktion. Om temperaturen är över 37,0 kan indikera istället på en 

överfunktion. För menstruerande kvinnor bör testet äga rum de fyra första dagarna i menscykeln. 

Generellt bör den basala kroppstemperaturen variera mellan 36,5–37,5 under ett dygn beroende på fysisk aktivitet och 

yttertemperatur. Om återkommande temperaturmätningar uppvisar värden som ligger under 36,5 kan det tyda på en nedsatt 

sköldkörtelfunktion. 

 

Biomagnesium Plus 

Art 213. 90 kapslar. 

Art 213 A. 180 kapslar 

Produktinformation. Bio Magnesium Plus är ett avancerat magnesiumtillskott som bygger på synergiprincipen. Varje 

kapsel ger 110 mg magnesium, 10 mg kalium och 6 mg vitamin B6. Preparatet innehåller kalium vilket förstärker avsevärt 

magnesiumjonernas biotillgänglighet. Absorberingen av magnesium i tunntarmen styrs av speciella bärarproteiner, TRPM6, 

som är kaliumberoende. Med en kaliumförstärkning skapas förutsättningar för en bättre funktion hos dessa bärarproteiner i 

tarmcellerna. Produktionen av TRPM6 styrs av en vitamin B6-beroende proteinsyntes i tarmcellen. Denna syntes aktiveras i 

cellkärnan i tarmcellen. Vitamin B6 i samverkan med magnesium och kalium förbättrar med stor sannolikhet produktionen 

av TRPM6 i tarmcellerna. Vi använder som råvara för magnesiumjonerna en väldigt specifik form av trimagnesiumcitrat 

med 13 % halt av magnesiumjoner. Det citrat som finns i denna form av trimagnesiumcitrat är biologiskt framtagen från 

ekologiskt odlade citroner. Biotillgängligheten av magnesium ligger sannolikt på ca 75 % per dos vilket ger totalt ca 250 mg 

per dag intermediärt om man intar 3 kapslar per dag. Biomagnesium Plus är kliniskt 16 % effektivare än andra varianter av 

citratbaserade magnesiumtillskott 

Ingredienser. Magnesium (trimagnesiumcitrat). Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). Vitamin B6 (pyridoxin HCL). 

Kalium (kaliumklorid). Smörjmedel (magnesiumsalter av fettsyror). Kapsel: Gelatin.  

Dosering. 3 kapslar per dag eller enligt rekommendation. Dosering bör uppdelas i tre intag: morgon, eftermiddag och kväll. 
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Produktkod. Magnesium. 

Innehåll per dagsdos (3 kapslar) 

Ämne Dagsdos % av DRI* 

Magnesium 330 mg 88 % 

Kalium 30 mg 1,5 % 

Vitamin B6 18 mg 1 286 % 

*DRI är dagligt referensintag.  

Allmän information. Magnesium är ett grundämne med symbolen Mg och atomnummer 12. Det är en jordalkalimetall och 

är den åttonde mest förekommande grundämnet i jordskorpan och nionde i det kända universum som helhet. Metallen 

magnesium isolerades för första gången av Sir Humphry Davy år 1808.  Han döpte ämnet till Magnium, men namnet 

magnesium används numera. År 1934 kan den amerikanske professorn i farmakologi Arthur D. Hirschfelder (1879–1946) 

beskriva hur magnesium arbetar i människokroppen. Han konstaterar bland annat att brist ger upphov till tetani. År 1969 

beskriver den amerikanske professorn i medicin, Edmund B. Flink, detaljerat hur magnesiumbrister påverkar människan. En 

vuxen människa innehåller ca 25 gram magnesium i form av magnesiumfosfat varav 99 % finns bundet i cellerna. Av detta 

finns 50–60 % i skelettet och 20–30 % i musklerna. Hjärta lagrar stora mängder – 18 gånger mer än blod. Endast 1% av 

magnesium finns i blodet vilket innebär att kroppen arbetar mycket hårt för att hålla blodets nivå av magnesium konstant.  

Normal blodnivå av magnesium bör vara 1,7–2,3 mg/dl (0.69–0.94 mmol / l). Av dessa är 50 % fri och 50 % bundet till 

huvudsakligen albumin. Magnesium bidrar till:  

• att bibehålla normal benstomme  

• att bibehålla normala tänder  

• att minska trötthet och utmattning 

• elektrolytbalansen 

• har en roll i celldelningsprocessen 

• nervsystemets normala funktion 

• normal energiomsättning 

• normal muskelfunktion 

• normal proteinsyntes  

• normal psykologisk funktion  
 

Dosering 

Det rekommenderade intaget per dag skiljer sig mellan olika åldersgrupper: 

Kön/Grupp/Ålder   Rekommenderat intag 

Spädbarn 6–11 månader  80 milligram 

Barn 1–2 år   85 milligram 

Barn 2–5 år   120 milligram 

Barn 6–9 år   200 milligram 

Barn 10–13 år   280 milligram 

Kvinnor och flickor över 14 år 280 milligram 

Män och pojkar över 14 år  350 milligram 
 

Övrig dosering  Vuxna   Barn 

Förebygga brist  700 mg   200–400 mg 

Långtidsprofylax  1 000 mg   300–500 mg 

Stödbehandling  1000 mg   300–500 mg 

Som medicin  Upp till 3 000 mg  Upp till 700 mg 
 

Ett förebyggande intag genom näringstillskott kan variera från 200–700 mg/dag beroende på individuella faktorer. Individer 

som vet med sig att de har ett svagt intag av vegetabilier bör komplettera sitt ordinära kostintag med ODI-doser. I den 

ordinära kosten är magnesium fram för allt koncentrerad till olika vegetabilier. 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom tre dagar. 

Halveringstid: Några minuter i blod. 

Lagringstid. Flera år i benväv. 

Biotillgänglighet: Vid nedsatta magnesiumhalter i blodet ökar upptaget i tunntarmen. Magnesium från kosten frisätts i 

tolvfingertarmen till jonform vilket är förutsättningen för upptaget i tunn- och tjocktarmen. Absorberingsförmågan beräknas 

till 11–75% beroende på förutsättningar. Upptaget bygger på principen om passiv diffusion och aktiv transport styrs av 

följande faktorer: 
 

• Närsaltnivån i blod: kalcium, natrium, magnesium, fosfor. 

• PTH-frisättning från bisköldkörteln. 

• Insulin från bukspottkörteln. 

• Glukogen från levern. 

• Stresshormonet kortisol. 
 

Magnesium från kosten och näringstillskott frisätts i tolvfingertarmen till joner (Mg2+) genom inverkan av 

pankreasenzymer. Magnesium absorberas som en jon i både tunn- och tjocktarmen. Absorberingen magnesium sker till ca 50 

% i tunntarmen och 50 % i tjocktarmen. Upptaget av magnesium i tarmen sker genom 2 specifika transport-system: 

Mättnadsbar bärar-medierad aktiv transport och passiv diffusion. 
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Aktiv transport av magnesium in i tarmcellen. I tolvfingertarmen frisätts magnesiumjoner (Mg2+) vilka sedan vandrar 

genom tarmsystemet. Under sin resa genom tarmkanalen exponeras magnesiumjonerna för tarmcellerna, vilka sitter som ett 

band längst hela tarmväggen. På ytan av tarmcellernas membran finns specifika bärarproteiner (TRPM6). Dessa bärar-

proteiner har som uppgift att binda magnesiumjoner i lumen i tunntarmen och överföra dessa genom tarmcellens cellyta in i 

cellen (cytosolen). Den aktiva överföringen av magnesiumjoner in i tarmcellen opererar vid lägre doser och är mestadels 

aktiv i tunntarmen.  Den är aktiv vid doseringar under 550 mg.  Man beräknar att cirka 30–60 % av magnesiumjonerna 

absorberas genom den aktiva transporten.  Emellertid kan absorberingsförmågan stiga upp till 75 % om doseringsnivån är 

lägre än 40 mg. Exempel: Intag av 500 mg magnesium resulterar i en faktisk överföring motsvarande 168–306 mg. 

Passiv diffusion (passiv transport). Vid hög närvaro av magnesiumjoner i tarmlumen aktiveras den så kallade passiva 

diffusionen. Detta transportsystem är aktivt när vi intar doser som överstiger 550 mg magnesium. Den passiva transporten är 

dominerande i tjocktarmen. Detta överföringssystem är relativt. Detta innebär att andelen överförda magnesiumjoner in i 

tarmcellen minskar procentuellt i relation till dosen.  Överföringen av magnesiumjoner styrs i detta fall av koncentrations-

graden av magnesiumjoner i blodet. Magnesiumjonerna diffunderar in i tarmcellen. Om tarmcellen är mättad med 

magnesiumjoner så sjunker upptaget från tarmlumen. Den passiva transporten beräknas överföra ca 10–30 % av 

magnesiumjonerna från tarmlumen in i tarmcellen. 

Toxisk dos. Toxicitet från dietärt magnesium bedöms som ytterst ovanligt. Njurarna kan utsöndra närmare 60 gram 

överskottsmagnesium per dygn. Ett undantag kan dock vara individer med kraftigt nedsatt njurfunktion.  Många känsliga 

individer kan redan vid doser mellan 500–1000 mg känna av en lösare avföring. Känsligheten är individuellt relaterad och 

även beroende av vilken form av magnesium som intas. Ett sätt att reducera risken för lös avföring är att ta magnesium-

tillskottet vid måltid. Man kan också börja med s.k. upptrappnings-doseringen, d.v.s. börja med lägre dos (300–400 mg/dag) 

och öka upptaget med 100–200 mg var tredje dag tills avföringen blir lös. Därvid kan man återgå till den tidigare doserings-

nivån. Efter några veckor kan man åter testa att öka intaget. Intaget av magnesium kan även indelas till fler doser under 

dygnet. Uppdelad dosering kan även minska risken för diarré. Ett intag över 9 000 mg per dag av magnesium är en akut 

toxisk dos.  

Hypermagnesemia är ett medicinskt tillstånd som karaktäriseras av en elektrolytstörning i vilken det finns en hög nivå av 

magnesium i blodet. Hypermagnesemia uppkommer när blodet halt av magnesium överstiger 1,1 mmol/L. 

Hypermagnesemia kan uppstå till följd av njursvikt, överdrivet intag av olika magnesiumsalter eller till följd av intag av 

läkemedel som innehåller magnesium (t.ex. vissa antacida och laxermedel). Hypermagnesemia förekommer ofta tillsammans 

med andra mineralstörningar, till exempel lågt kalcium och högt kalium.  Hypermagnesemia inträffar sällan eftersom 

njurarna är mycket effektiv i att utsöndra överskottmagnesium. Tecken och symtom på magnesiumtoxicitet inkluderar: 

• Illamående, känsla av oro och obehag i magen med en ofrivillig lust att kräkas. 

• Hudrodnad som syns fram för allt i ansiktet. 

• Dubbelseende. 

• Sluddrigt tal. 

• Muskelsvaghet. 

• Lågt blodtryck. 
 

Faktorer som ökar risken för hypermagnesemi är: 

• Njursvikt, utsöndringen av magnesium blir nedsatt när njurarna tappar stora delar av sin arbetsförmåga. Dock är 

hypermagnesemi inte ett framträdande inslag vid njursvikt. 

• Hemolys (sönderfall av röda blodkroppar före den normala 120 dagars levnadscykeln).  Eftersom magnesium-

koncentrationen i röda blodkroppar är ungefär tre gånger större än i serum, kan hemolys magnesiumhalten i blod. 

Hypermagnesemi förväntas endast inträda vid massiv hemolys. 
 

Andra tillstånd som kan öka risken för mild hypermagnesemi är: 

• Diabetisk ketoacidos (komplikation av diabetes mellitus). 

• Binjureinsufficiens (Addisons sjukdom). 

• Hypotyreos (nedsatt sköldkörtelfunktion). 

• Hyperparatyreoidism (överfunktion i bisköldkörtlarna). 

• Litiumförgiftning. 
 

Försiktighetsåtgärder  

I följande situationer rekommenderas försiktighet med kliniska doser av magnesium (över 350 mg per dag): 

• Av skolmedicin diagnostiserad hypokalcemi (låga värden av kalcium i blod). 

• Av skolmedicin diagnostiserad hypermagnesemi (höga värden av magnesium i blod). 

• Av skolmedicin diagnostiserade svåra hjärt- och kärlsjukdomar.  

• Av skolmedicinen diagnostiserad njursvikt. 
 

Försiktighetsåtgärder. Hypermagnesemi, hypokalcemi, symptom relaterade till förhöjda Mg-nivåer eller låga Ca-nivåer. 

Njursvikt och svåra hjärt- och kärlsjukdomar. 

Synergister. A, B1, B2, B3, B6, C, E, Ca, K, Zn, Mn, P, Cr, Na. 

Antagonister. B1, B10, B12, E, D, Fe, Mn, Ca, P, Na, Pb, K, Zn. 

Magnesium och läkemedel. Läkemedel som sannolikt ökar behovet av ett extra magnesiumtillägg är följande: 

• Kolesterolsänkande medel minskar absorptionen av magnesium i tarmen vilket ökar det dietära behovet. 

• Medel vid diabetes, till exempel metformin ökar det dietära behovet av magnesium. 

• Östrogen ökar det dietära behovet av magnesium. 

• Blodtryckssänkande medel, till exempel användning av renin-angiotensin påverkande medel kan öka det dietära 

behovet av magnesium. 
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• Antidepressiva läkemedel ökar behovet av dietärt magnesium. 

• Olika typer av diuretika (vätskedrivande läkemedel), till exempel höga doser av furosemid (Lasix) och vissa tiazid-

diuretika (t.ex. hydroklortiazid), om de tas under långa perioder, kan leda till magnesiumbrist. Detta är en av de 

vanligaste orsakerna till hypomagnesemi. 

• Antibiotika blockerar reabsorberingen av magnesium i njurarna. Cirka 30 % av patienter som använder antibiotika en 

längre tid får magnesiumbrist.  

• Digitalis är ett läkemedel som används mot hjärtsvikt och arytmier ökar risken för hypomagnesemi.  

• Adrenergika är en grupp läkemedel vilket används som avsvällande medel vid nässjukdomar ökar risken för brist på 

magnesium. 

• Ciklosporin som är ett immunhämmande läkemedel. 
 

Till följande läkemedel kan det vara en fördel att komplettera med extra magnesiumtillägg. 
  

• Analgetika är en samlande benämning på en grupp smärtstillande läkemedel, till exempel paracetamol och 

acetylsalicylsyra. Komplettering med magnesium förstärker den smärtstillande effekten.  

• Magnesium ökar kvaliteten vid verkan av sömn- och rogivande läkemedel.  

• Manipulativa behandlingar – effekten av kroppsmassage förstärks med intag av extra magnesiumtillskott. 
 

Relativ kontraindikation 

• Antivirala medel (antibakteriella) - magnesium skall inte ges ihop med antibiotika eftersom det blockerar absorption i 

tarmen av läkemedlet.  

• Antikoagulationsmedel – höga intag av magnesium kan potentiera den blod-förtunnande effekten. 

• Digoxin (en hjärtmedicin) – högt intag av magnesium stör upptaget av detta läkemedel. 

• Bisfosfonater - t.ex. alendronat och etidronat, vilka är läkemedel som används för att behandla osteoporos. Dessa 

läkemedel och magnesium bör tas två timmar isär, så att absorptionen av bisfosfonat inte dämpas. 

• Klorpromazin (lugnande medel) – höga doser magnesium kan minska effekten. 

• Penicillamin – används som ett anti-inflammatoriskt läkemedel vid reumatoid artrit. Höga doser magnesium kan minska 

effekten. 

 

Biomagnesium TMC trimagneciumcitrat 
Produktinformation. Artikelnummer 213E. 60 tablett. Varje tablett ger 150 mg magnesium från trimagnesiumcitrat. 

Ingredienser. Trimagnesiumcitrat. Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). Klumpförebyggande medel 

(magnesiumsalter av fettsyror). 

Dosering. 2 tabletter per dag eller enligt rekommendation. Dosering bör uppdelas i två intag, morgon och kväll. 

Produktkod. Magnesium. 

Innehåll per dagsdos (2 tabletter) 

Ämne Dagsdos % av DRI* 

Magnesium 300 mg 80 % 
*DRI är dagligt referensintag.  

Allmän information. Magnesium är ett grundämne med symbolen Mg och atomnummer 12. Det är en jordalkalimetall och 

är den åttonde mest förekommande grundämnet i jordskorpan och nionde i det kända universum som helhet. Metallen 

magnesium isolerades för första gången av Sir Humphry Davy år 1808.  Han döpte ämnet till Magnium, men namnet 

magnesium används numera. År 1934 kan den amerikanske professorn i farmakologi Arthur D. Hirschfelder (1879–1946) 

beskriva hur magnesium arbetar i människokroppen. Han konstaterar bland annat att brist ger upphov till tetani. År 1969 

beskriver den amerikanske professorn i medicin, Edmund B. Flink, detaljerat hur magnesiumbrister påverkar människan. En 

vuxen människa innehåller ca 25 gram magnesium i form av magnesiumfosfat varav 99 % finns bundet i cellerna. Av detta 

finns 50–60 % i skelettet och 20–30 % i musklerna. Hjärta lagrar stora mängder – 18 gånger mer än blod. Endast 1% av 

magnesium finns i blodet vilket innebär att kroppen arbetar mycket hårt för att hålla blodets nivå av magnesium konstant.  

Normal blodnivå av magnesium bör vara 1,7–2,3 mg/dl (0.69–0.94 mmol / l). Av dessa är 50 % fri och 50 % bundet till 

huvudsakligen albumin. Magnesium bidrar till:  

• att bibehålla normal benstomme  

• att bibehålla normala tänder  

• att minska trötthet och utmattning 

• elektrolytbalansen 

• har en roll i celldelningsprocessen 

• nervsystemets normala funktion 

• normal energiomsättning 

• normal muskelfunktion 

• normal proteinsyntes  

• normal psykologisk funktion  
 

Dosering 

Det rekommenderade intaget per dag skiljer sig mellan olika åldersgrupper: 

Kön/Grupp/Ålder   Rekommenderat intag 

Spädbarn 6–11 månader  80 milligram 

Barn 1–2 år   85 milligram 

Barn 2–5 år   120 milligram 
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Barn 6–9 år   200 milligram 

Barn 10–13 år   280 milligram 

Kvinnor och flickor över 14 år 280 milligram 

Män och pojkar över 14 år  350 milligram 
 

Övrig dosering  Vuxna   Barn 

Förebygga brist  700 mg   200–400 mg 

Långtidsprofylax  1 000 mg   300–500 mg 

Stödbehandling  1000 mg   300–500 mg 

Som medicin  Upp till 3 000 mg  Upp till 700 mg 
 

Ett förebyggande intag genom näringstillskott kan variera från 200–700 mg/dag beroende individuella faktorer. Individer 

som vet med sig att de har ett svagt intag av vegetabilier bör komplettera sitt ordinära kostintag med ODI-doser. I den 

ordinära kosten är magnesium fram för allt koncentrerad till olika vegetabilier. 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom tre dagar. 

Halveringstid: Några minuter i blod. 

Lagringstid. Flera år i benväv. 

Biotillgänglighet: Vid nedsatta magnesiumhalter i blodet ökar upptaget i tunntarmen. Magnesium från kosten frisätts i 

tolvfingertarmen till jonform vilket är förutsättningen för upptaget i tunn- och tjocktarmen. Absorberingsförmågan beräknas 

till 11–75% beroende på förutsättningar. Upptaget bygger på principen om passiv diffusion och aktiv transport styrs av 

följande faktorer: 
 

• Närsaltnivån i blod: kalcium, natrium, magnesium, fosfor. 

• PTH-frisättning från bisköldkörteln. 

• Insulin från bukspottkörteln. 

• Glukogen från levern. 

• Stresshormonet kortisol. 
 

Magnesium från kosten och näringstillskott frisätts i tolvfingertarmen till joner (Mg2+) genom inverkan av 

pankreasenzymer. Magnesium absorberas som en jon i både tunn- och tjocktarmen. Absorberingen magnesium sker till ca 50 

% i tunntarmen och 50 % i tjocktarmen. Upptaget av magnesium i tarmen sker genom 2 specifika transport-system: 

Mättnadsbar bärar-medierad aktiv transport och passiv diffusion. 

Aktiv transport av magnesium in i tarmcellen. I tolvfingertarmen frisätts magnesiumjoner (Mg2+) vilka sedan vandrar 

genom tarmsystemet. Under sin resa genom tarmkanalen exponeras magnesiumjonerna för tarmcellerna, vilka sitter som ett 

band längst hela tarmväggen. På ytan av tarmcellernas membran finns specifika bärarproteiner (TRPM6). Dessa bärar-

proteiner har som uppgift att binda magnesiumjoner i lumen i tunntarmen och överföra dessa genom tarmcellens cellyta in i 

cellen (cytosolen). Den aktiva överföringen av magnesiumjoner in i tarmcellen opererar vid lägre doser och är mestadels 

aktiv i tunntarmen.  Den är aktiv vid doseringar under 550 mg.  Man beräknar att cirka 30–60 % av magnesiumjonerna 

absorberas genom den aktiva transporten.  Emellertid kan absorberingsförmågan stiga upp till 75 % om doseringsnivån är 

lägre än 40 mg. Exempel: Intag av 500 mg magnesium resulterar i en faktisk överföring motsvarande 168–306 mg. 

Passiv diffusion (passiv transport). Vid hög närvaro av magnesiumjoner i tarmlumen aktiveras den så kallade passiva 

diffusionen. Detta transportsystem är aktivt när vi intar doser som överstiger 550 mg magnesium. Den passiva transporten är 

dominerande i tjocktarmen. Detta överföringssystem är relativt. Detta innebär att andelen överförda magnesiumjoner in i 

tarmcellen minskar procentuellt i relation till dosen.  Överföringen av magnesiumjoner styrs i detta fall av koncentrations-

graden av magnesiumjoner i blodet. Magnesiumjonerna diffunderar in i tarmcellen. Om tarmcellen är mättad med 

magnesiumjoner så sjunker upptaget från tarmlumen. Den passiva transporten beräknas överföra ca 10–30 % av 

magnesiumjonerna från tarmlumen in i tarmcellen. 

Toxisk dos. Toxicitet från dietärt magnesium bedöms som ytterst ovanligt. Njurarna kan utsöndra närmare 60 gram 

överskottsmagnesium per dygn. Ett undantag kan dock vara individer med kraftigt nedsatt njurfunktion.  Många känsliga 

individer kan redan vid doser mellan 500–1000 mg känna av en lösare avföring. Känsligheten är individuellt relaterad och 

även beroende av vilken form av magnesium som intas. Ett sätt att reducera risken för lös avföring är att ta magnesium-

tillskottet vid måltid. Man kan också börja med s.k. upptrappnings-doseringen, d.v.s. börja med lägre dos (300–400 mg/dag) 

och öka upptaget med 100–200 mg var tredje dag tills avföringen blir lös. Därvid kan man återgå till den tidigare doserings-

nivån. Efter några veckor kan man åter testa att öka intaget. Intaget av magnesium kan även indelas till fler doser under 

dygnet. Uppdelad dosering kan även minska risken för diarré. Ett intag över 9 000 mg per dag av magnesium är en akut 

toxisk dos.  

Hypermagnesemi är ett medicinskt tillstånd som karaktäriseras av en elektrolytstörning i vilken det finns en hög nivå av 

magnesium i blodet. Hypermagnesemi uppkommer när blodet halt av magnesium överstiger 1,1 mmol/L. Hypermagnesemi 

kan uppstå till följd av njursvikt, överdrivet intag av olika magnesiumsalter eller till följd av intag av läkemedel som 

innehåller magnesium (t.ex. vissa antacida och laxermedel). Hypermagnesemi förekommer ofta tillsammans med andra 

mineralstörningar, till exempel lågt kalcium och högt kalium.  Hypermagnesemi inträffar sällan eftersom njurarna är mycket 

effektiv i att utsöndra överskott av magnesium. Tecken och symtom på magnesiumtoxicitet inkluderar: 

• Illamående, känsla av oro och obehag i magen med en ofrivillig lust att kräkas. 

• Hudrodnad som syns fram för allt i ansiktet. 

• Dubbelseende. 

• Sluddrigt tal. 

• Muskelsvaghet. 

• Lågt blodtryck. 
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Faktorer som ökar risken för hypermagnesemi är: 

• Njursvikt, utsöndringen av magnesium blir nedsatt när njurarna tappar stora delar av sin arbetsförmåga. Dock är 

hypermagnesemi inte ett framträdande inslag vid njursvikt. 

• Hemolys (sönderfall av röda blodkroppar före den normala 120 dagars levnadscykeln).  Eftersom magnesium-

koncentrationen i röda blodkroppar är ungefär tre gånger större än i serum, kan hemolys magnesiumhalten i blod. 

Hypermagnesemi förväntas endast inträda vid massiv hemolys. 
 

Andra tillstånd som kan öka risken för mild hypermagnesemi är: 

• Diabetisk ketoacidos (komplikation av diabetes mellitus). 

• Binjureinsufficiens (Addisons sjukdom). 

• Hypotyreos (nedsatt sköldkörtelfunktion). 

• Hyperparatyreoidism (överfunktion i bisköldkörtlarna). 

• Litiumförgiftning. 
 

Försiktighetsåtgärder  

I följande situationer rekommenderas försiktighet med kliniska doser av magnesium (över 350 mg per dag): 

• Av skolmedicin diagnostiserad hypokalcemi (låga värden av kalcium i blod). 

• Av skolmedicin diagnostiserad hypermagnesemi (höga värden av magnesium i blod). 

• Av skolmedicin diagnostiserade svåra hjärt- och kärlsjukdomar.  

• Av skolmedicinen diagnostiserad njursvikt. 
 

Försiktighetsåtgärder. Hypermagnesemi, hypokalcemi, symptom relaterade till förhöjda Mg-nivåer eller låga Ca-nivåer. 

Njursvikt och svåra hjärt- och kärlsjukdomar. 

Synergister. A, B1, B2, B3, B6, C, E, Ca, K, Zn, Mn, P, Cr, Na. 

Antagonister. B1, B10, B12, E, D, Fe, Mn, Ca, P, Na, Pb, K, Zn. 

Magnesium och läkemedel. Läkemedel som sannolikt ökar behovet av ett extra magnesiumtillägg är följande: 

• Kolesterolsänkande medel minskar absorptionen av magnesium i tarmen vilket ökar det dietära behovet. 

• Medel vid diabetes, till exempel metformin ökar det dietära behovet av magnesium. 

• Östrogen ökar det dietära behovet av magnesium. 

• Blodtryckssänkande medel, till exempel användning av renin-angiotensin påverkande medel kan öka det dietära 

behovet av magnesium. 

• Antidepressiva läkemedel ökar behovet av dietärt magnesium. 

• Olika typer av diuretika (vätskedrivande läkemedel), till exempel höga doser av furosemid (Lasix) och vissa tiazid-

diuretika (t.ex. hydroklortiazid), om de tas under långa perioder, kan leda till magnesiumbrist. Detta är en av de 

vanligaste orsakerna till hypomagnesemi. 

• Antibiotika blockerar reabsorberingen av magnesium i njurarna. Cirka 30 % av patienter som använder antibiotika en 

längre tid får magnesiumbrist.  

• Digitalis är ett läkemedel som används mot hjärtsvikt och arytmier ökar risken för hypomagnesemi.  

• Adrenergika är en grupp läkemedel vilket används som avsvällande medel vid nässjukdomar ökar risken för brist på 

magnesium. 

• Ciklosporin som är ett immunhämmande läkemedel. 
 

Till följande läkemedel kan det vara en fördel att komplettera med extra magnesiumtillägg. 

• Analgetika är en samlande benämning på en grupp smärtstillande läkemedel, till exempel paracetamol och 

acetylsalicylsyra. Komplettering med magnesium förstärker den smärtstillande effekten.  

• Magnesium ökar kvaliteten vid verkan av sömn- och rogivande läkemedel.  

• Manipulativa behandlingar – effekten av kroppsmassage förstärks med intag av extra magnesiumtillskott. 
 

Relativ kontraindikation 

• Antivirala medel (antibakteriella) - magnesium skall inte ges ihop med antibiotika eftersom det blockerar absorption i 

tarmen av läkemedlet.  

• Antikoagulationsmedel – höga intag av magnesium kan potentiera den blod-förtunnande effekten. 

• Digoxin (en hjärtmedicin) – högt intag av magnesium stör upptaget av detta läkemedel. 

• Bisfosfonater - t.ex. alendronat och etidronat, vilka är läkemedel som används för att behandla osteoporos. Dessa 

läkemedel och magnesium bör tas två timmar isär, så att absorptionen av bisfosfonat inte dämpas. 

• Klorpromazin (lugnande medel) – höga doser magnesium kan minska effekten. 

• Penicillamin – används som ett anti-inflammatoriskt läkemedel vid reumatoid artrit. Höga doser magnesium kan minska 

effekten. 

 

Magnesium 
Produktinformation. Artikelnummer 213 B. 60 tabletter. Varje tablett ger 250 mg magnesium.  

Ingredienser. Magnesium (magnesiumoxid). Mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel). Stearinsyra (fyllnadsmedel). Talk 

(klumpförebyggande medel). Magnesiumsalter av fettsyror (klumpförebyggande medel). Tvärbunden 

natriumkarboximetylcellulosa (disintegrationsmedel). 

Dosering. 2 tabletter per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt rekommendation. 

Produktkod. Magnesium. 
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Innehåll per dagsdos (2 tabletter) 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Magnesium 500 mg 133 % 
 

* DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. Magnesium är ett grundämne med symbolen Mg och atomnummer 12. Det är en jordalkalimetall och 

är den åttonde mest förekommande grundämnet i jordskorpan och nionde i det kända universum som helhet. Metallen 

magnesium isolerades för första gången av Sir Humphry Davy år 1808.  Han döpte ämnet till Magnium, men namnet 

magnesium används numera. År 1934 kan den amerikanske professorn i farmakologi Arthur D. Hirschfelder (1879–1946) 

beskriva hur magnesium arbetar i människokroppen. Han konstaterar bland annat att brist ger upphov till tetani. År 1969 

beskriver den amerikanske professorn i medicin, Edmund B. Flink, detaljerat hur magnesiumbrister påverkar människan. En 

vuxen människa innehåller ca 25 gram magnesium i form av magnesiumfosfat varav 99 % finns bundet i cellerna. Av detta 

finns 50–60 % i skelettet och 20–30 % i musklerna. Hjärta lagrar stora mängder – 18 gånger mer än blod. Endast 1% av 

magnesium finns i blodet vilket innebär att kroppen arbetar mycket hårt för att hålla blodets nivå av magnesium konstant.  

Normal blodnivå av magnesium bör vara 1,7–2,3 mg/dl (0.69–0.94 mmol / l). Av dessa är 50 % fri och 50 % bundet till 

huvudsakligen albumin. Magnesium bidrar till:  

• att bibehålla normal benstomme  

• att bibehålla normala tänder  

• att minska trötthet och utmattning 

• elektrolytbalansen 

• har en roll i celldelningsprocessen 

• nervsystemets normala funktion 

• normal energiomsättning 

• normal muskelfunktion 

• normal proteinsyntes  

• normal psykologisk funktion  
 

Dosering 

Det rekommenderade intaget per dag skiljer sig mellan olika åldersgrupper: 

Kön/Grupp/Ålder   Rekommenderat intag 

Spädbarn 6–11 månader  80 milligram 

Barn 1–2 år   85 milligram 

Barn 2–5 år   120 milligram 

Barn 6–9 år   200 milligram 

Barn 10–13 år   280 milligram 

Kvinnor och flickor över 14 år 280 milligram 

Män och pojkar över 14 år  350 milligram 
 

Övrig dosering  Vuxna   Barn 

Förebygga brist  700 mg   200–400 mg 

Långtidsprofylax  1 000 mg   300–500 mg 

Stödbehandling  1000 mg   300–500 mg 

Som medicin  Upp till 3 000 mg  Upp till 700 mg 
 

Ett förebyggande intag genom näringstillskott kan variera från 200–700 mg/dag beroende individuella faktorer. Individer 

som vet med sig att de har ett svagt intag av vegetabilier bör komplettera sitt ordinära kostintag med ODI-doser. I den 

ordinära kosten är magnesium fram för allt koncentrerad till olika vegetabilier. 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom tre dagar. 

Halveringstid: Några minuter i blod. 

Lagringstid. Flera år i benväv. 

Biotillgänglighet: Vid nedsatta magnesiumhalter i blodet ökar upptaget i tunntarmen. Magnesium från kosten frisätts i 

tolvfingertarmen till jonform vilket är förutsättningen för upptaget i tunn- och tjocktarmen. Absorberingsförmågan beräknas 

till 11–75% beroende på förutsättningar. Upptaget bygger på principen om passiv diffusion och aktiv transport styrs av 

följande faktorer: 
 

• Närsaltnivån i blod: kalcium, natrium, magnesium, fosfor. 

• PTH-frisättning från bisköldkörteln. 

• Insulin från bukspottkörteln. 

• Glukogen från levern. 

• Stresshormonet kortisol. 
 

Magnesium från kosten och näringstillskott frisätts i tolvfingertarmen till joner (Mg2+)genom inverkan av pankreasenzymer. 

Magnesium absorberas som en jon i både tunn- och tjocktarmen. Absorberingen magnesium sker till ca 50 % i tunntarmen 

och 50 % i tjocktarmen. Upptaget av magnesium i tarmen sker genom 2 specifika transport-system: Mättnadsbar bärar-

medierad aktiv transport och passiv diffusion. 

Aktiv transport av magnesium in i tarmcellen. I tolvfingertarmen frisätts magnesiumjoner (Mg2+) vilka sedan vandrar 

genom tarmsystemet. Under sin resa genom tarmkanalen exponeras magnesiumjonerna för tarmcellerna, vilka sitter som ett 

band längst hela tarmväggen. På ytan av tarmcellernas membran finns specifika bärarproteiner (TRPM6). Dessa bärar-

proteiner har som uppgift att binda magnesiumjoner i lumen i tunntarmen och överföra dessa genom tarmcellens cellyta in i 
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cellen (cytosolen). Den aktiva överföringen av magnesiumjoner in i tarmcellen opererar vid lägre doser och är mestadels 

aktiv i tunntarmen.  Den är aktiv vid doseringar under 550 mg.  Man beräknar att cirka 30–60 % av magnesiumjonerna 

absorberas genom den aktiva transporten.  Emellertid kan absorberingsförmågan stiga upp till 75 % om doseringsnivån är 

lägre än 40 mg. Exempel: Intag av 500 mg magnesium resulterar i en faktisk överföring motsvarande 168–306 mg. 

Passiv diffusion (passiv transport). Vid hög närvaro av magnesiumjoner i tarmlumen aktiveras den så kallade passiva 

diffusionen. Detta transportsystem är aktivt när vi intar doser som överstiger 550 mg magnesium. Den passiva transporten är 

dominerande i tjocktarmen. Detta överföringssystem är relativt. Detta innebär att andelen överförda magnesiumjoner in i 

tarmcellen minskar procentuellt i relation till dosen.  Överföringen av magnesiumjoner styrs i detta fall av koncentrations-

graden av magnesiumjoner i blodet. Magnesiumjonerna diffunderar in i tarmcellen. Om tarmcellen är mättad med 

magnesiumjoner så sjunker upptaget från tarmlumen. Den passiva transporten beräknas överföra ca 10–30 % av 

magnesiumjonerna från tarmlumen in i tarmcellen. 

Toxisk dos. Toxicitet från dietärt magnesium bedöms som ytterst ovanligt. Njurarna kan utsöndra närmare 60 gram 

överskottsmagnesium per dygn. Ett undantag kan dock vara individer med kraftigt nedsatt njurfunktion.  Många känsliga 

individer kan redan vid doser mellan 500–1000 mg känna av en lösare avföring. Känsligheten är individuellt relaterad och 

även beroende av vilken form av magnesium som intas. Ett sätt att reducera risken för lös avföring är att ta magnesium-

tillskottet vid måltid. Man kan också börja med s.k. upptrappnings-doseringen, d.v.s. börja med lägre dos (300–400 mg/dag) 

och öka upptaget med 100–200 mg var tredje dag tills avföringen blir lös. Därvid kan man återgå till den tidigare doserings-

nivån. Efter några veckor kan man åter testa att öka intaget. Intaget av magnesium kan även indelas till fler doser under 

dygnet. Uppdelad dosering kan även minska risken för diarré. Ett intag över 9 000 mg per dag av magnesium är en akut 

toxisk dos.  

Hypermagnesemi är ett medicinskt tillstånd som karaktäriseras av en elektrolytstörning i vilken det finns en hög nivå av 

magnesium i blodet. Hypermagnesemi uppkommer när blodet halt av magnesium överstiger 1,1 mmol/L. Hypermagnesemi 

kan uppstå till följd av njursvikt, överdrivet intag av olika magnesiumsalter eller till följd av intag av läkemedel som 

innehåller magnesium (t.ex. vissa antacida och laxermedel). Hypermagnesemi förekommer ofta tillsammans med andra 

mineralstörningar, till exempel lågt kalcium och högt kalium.  Hypermagnesemi inträffar sällan eftersom njurarna är mycket 

effektiv i att utsöndra överskott av magnesium. Tecken och symtom på magnesiumtoxicitet inkluderar: 

• Illamående, känsla av oro och obehag i magen med en ofrivillig lust att kräkas. 

• Hudrodnad som syns fram för allt i ansiktet. 

• Dubbelseende. 

• Sluddrigt tal. 

• Muskelsvaghet. 

• Lågt blodtryck. 
 

Faktorer som ökar risken för hypermagnesemi är: 

• Njursvikt, utsöndringen av magnesium blir nedsatt när njurarna tappar stora delar av sin arbetsförmåga. Dock är 

hypermagnesemi inte ett framträdande inslag vid njursvikt. 

• Hemolys (sönderfall av röda blodkroppar före den normala 120 dagars levnadscykeln).  Eftersom magnesium-

koncentrationen i röda blodkroppar är ungefär tre gånger större än i serum, kan hemolys magnesiumhalten i blod. 

Hypermagnesemi förväntas endast inträda vid massiv hemolys. 
 

Andra tillstånd som kan öka risken för mild hypermagnesemi är: 

• Diabetisk ketoacidos (komplikation av diabetes mellitus). 

• Binjureinsufficiens (Addisons sjukdom). 

• Hypotyreos (nedsatt sköldkörtelfunktion). 

• Hyperparatyreoidism (överfunktion i bisköldkörtlarna). 

• Litiumförgiftning. 
 

Försiktighetsåtgärder  

I följande situationer rekommenderas försiktighet med kliniska doser av magnesium (över 350 mg per dag): 

• Av skolmedicin diagnostiserad hypokalcemi (låga värden av kalcium i blod). 

• Av skolmedicin diagnostiserad hypermagnesemi (höga värden av magnesium i blod). 

• Av skolmedicin diagnostiserade svåra hjärt- och kärlsjukdomar.  

• Av skolmedicinen diagnostiserad njursvikt. 
 

Försiktighetsåtgärder. Hypermagnesemi, hypokalcemi, symptom relaterade till förhöjda Mg-nivåer eller låga Ca-nivåer. 

Njursvikt och svåra hjärt- och kärlsjukdomar. 

Synergister. A, B1, B2, B3, B6, C, E, Ca, K, Zn, Mn, P, Cr, Na. 

Antagonister. B1, B10, B12, E, D, Fe, Mn, Ca, P, Na, Pb, K, Zn. 

Magnesium och läkemedel. Läkemedel som sannolikt ökar behovet av ett extra magnesiumtillägg är följande: 

• Kolesterolsänkande medel minskar absorptionen av magnesium i tarmen vilket ökar det dietära behovet. 

• Medel vid diabetes, till exempel metformin ökar det dietära behovet av magnesium. 

• Östrogen ökar det dietära behovet av magnesium. 

• Blodtryckssänkande medel, till exempel användning av renin-angiotensin påverkande medel kan öka det dietära 

behovet av magnesium. 

• Antidepressiva läkemedel ökar behovet av dietärt magnesium. 

• Olika typer av diuretika (vätskedrivande läkemedel), till exempel höga doser av furosemid (Lasix) och vissa tiazid-

diuretika (t.ex. hydroklortiazid), om de tas under långa perioder, kan leda till magnesiumbrist. Detta är en av de 

vanligaste orsakerna till hypomagnesemi. 
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• Antibiotika blockerar reabsorberingen av magnesium i njurarna. Cirka 30 % av patienter som använder antibiotika en 

längre tid får magnesiumbrist.  

• Digitalis är ett läkemedel som används mot hjärtsvikt och arytmier ökar risken för hypomagnesemi.  

• Adrenergika är en grupp läkemedel vilket används som avsvällande medel vid nässjukdomar ökar risken för brist på 

magnesium. 

• Ciklosporin som är ett immunhämmande läkemedel. 
 

Till följande läkemedel kan det vara en fördel att komplettera med extra magnesiumtillägg. 

• Analgetika är en samlande benämning på en grupp smärtstillande läkemedel, till exempel paracetamol och 

acetylsalicylsyra. Komplettering med magnesium förstärker den smärtstillande effekten.  

• Magnesium ökar kvaliteten vid verkan av sömn- och rogivande läkemedel.  

• Manipulativa behandlingar – effekten av kroppsmassage förstärks med intag av extra magnesiumtillskott. 
 

Relativ kontraindikation 

• Antivirala medel (antibakteriella) - magnesium skall inte ges ihop med antibiotika eftersom det blockerar absorption i 

tarmen av läkemedlet.  

• Antikoagulationsmedel – höga intag av magnesium kan potentiera den blod-förtunnande effekten. 

• Digoxin (en hjärtmedicin) – högt intag av magnesium stör upptaget av detta läkemedel. 

• Bisfosfonater - t.ex. alendronat och etidronat, vilka är läkemedel som används för att behandla osteoporos. Dessa 

läkemedel och magnesium bör tas två timmar isär, så att absorptionen av bisfosfonat inte dämpas. 

• Klorpromazin (lugnande medel) – höga doser magnesium kan minska effekten. 

• Penicillamin – används som ett anti-inflammatoriskt läkemedel vid reumatoid artrit. Höga doser magnesium kan minska 

effekten. 

 

Magnesium Sensitive 
Produktinformation. Artikelnummer 213D. 100 vegetariska kapslar. Varje kapsel innehåller 75 mg Magnesium. 

Magnesium Sensitive innehåller magnesiumglycerofosfat som är en mycket lättupptaglig form och särskilt lämplig för 

överkänsliga individer som inte tål magnesiumcitrat. 

Ingredienser. Magnesiumglycerofosfat. Fyllnadsmedel (talk). Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror). 

Kapsel: vegetabilisk. 

Dosering. 3 kapslar till kvällen eller enligt ordination. 

Produktkod. Magnesium. 

Innehåll per dagsdos (3 kapslar) 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Magnesium 225 mg 60 % 
 

* DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. Magnesium är ett grundämne med symbolen Mg och atomnummer 12. Det är en jordalkalimetall och 

är den åttonde mest förekommande grundämnet i jordskorpan och nionde i det kända universum som helhet. Metallen 

magnesium isolerades för första gången av Sir Humphry Davy år 1808.  Han döpte ämnet till Magnium, men namnet 

magnesium används numera. År 1934 kan den amerikanske professorn i farmakologi Arthur D. Hirschfelder (1879–1946) 

beskriva hur magnesium arbetar i människokroppen. Han konstaterar bland annat att brist ger upphov till tetani. År 1969 

beskriver den amerikanske professorn i medicin, Edmund B. Flink, detaljerat hur magnesiumbrister påverkar människan. En 

vuxen människa innehåller ca 25 gram magnesium i form av magnesiumfosfat varav 99 % finns bundet i cellerna. Av detta 

finns 50–60 % i skelettet och 20–30 % i musklerna. Hjärta lagrar stora mängder – 18 gånger mer än blod. Endast 1% av 

magnesium finns i blodet vilket innebär att kroppen arbetar mycket hårt för att hålla blodets nivå av magnesium konstant.  

Magnesium bidrar till:  

• att bibehålla normal benstomme  

• att bibehålla normala tänder  

• att minska trötthet och utmattning 

• elektrolytbalansen 

• har en roll i celldelningsprocessen 

• nervsystemets normala funktion 

• normal energiomsättning 

• normal muskelfunktion 

• normal proteinsyntes  

• normal psykologisk funktion  
 

Dosering 

Det rekommenderade intaget per dag skiljer sig mellan olika åldersgrupper: 

Kön/Grupp/Ålder   Rekommenderat intag 

Spädbarn 6–11 månader  80 milligram 

Barn 1–2 år   85 milligram 

Barn 2–5 år   120 milligram 

Barn 6–9 år   200 milligram 

Barn 10–13 år   280 milligram 

Kvinnor och flickor över 14 år 280 milligram 

Män och pojkar över 14 år  350 milligram 
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Övrig dosering  Vuxna   Barn 

Förebygga brist  700 mg   200–400 mg 

Långtidsprofylax  1 000 mg   300–500 mg 

Stödbehandling  1000 mg   300–500 mg 

Som medicin  Upp till 3 000 mg  Upp till 700 mg 
 

Ett förebyggande intag genom näringstillskott kan variera från 200–700 mg/dag beroende individuella faktorer. Individer 

som vet med sig att de har ett svagt intag av vegetabilier bör komplettera sitt ordinära kostintag med ODI-doser. I den 

ordinära kosten är magnesium fram för allt koncentrerad till olika vegetabilier. 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom tre dagar. Halveringstid: Några minuter i blod. Lagringstid. Flera år i benväv. 

Biotillgänglighet: Vid nedsatta magnesiumhalter i blodet ökar upptaget i tunntarmen. Magnesium från kosten frisätts i 

tolvfingertarmen till jonform vilket är förutsättningen för upptaget i tunn- och tjocktarmen. Absorberingsförmågan beräknas 

till 11–75% beroende på förutsättningar. Upptaget bygger på principen om passiv diffusion och aktiv transport styrs av 

följande faktorer: 

• Närsaltnivån i blod: kalcium, natrium, magnesium, fosfor. 

• PTH-frisättning från bisköldkörteln. 

• Insulin från bukspottkörteln. 

• Glukogen från levern. 

• Stresshormonet kortisol. 
 

Magnesium från kosten och näringstillskott frisätts i tolvfingertarmen till joner genom inverkan av pankreasenzymer. 

Magnesium absorberas som en jon i både tunn- och tjocktarmen. Absorberingen magnesium sker till ca 50 % i tunntarmen 

och 50 % i tjocktarmen. Upptaget av magnesium i tarmen sker genom 2 specifika transport-system: Mättnadsbar bärar-

medierad aktiv transport och passiv diffusion. 

Aktiv transport av magnesium in i tarmcellen. I tolvfingertarmen frisätts magnesiumjoner (Mg2+) vilka sedan vandrar 

genom tarmsystemet. Under sin resa genom tarmkanalen exponeras magnesiumjonerna för tarmcellerna, vilka sitter som ett 

band längst hela tarmväggen. På ytan av tarmcellernas membran finns specifika bärarproteiner (TRPM6). Dessa bärar-

proteiner har som uppgift att binda magnesiumjoner i lumen i tunntarmen och överföra dessa genom tarmcellens cellyta in i 

cellen (cytosolen). Den aktiva överföringen av magnesiumjoner in i tarmcellen opererar vid lägre doser och är mestadels 

aktiv i tunntarmen.  Den är aktiv vid doseringar under 550 mg.  Man beräknar att cirka 30–60 % av magnesiumjonerna 

absorberas genom den aktiva transporten.  Emellertid kan absorberingsförmågan stiga upp till 75 % om doseringsnivån är 

lägre än 40 mg. Exempel: Intag av 500 mg magnesium resulterar i en faktisk överföring motsvarande 168–306 mg. 

Passiv diffusion (passiv transport). Vid hög närvaro av magnesiumjoner i tarmlumen aktiveras den så kallade passiva 

diffusionen. Detta transportsystem är aktivt när vi intar doser som överstiger 550 mg magnesium. Den passiva transporten är 

dominerande i tjocktarmen. Detta överföringssystem är relativt. Detta innebär att andelen överförda magnesiumjoner in i 

tarmcellen minskar procentuellt i relation till dosen.  Överföringen av magnesiumjoner styrs i detta fall av koncentrations-

graden av magnesiumjoner i blodet. Magnesiumjonerna diffunderar in i tarmcellen. Om tarmcellen är mättad med 

magnesiumjoner så sjunker upptaget från tarmlumen. Den passiva transporten beräknas överföra ca 10–30 % av 

magnesiumjonerna från tarmlumen in i tarmcellen. 

Toxisk dos. Toxicitet från dietärt magnesium bedöms som ytterst ovanligt. Njurarna kan utsöndra närmare 60 gram 

överskottsmagnesium per dygn. Ett undantag kan dock vara individer med kraftigt nedsatt njurfunktion.  Många känsliga 

individer kan redan vid doser mellan 500–1000 mg känna av en lösare avföring. Känsligheten är individuellt relaterad och 

även beroende av vilken form av magnesium som intas. Ett sätt att reducera risken för lös avföring är att ta magnesium-

tillskottet vid måltid. Man kan också börja med s.k. upptrappnings-doseringen, d.v.s. börja med lägre dos (300–400 mg/dag) 

och öka upptaget med 100–200 mg var tredje dag tills avföringen blir lös. Därvid kan man återgå till den tidigare doserings-

nivån. Efter några veckor kan man åter testa att öka intaget. Intaget av magnesium kan även indelas till fler doser under 

dygnet. Uppdelad dosering kan även minska risken för diarré. Ett intag över 9 000 mg per dag av magnesium är en akut 

toxisk dos.  

Hypermagnesemi är ett medicinskt tillstånd som karaktäriseras av en elektrolytstörning i vilken det finns en hög nivå av 

magnesium i blodet. Hypermagnesemi uppkommer när blodet halt av magnesium överstiger 1,1 mmol/L. Hypermagnesemi 

kan uppstå till följd av njursvikt, överdrivet intag av olika magnesiumsalter eller till följd av intag av läkemedel som 

innehåller magnesium (t.ex. vissa antacida och laxermedel). Hypermagnesemi förekommer ofta tillsammans med andra 

mineralstörningar, till exempel lågt kalcium och högt kalium.  Hypermagnesemi inträffar sällan eftersom njurarna är mycket 

effektiv i att utsöndra överskott av magnesium. Tecken och symtom på magnesiumtoxicitet inkluderar: 

• Illamående, känsla av oro och obehag i magen med en ofrivillig lust att kräkas. 

• Hudrodnad som syns fram för allt i ansiktet. 

• Dubbelseende. 

• Sluddrigt tal. 

• Muskelsvaghet. 

• Lågt blodtryck. 

Faktorer som ökar risken för hypermagnesemi är: 

• Njursvikt, utsöndringen av magnesium blir nedsatt när njurarna tappar stora delar av sin arbetsförmåga. Dock är 

hypermagnesemi inte ett framträdande inslag vid njursvikt. 

• Hemolys (sönderfall av röda blodkroppar före den normala 120 dagars levnadscykeln).  Eftersom magnesium-

koncentrationen i röda blodkroppar är ungefär tre gånger större än i serum, kan hemolys magnesiumhalten i blod. 

Hypermagnesemi förväntas endast inträda vid massiv hemolys. 
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Andra tillstånd som kan öka risken för mild hypermagnesemi är: 

• Diabetisk ketoacidos (komplikation av diabetes mellitus). 

• Binjureinsufficiens (Addisons sjukdom). 

• Hypotyreos (nedsatt sköldkörtelfunktion). 

• Hyperparatyreoidism (överfunktion i bisköldkörtlarna). 

• Litiumförgiftning. 
 

Försiktighetsåtgärder  

I följande situationer rekommenderas försiktighet med kliniska doser av magnesium (över 350 mg per dag): 

• Av skolmedicin diagnostiserad hypokalcemi (låga värden av kalcium i blod). 

• Av skolmedicin diagnostiserad hypermagnesemi (höga värden av magnesium i blod). 

• Av skolmedicin diagnostiserade svåra hjärt- och kärlsjukdomar.  

• Av skolmedicinen diagnostiserad njursvikt. 
 

Försiktighetsåtgärder. Hypermagnesemi, hypokalcemi, symptom relaterade till förhöjda Mg-nivåer eller låga Ca-nivåer. 

Njursvikt och svåra hjärt- och kärlsjukdomar. 

Synergister. A, B1, B2, B3, B6, C, E, Ca, K, Zn, Mn, P, Cr, Na. 

Antagonister. B1, B10, B12, E, D, Fe, Mn, Ca, P, Na, Pb, K, Zn. 

Magnesium och läkemedel. Läkemedel som sannolikt ökar behovet av ett extra magnesiumtillägg är följande: 

• Kolesterolsänkande medel minskar absorptionen av magnesium i tarmen vilket ökar det dietära behovet. 

• Medel vid diabetes, till exempel metformin ökar det dietära behovet av magnesium. 

• Östrogen ökar det dietära behovet av magnesium. 

• Blodtryckssänkande medel, till exempel användning av renin-angiotensin påverkande medel kan öka det dietära 

behovet av magnesium. 

• Antidepressiva läkemedel ökar behovet av dietärt magnesium. 

• Olika typer av diuretika (vätskedrivande läkemedel), till exempel höga doser av furosemid (Lasix) och vissa tiazid-

diuretika (t.ex. hydroklortiazid), om de tas under långa perioder, kan leda till magnesiumbrist. Detta är en av de 

vanligaste orsakerna till hypomagnesemi. 

• Antibiotika blockerar reabsorberingen av magnesium i njurarna. Cirka 30 % av patienter som använder antibiotika en 

längre tid får magnesiumbrist.  

• Digitalis är ett läkemedel som används mot hjärtsvikt och arytmier ökar risken för hypomagnesemi.  

• Adrenergika är en grupp läkemedel vilket används som avsvällande medel vid nässjukdomar ökar risken för brist på 

magnesium. 

• Ciklosporin som är ett immunhämmande läkemedel. 
 

Till följande läkemedel kan det vara en fördel att komplettera med extra magnesiumtillägg. 

• Analgetika är en samlande benämning på en grupp smärtstillande läkemedel, till exempel paracetamol och 

acetylsalicylsyra. Komplettering med magnesium förstärker den smärtstillande effekten.  

• Magnesium ökar kvaliteten vid verkan av sömn- och rogivande läkemedel.  

• Manipulativa behandlingar – effekten av kroppsmassage förstärks med intag av extra magnesiumtillskott. 
 

Relativ kontraindikation 

• Antivirala medel (antibakteriella) - magnesium skall inte ges ihop med antibiotika eftersom det blockerar absorption i 

tarmen av läkemedlet.  

• Antikoagulationsmedel – höga intag av magnesium kan potentiera den blod-förtunnande effekten. 

• Digoxin (en hjärtmedicin) – högt intag av magnesium stör upptaget av detta läkemedel. 

• Bisfosfonater - t.ex. alendronat och etidronat, vilka är läkemedel som används för att behandla osteoporos. Dessa 

läkemedel och magnesium bör tas två timmar isär, så att absorptionen av bisfosfonat inte dämpas. 

• Klorpromazin (lugnande medel) – höga doser magnesium kan minska effekten. 

• Penicillamin – används som ett anti-inflammatoriskt läkemedel vid reumatoid artrit. Höga doser magnesium kan minska 

effekten. 

 

Magnesium Glycinat 200 gram 
Produktinformation. Artikelnummer 213F. 200 gram magnesiumglycinat pulver utan tillsatser. Magnesiumglycinat är en 

mineralförening sammansatt av en magnesium och två glycinmolekyler och säljs som ett kosttillskott. Den innehåller 14,1 

viktprocent elementärt magnesium. 1000 mg magnesiumglycinat ger 140 mg elementärt magnesium. 

Ingredienser. Magnesiumglycinat. 

Dosering.1/4 tesked per dag eller enligt ordination. 1/4 tesked ger drygt 1 gram magnesiumglycinat. 

Produktkod. Magnesium. Glycin. 

En dagsdos (1/4 tesked) ger. 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Magnesium 140 mg 37 % 

Glycin 860 mg  
*DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. Glycin är den minsta av de 20 proteinogena aminosyrorna som är vanliga i proteiner. Den är färglös 

och har en söt smak. Glycin har en vätejon som sidokedja. Den definieras som en icke-essentiell aminosyra. Glycin 

upptäcktes år 1820 av den franske kemisten Henri Braconnot som isolerade det från gelatin med hjälp svavelsyra. 
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Magnesium är ett grundämne med symbolen Mg och atomnummer 12. Det är en jordalkalimetall och är den åttonde mest 

förekommande grundämnet i jordskorpan och nionde i det kända universum som helhet. Metallen magnesium isolerades för 

första gången av Sir Humphry Davy år 1808.  Han döpte ämnet till Magnium, men namnet magnesium används numera. År 

1934 kan den amerikanske professorn i farmakologi Arthur D. Hirschfelder (1879–1946) beskriva hur magnesium arbetar i 

människokroppen. Han konstaterar bland annat att brist ger upphov till tetani. År 1969 beskriver den amerikanske professorn 

i medicin, Edmund B. Flink, detaljerat hur magnesiumbrister påverkar människan. En vuxen människa innehåller ca 25 gram 

magnesium i form av magnesiumfosfat varav 99 % finns bundet i cellerna. Av detta finns 50–60 % i skelettet och 20–30 % i 

musklerna. Hjärta lagrar stora mängder – 18 gånger mer än blod. Endast 1% av magnesium finns i blodet vilket innebär att 

kroppen arbetar mycket hårt för att hålla blodets nivå av magnesium konstant.  

Normal blodnivå av magnesium bör vara 1,7–2,3 mg/dl (0.69–0.94 mmol / l). Av dessa är 50 % fri och 50 % bundet till 

huvudsakligen albumin. Magnesium bidrar till:  

• att bibehålla normal benstomme  

• att bibehålla normala tänder  

• att minska trötthet och utmattning 

• elektrolytbalansen 

• har en roll i celldelningsprocessen 

• nervsystemets normala funktion 

• normal energiomsättning 

• normal muskelfunktion 

• normal proteinsyntes  

• normal psykologisk funktion  
 

Dosering 

Det rekommenderade intaget per dag skiljer sig mellan olika åldersgrupper: 

Kön/Grupp/Ålder   Rekommenderat intag 

Spädbarn 6–11 månader  80 milligram 

Barn 1–2 år   85 milligram 

Barn 2–5 år   120 milligram 

Barn 6–9 år   200 milligram 

Barn 10–13 år   280 milligram 

Kvinnor och flickor över 14 år 280 milligram 

Män och pojkar över 14 år  350 milligram 
 

Övrig dosering  Vuxna   Barn 

Förebygga brist  700 mg   200–400 mg 

Långtidsprofylax  1 000 mg   300–500 mg 

Stödbehandling  1000 mg   300–500 mg 

Som medicin  Upp till 3 000 mg  Upp till 700 mg 
 

Ett förebyggande intag genom näringstillskott kan variera från 200–700 mg/dag beroende individuella faktorer. Individer 

som vet med sig att de har ett svagt intag av vegetabilier bör komplettera sitt ordinära kostintag med ODI-doser. I den 

ordinära kosten är magnesium fram för allt koncentrerad till olika vegetabilier. 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom tre dagar. 

Halveringstid: Några minuter i blod. 

Lagringstid. Flera år i benväv. 

Biotillgänglighet: Vid nedsatta magnesiumhalter i blodet ökar upptaget i tunntarmen. Magnesium från kosten frisätts i 

tolvfingertarmen till jonform vilket är förutsättningen för upptaget i tunn- och tjocktarmen. Absorberingsförmågan beräknas 

till 11–75% beroende på förutsättningar. Upptaget bygger på principen om passiv diffusion och aktiv transport styrs av 

följande faktorer: 
 

• Närsaltnivån i blod: kalcium, natrium, magnesium, fosfor. 

• PTH-frisättning från bisköldkörteln. 

• Insulin från bukspottkörteln. 

• Glukogen från levern. 

• Stresshormonet kortisol. 
 

Magnesium från kosten och näringstillskott frisätts i tolvfingertarmen till joner (Mg2+)genom inverkan av pankreasenzymer. 

Magnesium absorberas som en jon i både tunn- och tjocktarmen. Absorberingen magnesium sker till ca 50 % i tunntarmen 

och 50 % i tjocktarmen. Upptaget av magnesium i tarmen sker genom 2 specifika transport-system: Mättnadsbar bärar-

medierad aktiv transport och passiv diffusion. 

Aktiv transport av magnesium in i tarmcellen. I tolvfingertarmen frisätts magnesiumjoner (Mg2+) vilka sedan vandrar 

genom tarmsystemet. Under sin resa genom tarmkanalen exponeras magnesiumjonerna för tarmcellerna, vilka sitter som ett 

band längst hela tarmväggen. På ytan av tarmcellernas membran finns specifika bärarproteiner (TRPM6). Dessa bärar-

proteiner har som uppgift att binda magnesiumjoner i lumen i tunntarmen och överföra dessa genom tarmcellens cellyta in i 

cellen (cytosolen). Den aktiva överföringen av magnesiumjoner in i tarmcellen opererar vid lägre doser och är mestadels 

aktiv i tunntarmen.  Den är aktiv vid doseringar under 550 mg.  Man beräknar att cirka 30–60 % av magnesiumjonerna 

absorberas genom den aktiva transporten.  Emellertid kan absorberingsförmågan stiga upp till 75 % om doseringsnivån är 

lägre än 40 mg. Exempel: Intag av 500 mg magnesium resulterar i en faktisk överföring motsvarande 168–306 mg. 
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Passiv diffusion (passiv transport). Vid hög närvaro av magnesiumjoner i tarmlumen aktiveras den så kallade passiva 

diffusionen. Detta transportsystem är aktivt när vi intar doser som överstiger 550 mg magnesium. Den passiva transporten är 

dominerande i tjocktarmen. Detta överföringssystem är relativt. Detta innebär att andelen överförda magnesiumjoner in i 

tarmcellen minskar procentuellt i relation till dosen.  Överföringen av magnesiumjoner styrs i detta fall av koncentrations-

graden av magnesiumjoner i blodet. Magnesiumjonerna diffunderar in i tarmcellen. Om tarmcellen är mättad med 

magnesiumjoner så sjunker upptaget från tarmlumen. Den passiva transporten beräknas överföra ca 10–30 % av 

magnesiumjonerna från tarmlumen in i tarmcellen. 

Toxisk dos. Toxicitet från dietärt magnesium bedöms som ytterst ovanligt. Njurarna kan utsöndra närmare 60 gram 

överskottsmagnesium per dygn. Ett undantag kan dock vara individer med kraftigt nedsatt njurfunktion.  Många känsliga 

individer kan redan vid doser mellan 500–1000 mg känna av en lösare avföring. Känsligheten är individuellt relaterad och 

även beroende av vilken form av magnesium som intas. Ett sätt att reducera risken för lös avföring är att ta magnesium-

tillskottet vid måltid. Man kan också börja med s.k. upptrappnings-doseringen, d.v.s. börja med lägre dos (300–400 mg/dag) 

och öka upptaget med 100–200 mg var tredje dag tills avföringen blir lös. Därvid kan man återgå till den tidigare doserings-

nivån. Efter några veckor kan man åter testa att öka intaget. Intaget av magnesium kan även indelas till fler doser under 

dygnet. Uppdelad dosering kan även minska risken för diarré. Ett intag över 9 000 mg per dag av magnesium är en akut 

toxisk dos.  

Glycintoxicitet: Glycin har en låggradig toxicitet. Vissa individer kan känna av magbesvär vid högre doser glycin. Vissa 

individer som har hyperaktivitet, bipolaritet och schizofreni kan bli överstimulerade av glycin. Upp till 45 gram per dag 

bedöms som en säker dos. 

Hypermagnesemi är ett medicinskt tillstånd som karaktäriseras av en elektrolytstörning i vilken det finns en hög nivå av 

magnesium i blodet. Hypermagnesemi uppkommer när blodet halt av magnesium överstiger 1,1 mmol/L. Hypermagnesemi 

kan uppstå till följd av njursvikt, överdrivet intag av olika magnesiumsalter eller till följd av intag av läkemedel som 

innehåller magnesium (t.ex. vissa antacida och laxermedel). Hypermagnesemi förekommer ofta tillsammans med andra 

mineralstörningar, till exempel lågt kalcium och högt kalium.  Hypermagnesemi inträffar sällan eftersom njurarna är mycket 

effektiv i att utsöndra överskott av magnesium. Tecken och symtom på magnesiumtoxicitet inkluderar: 

• Illamående, känsla av oro och obehag i magen med en ofrivillig lust att kräkas. 

• Hudrodnad som syns fram för allt i ansiktet. 

• Dubbelseende. 

• Sluddrigt tal. 

• Muskelsvaghet. 

• Lågt blodtryck. 
 

Faktorer som ökar risken för hypermagnesemi är: 

• Njursvikt, utsöndringen av magnesium blir nedsatt när njurarna tappar stora delar av sin arbetsförmåga. Dock är 

hypermagnesemi inte ett framträdande inslag vid njursvikt. 

• Hemolys (sönderfall av röda blodkroppar före den normala 120 dagars levnadscykeln).  Eftersom magnesium-

koncentrationen i röda blodkroppar är ungefär tre gånger större än i serum, kan hemolys magnesiumhalten i blod. 

Hypermagnesemi förväntas endast inträda vid massiv hemolys. 
 

Andra tillstånd som kan öka risken för mild hypermagnesemi är: 

• Diabetisk ketoacidos (komplikation av diabetes mellitus). 

• Binjureinsufficiens (Addisons sjukdom). 

• Hypotyreos (nedsatt sköldkörtelfunktion). 

• Hyperparatyreoidism (överfunktion i bisköldkörtlarna). 

• Litiumförgiftning. 
 

Försiktighetsåtgärder  

I följande situationer rekommenderas försiktighet med kliniska doser av magnesium (över 350 mg per dag): 

• Av skolmedicin diagnostiserad hypokalcemi (låga värden av kalcium i blod). 

• Av skolmedicin diagnostiserad hypermagnesemi (höga värden av magnesium i blod). 

• Av skolmedicin diagnostiserade svåra hjärt- och kärlsjukdomar.  

• Av skolmedicinen diagnostiserad njursvikt. 
 

Försiktighetsåtgärder. Hypermagnesemi, hypokalcemi, symptom relaterade till förhöjda Mg-nivåer eller låga Ca-nivåer. 

Njursvikt och svåra hjärt- och kärlsjukdomar. 

Synergister. A, B1, B2, B3, B6, C, E, Ca, K, Zn, Mn, P, Cr, Na. 

Antagonister. B1, B10, B12, E, D, Fe, Mn, Ca, P, Na, Pb, K, Zn. 

Magnesium och läkemedel. Läkemedel som sannolikt ökar behovet av ett extra magnesiumtillägg är följande: 

• Kolesterolsänkande medel minskar absorptionen av magnesium i tarmen vilket ökar det dietära behovet. 

• Medel vid diabetes, till exempel metformin ökar det dietära behovet av magnesium. 

• Östrogen ökar det dietära behovet av magnesium. 

• Blodtryckssänkande medel, till exempel användning av renin-angiotensin påverkande medel kan öka det dietära 

behovet av magnesium. 

• Antidepressiva läkemedel ökar behovet av dietärt magnesium. 

• Olika typer av diuretika (vätskedrivande läkemedel), till exempel höga doser av furosemid (Lasix) och vissa tiazid-

diuretika (t.ex. hydroklortiazid), om de tas under långa perioder, kan leda till magnesiumbrist. Detta är en av de 

vanligaste orsakerna till hypomagnesemi. 
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• Antibiotika blockerar reabsorberingen av magnesium i njurarna. Cirka 30 % av patienter som använder antibiotika en 

längre tid får magnesiumbrist.  

• Digitalis är ett läkemedel som används mot hjärtsvikt och arytmier ökar risken för hypomagnesemi.  

• Adrenergika är en grupp läkemedel vilket används som avsvällande medel vid nässjukdomar ökar risken för brist på 

magnesium. 

• Ciklosporin som är ett immunhämmande läkemedel. 
 

Till följande läkemedel kan det vara en fördel att komplettera med extra magnesiumtillägg. 

• Analgetika är en samlande benämning på en grupp smärtstillande läkemedel, till exempel paracetamol och 

acetylsalicylsyra. Komplettering med magnesium förstärker den smärtstillande effekten.  

• Magnesium ökar kvaliteten vid verkan av sömn- och rogivande läkemedel.  

• Manipulativa behandlingar – effekten av kroppsmassage förstärks med intag av extra magnesiumtillskott. 
 

Relativ kontraindikation 

• Antivirala medel (antibakteriella) - magnesium skall inte ges ihop med antibiotika eftersom det blockerar absorption i 

tarmen av läkemedlet.  

• Antikoagulationsmedel – höga intag av magnesium kan potentiera den blod-förtunnande effekten. 

• Digoxin (en hjärtmedicin) – högt intag av magnesium stör upptaget av detta läkemedel. 

• Bisfosfonater - t.ex. alendronat och etidronat, vilka är läkemedel som används för att behandla osteoporos. Dessa 

läkemedel och magnesium bör tas två timmar isär, så att absorptionen av bisfosfonat inte dämpas. 

• Klorpromazin (lugnande medel) – höga doser magnesium kan minska effekten. 

• Penicillamin – används som ett anti-inflammatoriskt läkemedel vid reumatoid artrit. Höga doser magnesium kan minska 

effekten. 

Magnesiumglycinat och läkemedel. Glycin kan potentiera effekten av kramplösande läkemedel. 

 

Magnesium-L-Teanin 
Produktinformation. Artikelnummer 213C. 100 gram pulver som innehåller magnesium, teanin och vitamin B6. En tesked 

ger 600 mg magnesium, 500 mg teanin och 5 mg vitamin B6. 

Ingredienser. Magnesium (trimagnesiumcitrat och magnesiumkarbonat). L-Teanin. Vitamin B6 (pyridoxin HCL). 

Dosering: 1 tsk per dag eller enligt rekommendation. 

Produktkod. Magnesium. Teanin. 

Innehåll per dagsdos (1 tesked) 

Ämne  Dos % DRI*  

DRI Magnesium 600 mg 160 % 

L-Teanin 500 mg  

 Vitamin B6  5 mg 357 % 

*DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. Teanin, även känd som N5-etyl-L-glutamin, är en aminosyraanalog av aminosyrorna glutamat och 

glutamin. Den finns främst i vissa växt- och svamparter. Det upptäcktes år 1949 som en beståndsdel i grönt te. År 1950 

isolerades det från gyokuroblad, som har ett högt innehåll av teanin. Det har klassificerats som en i allmänhet säker 

ingrediens i USA av Food and Drug Administration (FDA). Teanin har en kemisk struktur mycket likt glutamat, vilken är en 

naturligt förekommande aminosyra i kroppen. Den hjälper till vid överförandet av nervimpulser i hjärnan. Några av teaninets 

effekter tycks vara kopplade till dess förmåga att blockera glutamat i hjärnan. 

Magnesium är ett grundämne med symbolen Mg och atomnummer 12. Det är en jordalkalimetall och är den åttonde mest 

förekommande grundämnet i jordskorpan och nionde i det kända universum som helhet. Metallen magnesium isolerades för 

första gången av Sir Humphry Davy år 1808.  Han döpte ämnet till Magnium, men namnet magnesium används numera. År 

1934 kan den amerikanske professorn i farmakologi Arthur D. Hirschfelder (1879–1946) beskriva hur magnesium arbetar i 

människokroppen. Han konstaterar bland annat att brist ger upphov till tetani. År 1969 beskriver den amerikanske professorn 

i medicin, Edmund B. Flink, detaljerat hur magnesiumbrister påverkar människan. En vuxen människa innehåller ca 25 gram 

magnesium i form av magnesiumfosfat varav 99 % finns bundet i cellerna. Av detta finns 50–60 % i skelettet och 20–30 % i 

musklerna. Hjärta lagrar stora mängder – 18 gånger mer än blod. Endast 1% av magnesium finns i blodet vilket innebär att 

kroppen arbetar mycket hårt för att hålla blodets nivå av magnesium konstant.  

Normal blodnivå av magnesium bör vara 1,7–2,3 mg/dl (0.69–0.94 mmol / l). Av dessa är 50 % fri och 50 % bundet till 

huvudsakligen albumin. Magnesium bidrar till:  

• att bibehålla normal benstomme  

• att bibehålla normala tänder  

• att minska trötthet och utmattning 

• elektrolytbalansen 

• har en roll i celldelningsprocessen 

• nervsystemets normala funktion 

• normal energiomsättning 

• normal muskelfunktion 

• normal proteinsyntes  

• normal psykologisk funktion  
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Dosering 

Det rekommenderade intaget per dag skiljer sig mellan olika åldersgrupper: 

Kön/Grupp/Ålder   Rekommenderat intag 

Spädbarn 6–11 månader  80 milligram 

Barn 1–2 år   85 milligram 

Barn 2–5 år   120 milligram 

Barn 6–9 år   200 milligram 

Barn 10–13 år   280 milligram 

Kvinnor och flickor över 14 år 280 milligram 

Män och pojkar över 14 år  350 milligram 
 

Övrig dosering  Vuxna   Barn 

Förebygga brist  700 mg   200–400 mg 

Långtidsprofylax  1 000 mg   300–500 mg 

Stödbehandling  1000 mg   300–500 mg 

Som medicin  Upp till 3 000 mg  Upp till 700 mg 
 

Ett förebyggande intag genom näringstillskott kan variera från 200–700 mg/dag beroende individuella faktorer. Individer 

som vet med sig att de har ett svagt intag av vegetabilier bör komplettera sitt ordinära kostintag med ODI-doser. I den 

ordinära kosten är magnesium fram för allt koncentrerad till olika vegetabilier. 

Teanin dosering. En vanlig klinisk dosering är 100–200 mg per tillfälle. En vanlig dagsdosering kan vara 200–600 mg. 

Verkan inträder inom 30 minuter och sitter i ända upp till 8–10 timmar. Man bör dock inte dosera mer än 600 mg under en 6-

timmars period. Teanin kan intas både med och utan föda. 

Teanin ODI: 200 mg genom tillskott.  

Teanin TDI: 200–600 mg genom tillskott. 

Teanin halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Teanin biotillgänglighet: 20–25% genom tillskott. 

Teanintoxicitet: Teanin bedöms som allmänt icke toxiskt med undantag av sällsynta överkänslighetsreaktioner. En samman-

ställning som har granskat aktuell forskning har påvisat att teanin är sannolikt säkert i doser om 200–250 mg upp till en 

maximal daglig dos på 1200 mg. År 2006 fann en djurstudie inga konsekventa, statistiskt signifikanta behandlingsrelaterade 

ogynnsamma effekter. Man såg ingen ökad tendens till sjuklighet och dödlighet på labbråttor som matades med höga doser 

teanin under 13 veckor. 

Barn: Teanin bedöms som säkert för barn. Doser på 200 mg teanin två gånger dagligen i upp till 6 veckor hos pojkar i åldern 

8–12 år ha observerats utan biverkning.  

Graviditet och amning: Inte tillräckligt är känt om användning av teanin under graviditet och amning. Rekommenderas 

försiktighetsprincipen.  

Lågt blodtryck: Teanin kan sänka blodtrycket. I teorin kan teanin öka risken för att blodtrycket sjunker för lågt hos 

personer som är benägna att ha ett lågt blodtryck.  

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom tre dagar. 

Halveringstid: Några minuter i blod. 

Lagringstid. Flera år i benväv. 

Magnesium biotillgänglighet: Vid nedsatta magnesiumhalter i blodet ökar upptaget i tunntarmen. Magnesium från kosten 

frisätts i tolvfingertarmen till jonform vilket är förutsättningen för upptaget i tunn- och tjocktarmen. Absorberingsförmågan 

beräknas till 11–75% beroende på förutsättningar. Upptaget bygger på principen om passiv diffusion och aktiv transport 

styrs av följande faktorer: 
 

• Närsaltnivån i blod: kalcium, natrium, magnesium, fosfor. 

• PTH-frisättning från bisköldkörteln. 

• Insulin från bukspottkörteln. 

• Glukogen från levern. 

• Stresshormonet kortisol. 
 

Magnesium från kosten och näringstillskott frisätts i tolvfingertarmen till joner (Mg2+)genom inverkan av pankreasenzymer. 

Magnesium absorberas som en jon i både tunn- och tjocktarmen. Absorberingen magnesium sker till ca 50 % i tunntarmen 

och 50 % i tjocktarmen. Upptaget av magnesium i tarmen sker genom 2 specifika transport-system: Mättnadsbar bärar-

medierad aktiv transport och passiv diffusion. 

Aktiv transport av magnesium in i tarmcellen. I tolvfingertarmen frisätts magnesiumjoner (Mg2+) vilka sedan vandrar 

genom tarmsystemet. Under sin resa genom tarmkanalen exponeras magnesiumjonerna för tarmcellerna, vilka sitter som ett 

band längst hela tarmväggen. På ytan av tarmcellernas membran finns specifika bärarproteiner (TRPM6). Dessa bärar-

proteiner har som uppgift att binda magnesiumjoner i lumen i tunntarmen och överföra dessa genom tarmcellens cellyta in i 

cellen (cytosolen). Den aktiva överföringen av magnesiumjoner in i tarmcellen opererar vid lägre doser och är mestadels 

aktiv i tunntarmen.  Den är aktiv vid doseringar under 550 mg.  Man beräknar att cirka 30–60 % av magnesiumjonerna 

absorberas genom den aktiva transporten.  Emellertid kan absorberingsförmågan stiga upp till 75 % om doseringsnivån är 

lägre än 40 mg. Exempel: Intag av 500 mg magnesium resulterar i en faktisk överföring motsvarande 168–306 mg. 

Passiv diffusion (passiv transport). Vid hög närvaro av magnesiumjoner i tarmlumen aktiveras den så kallade passiva 

diffusionen. Detta transportsystem är aktivt när vi intar doser som överstiger 550 mg magnesium. Den passiva transporten är 

dominerande i tjocktarmen. Detta överföringssystem är relativt. Detta innebär att andelen överförda magnesiumjoner in i 

tarmcellen minskar procentuellt i relation till dosen.  Överföringen av magnesiumjoner styrs i detta fall av koncentrations-
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graden av magnesiumjoner i blodet. Magnesiumjonerna diffunderar in i tarmcellen. Om tarmcellen är mättad med 

magnesiumjoner så sjunker upptaget från tarmlumen. Den passiva transporten beräknas överföra ca 10–30 % av 

magnesiumjonerna från tarmlumen in i tarmcellen. 

Magnesiumtoxicitet. Toxicitet från dietärt magnesium bedöms som ytterst ovanligt. Njurarna kan utsöndra närmare 60 

gram överskottsmagnesium per dygn. Ett undantag kan dock vara individer med kraftigt nedsatt njurfunktion.  Många 

känsliga individer kan redan vid doser mellan 500–1000 mg känna av en lösare avföring. Känsligheten är individuellt 

relaterad och även beroende av vilken form av magnesium som intas. Ett sätt att reducera risken för lös avföring är att ta 

magnesium-tillskottet vid måltid. Man kan också börja med s.k. upptrappnings-doseringen, d.v.s. börja med lägre dos (300–

400 mg/dag) och öka upptaget med 100–200 mg var tredje dag tills avföringen blir lös. Därvid kan man återgå till den 

tidigare doserings-nivån. Efter några veckor kan man åter testa att öka intaget. Intaget av magnesium kan även indelas till 

fler doser under dygnet. Uppdelad dosering kan även minska risken för diarré. Ett intag över 9 000 mg per dag av 

magnesium är en akut toxisk dos.  

Hypermagnesemi är ett medicinskt tillstånd som karaktäriseras av en elektrolytstörning i vilken det finns en hög nivå av 

magnesium i blodet. Hypermagnesemi uppkommer när blodet halt av magnesium överstiger 1,1 mmol/L. Hypermagnesemi 

kan uppstå till följd av njursvikt, överdrivet intag av olika magnesiumsalter eller till följd av intag av läkemedel som 

innehåller magnesium (t.ex. vissa antacida och laxermedel). Hypermagnesemi förekommer ofta tillsammans med andra 

mineralstörningar, till exempel lågt kalcium och högt kalium.  Hypermagnesemi inträffar sällan eftersom njurarna är mycket 

effektiv i att utsöndra överskott av magnesium. Tecken och symtom på magnesiumtoxicitet inkluderar: 

• Illamående, känsla av oro och obehag i magen med en ofrivillig lust att kräkas. 

• Hudrodnad som syns fram för allt i ansiktet. 

• Dubbelseende. 

• Sluddrigt tal. 

• Muskelsvaghet. 

• Lågt blodtryck. 
 

Faktorer som ökar risken för hypermagnesemi är: 

• Njursvikt, utsöndringen av magnesium blir nedsatt när njurarna tappar stora delar av sin arbetsförmåga. Dock är 

hypermagnesemi inte ett framträdande inslag vid njursvikt. 

• Hemolys (sönderfall av röda blodkroppar före den normala 120 dagars levnadscykeln).  Eftersom magnesium-

koncentrationen i röda blodkroppar är ungefär tre gånger större än i serum, kan hemolys magnesiumhalten i blod. 

Hypermagnesemi förväntas endast inträda vid massiv hemolys. 
 

Andra tillstånd som kan öka risken för mild hypermagnesemi är: 

• Diabetisk ketoacidos (komplikation av diabetes mellitus). 

• Binjureinsufficiens (Addisons sjukdom). 

• Hypotyreos (nedsatt sköldkörtelfunktion). 

• Hyperparatyreoidism (överfunktion i bisköldkörtlarna). 

• Litiumförgiftning. 
 

Försiktighetsåtgärder  

I följande situationer rekommenderas försiktighet med kliniska doser av magnesium (över 350 mg per dag): 

• Av skolmedicin diagnostiserad hypokalcemi (låga värden av kalcium i blod). 

• Av skolmedicin diagnostiserad hypermagnesemi (höga värden av magnesium i blod). 

• Av skolmedicin diagnostiserade svåra hjärt- och kärlsjukdomar.  

• Av skolmedicinen diagnostiserad njursvikt. 
 

Försiktighetsåtgärder. Hypermagnesemi, hypokalcemi, symptom relaterade till förhöjda Mg-nivåer eller låga Ca-nivåer. 

Njursvikt och svåra hjärt- och kärlsjukdomar. 

Synergister. A, B1, B2, B3, B6, C, E, Ca, K, Zn, Mn, P, Cr, Na. 

Antagonister. B1, B10, B12, E, D, Fe, Mn, Ca, P, Na, Pb, K, Zn. 

Magnesium och läkemedel. Läkemedel som sannolikt ökar behovet av ett extra magnesiumtillägg är följande: 

• Kolesterolsänkande medel minskar absorptionen av magnesium i tarmen vilket ökar det dietära behovet. 

• Medel vid diabetes, till exempel metformin ökar det dietära behovet av magnesium. 

• Östrogen ökar det dietära behovet av magnesium. 

• Blodtryckssänkande medel, till exempel användning av renin-angiotensin påverkande medel kan öka det dietära 

behovet av magnesium. 

• Antidepressiva läkemedel ökar behovet av dietärt magnesium. 

• Olika typer av diuretika (vätskedrivande läkemedel), till exempel höga doser av furosemid (Lasix) och vissa tiazid-

diuretika (t.ex. hydroklortiazid), om de tas under långa perioder, kan leda till magnesiumbrist. Detta är en av de 

vanligaste orsakerna till hypomagnesemi. 

• Antibiotika blockerar reabsorberingen av magnesium i njurarna. Cirka 30 % av patienter som använder antibiotika en 

längre tid får magnesiumbrist.  

• Digitalis är ett läkemedel som används mot hjärtsvikt och arytmier ökar risken för hypomagnesemi.  

• Adrenergika är en grupp läkemedel vilket används som avsvällande medel vid nässjukdomar ökar risken för brist på 

magnesium. 

• Ciklosporin som är ett immunhämmande läkemedel. 
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Till följande läkemedel kan det vara en fördel att komplettera med extra magnesiumtillägg. 

• Analgetika är en samlande benämning på en grupp smärtstillande läkemedel, till exempel paracetamol och 

acetylsalicylsyra. Komplettering med magnesium förstärker den smärtstillande effekten.  

• Magnesium ökar kvaliteten vid verkan av sömn- och rogivande läkemedel.  

• Manipulativa behandlingar – effekten av kroppsmassage förstärks med intag av extra magnesiumtillskott. 

Relativ kontraindikation 

• Antivirala medel (antibakteriella) - magnesium skall inte ges ihop med antibiotika eftersom det blockerar absorption i 

tarmen av läkemedlet.  

• Antikoagulationsmedel – höga intag av magnesium kan potentiera den blod-förtunnande effekten. 

• Digoxin (en hjärtmedicin) – högt intag av magnesium stör upptaget av detta läkemedel. 

• Bisfosfonater - t.ex. alendronat och etidronat, vilka är läkemedel som används för att behandla osteoporos. Dessa 

läkemedel och magnesium bör tas två timmar isär, så att absorptionen av bisfosfonat inte dämpas. 

• Klorpromazin (lugnande medel) – höga doser magnesium kan minska effekten. 

• Penicillamin – används som ett anti-inflammatoriskt läkemedel vid reumatoid artrit. Höga doser magnesium kan minska 

effekten. 

Teanin och läkemedel. Försiktighet bör tillämpas vid följande fall: 

• Läkemedel mot högt blodtryck kan interagera med teanin. 

• Teanin kan motverka effekten av läkemedel vars funktion är att stimulera nervsystemet. 

 

MSM (metylsulfonylmetan) 
Produktinformation. Metylsulfonylmetan, organiskt svavel i pulverform. Produkten finns i två storlekar där artikelnummer 

313 ger 200 gram och artikelnummer 313B ger 500 gram.  

Ingredienser. Metylsulfonylmetan utan tillsatser. 

Dosering. 1 tesked per dag eller enligt ordination. Börja med en kvarts tesked 1 gram (eller 1 kryddmått) om dagen, löst i ett 

glas vatten. Efter en vecka kan man sedan varje vecka öka dosen med en kvarts tesked till det att man uppnår optimal dos, en 

halv till en tesked om dagen (2–4 gram). Man kan dela upp det på ett par gånger om dagen om man vill. Vid långtidsprofylax 

(mer än 3 månader) rekommenderas komplettering med medel som innehåller selen. 

Produktkod. Metylsulfonylmetan. 

En dagsdos (1 tesked) ger: 

Ämne Dos/dag 

Metylsulfonylmetan 4 000 mg 
 

Allmän information. MSM (metylsulfonylmetan) är en naturlig källa till organiskt svavel, vilket utgör 0,25 procent av 

människans kroppsvikt. Svavel förekommer framför allt i kroppens proteinrika vävnader så som brosk, senor, ligament, 

muskler, skelett, hud, hår och naglar. Svavel är ett ickemetalliskt grundämne med atomnummer 16. Svavel var känt redan 

under antikens Grekland, Kina och Egypten. Ångor från brinnande svavel användes som rökningsmedel och svavelinne-

hållande medicinska blandningarna användes som salvor och antiparasitmedel. År 1777 definierades svavel som ett grund-

läggande element av den franske kemisten Antoine Lavoisier. Svavel utgör 0,25 procent av människans totalvikt vilket 

innebär att en människa som väger 70 kilo innehåller ca 175 gram svavel.  

Dosering.  Det finns inga nationella rekommendationer vad avser svavel i kosten. 

ODI. 1000–2000 mg med tillskott.  

TDI. 2000–10 000 mg genom tillskott.  

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid. i blod några timmar. 

Lagringstid i levern och andra vävnader. Flera månader. 

Biotillgänglighet. Relaterad till matsmältningssystemets arbetsförmåga. Vitamin C och B6 stimulerar biotillgängligheten. 

Toxisk dos och biverkningar. Elementärt svavel är icke-toxisk när det intas i kontrollerade doser upp till 3 månader. 

Däremot kan långvariga höga doser påverka syra-bas balansen. Bör kompletteras med basbildande mineraler. Hos vissa 

känsliga personer kan MSM orsaka illamående, diarré, uppblåsthet, trötthet, huvudvärk, sömnlöshet, klåda eller försämring 

av allergisymtom. LD50 för MSM är 17,5 gram per kilo kroppsvikt. Hos råttor observerades inga biverkningar efter dagliga 

doser av 2 gram MSM per kg kroppsvikt. I en 90-dagars uppföljningsstudie fick råttor dagliga MSM-doser på 1,5 gram/kg 

och inga förändringar observerades när det gäller symtom, blodkemi eller grov patologi. 

Graviditet och amning. Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten vid terapeutisk användning 

under graviditet eller amning, varför försiktighet rekommenderas.  

Åderbråck och andra cirkulationsproblem (kronisk venös insufficiens): Applicering av lotion som innehåller MSM i 

nedre extremiteterna kan öka svullnad och smärta hos personer med åderbråck och andra cirkulationsproblem. 

Försiktighetsåtgärder. Hypomagnesemi, hypokalcemi. Njursvikt och svåra hjärt- och kärlsjukdomar. 

Kontraindikationer. Ett långvarig och högt intag av svavel kan påverka upptaget av selen och leda till selenbrist. 

Synergister. Inga kända. 

Antagonister. Selen, koppar, bly, kadmium, kvicksilver. 

Svavel och läkemedel. Det finns inga kända kontraindikationer eller interaktioner. 

 

 

 

 



75 
 

Noacid 
Produktinformation. Artikelnummer 104. 120 tabletter. Noacid är ett bredspektrum synergikomplex bestående av viktiga 

basbildande mineraler och örter. Noacid består också av en fytonäringskomposition baserad på nässla och alfalfa. 

Ingredienser. Kalcium (kalciumkarbonat). Magnesium (magnesiumoxid). Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). 

Fyllnadsmedel (stearinsyra). Kalium (kaliumklorid). Nässla (nässelpulver, Urtica dioica L) Alfalfa (alfalfapulver 1:1) Kisel 

(kiseldioxid). Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror). Mangan (mangansulfat).  

Dosering. 4 tabletter per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt rekommendation.  

Produktkod. Magnesium. Kalcium. Kalium. Kisel. Mangan. Brännässla. Alfalfa. 

Innehåll per dagsdos (4 tabletter) 

Ämne Dos/dag % DRI* 

Magnesium 600 mg 160 % 

Kalcium 400 mg   50 % 

Kalium 200 mg   10 % 

Kisel 100 mg  

Mangan 4 mg 200 % 

Nässla 320 mg  

Alfalfa 320 mg  

*DRI är dagligt referensintag. 
 

Kalcium är ett elementärt grundämne med symbolen Ca och atomnummer 20. Kalcium klassas som ett livsviktigt essentiellt 

näringsämne. En vuxen människa bär på ca 1 200 gram kalcium varav det mesta (98–99%) är bundet kalciumfosfat i 

benvävnad och tänder. Mängden kalcium utanför benvävnaden uppgår till ca 10 gram som används för att upprätthålla en rad 

viktiga biologiska funktioner. För denna funktion måste benväven släppa från sig och återbinda vardera ca 700 mg kalcium 

dagligen. Närvarande kalcium i blod beräknas till 50 % bundet till albumin och 50 % fria kalciumjoner. 

Magnesium är ett grundämne med symbolen Mg och atomnummer 12. Magnesium klassas som ett livsviktigt essentiellt 

näringsämne. En vuxen människokropp innehåller ca 25 gram magnesium i form av magnesiumfosfat.  Av detta är 99 % 

bundet i cellerna. Av detta finns 50–60% i skelettet och 20–30% i musklerna. Hjärta lagrar stora mängder (18 gånger mer än 

i blod). Anledningen är den att hjärtat är specifikt beroende av magnesium för sin arbetsförmåga. Endast 1 % av magnesium 

finns i blodet vilket innebär att kroppen måste arbeta mycket hårt för att hålla blodets nivå av magnesium konstant. Normal 

blodnivå av magnesium bör vara 1,7–2,3 mg/dl (0.69–0.94 mmol/l). Av dessa är ca 50 % fria magnesiumjoner och 50 % är 

bundet till proteiner, huvudsakligen albumin. 

Kalium är ett grundämne med symbolen K och atomnummer 19. Kalium klassas som ett livsviktigt essentiellt näringsämne. 

Kalium kan upptäckas genom smak, eftersom kaliet utlöser tre av de smakupplevelserna genom dess koncentration. I högre 

doser ger således kalium har en karaktäristisk saltsmak. En vuxen människa har ca 150–250 gram i kroppen. Närmare 98 % 

av allt kalium i kroppen finns inne i cellerna. Kalium är den åttonde vanligaste förekommande grundämnet i den mänskliga 

kroppen.  Människokroppen innehåller ungefär lika mycket kalium som svavel och klor. Endast de stora mineralerna 

kalcium och fosfor förekommer mera rikligt i kroppen.  

Kisel är ett grundämne med atomnummer 14. Det är det åttonde mest förekommande elementet i universum men påträffas 

mycket sällan i den rena fria formen i naturen. Även om kisel betraktas som ett av de viktigaste grundämnena för djur och 

växter så tycks människan endast behöva små mängder av det. Den som räknas som upptäckaren (år 1823) av kisel är Jöns 

Jacob Berzelius.  

Mangan är ett metalliskt grundämne med atomnummer 25. Människokroppen innehåller ca 12 mg mangan, som lagras 

främst i levern, njurarna, hjärtat, sköldkörteln, bukspottkörteln, och hypofysen. I den mänskliga hjärnan lagras den i form av 

metalloproteiner och då främst i enzymet glutaminsyntetas i astrocyter. 

Medigaco Sativa (Alfalfa) är rik på kalcium och andra mineraler, vitaminer i B-gruppen, vitamin C, vitamin D, vitamin E 

och vitamin K. Medigaco sativa är speciellt rik på vitamin K vilket krävs för en fungerande bindning av kalcium, kisel och 

magnesium till benväven. Medigaco Sativa förstärker väsentlig biotillgängligheten av mineralkompositionen. 

Brännässla, Urtica Dioica, är en mångsidig nyttoväxt med en långvarig tradition inom många folkmediciner. Växten 

förekommer allmänt över hela landet på fet, kväverik jord och växer ofta vid bebyggelse. Växten innehåller klorofyllämnen, 

bioflavonoider, vitamin K, C-askorbat, järn, acetylkolin, magnesium, kalium och kisel. Urtica Dioica förstärker väsentlig 

biotillgängligheten av mineralkompositionen. 
 

Kalcium, kalium, magnesium och mangan i Noacid bidrar till: 

• normal blodkoagulation 

• normal energiomsättning 

• normal muskelfunktion 

• normal neurotransmission 

• matsmältningsenzymernas normala funktion 

• har en roll i celldelningsprocessen och cellspecialiseringsprocessen 

• behövs för att bibehålla normal benstomme 

• behövs för att bibehålla normala tänder 

• nervsystemets normala funktion 

• att bibehålla normalt blodtryck 

• att minska trötthet och utmattning 

• elektrolytbalansen 

• nervsystemets normala funktion 
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• normal proteinsyntes  

• normal psykologisk funktion  

• har en roll i celldelningsprocessen 

• bidrar till normal bildning av bindväv  

• bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress 
 

Dosering. Rekommenderad dosering är 4 tabletter per dag vilket ger 400 mg kalcium, 600 mg magnesium, 200 mg kalium, 

100 mg kisel, 4 mg mangan och 640 mg alfalfa och nässla. 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid i blod. Är varierande. I blodet halveras de flesta substanser inom en intervall på 6–12 timmar. 

Lagringstid i vävnader. Är varierande. Magnesium, kisel och kalcium kan långtidslagras i benväv under många år. Kalium 

har kort lagringstid på ca 3–4 veckor. Mangan kan lagras i vävnader upp till ca 4 månader. 

Biotillgänglighet. De flesta substanser absorberas via passiv diffusion. Detta innebär att upptaget styrs av hur halten av 

respektive ämnen ser ut i blodet. Vid brist är upptaget högt och vice versa. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av 

klorofyllämnen. Absorptionsförmågan av kalcium beräknas till ca 10–40%, beroende på var upptaget äger rum. Biotill-

gängligheten av magnesium bedöms till ca 40%. Biotillgängligheten av kalium är vid de aktuella doserna närmare 100%. 

Mangan har en begränsad biotillgänglighet på som vi dessa doser uppgår till ca 20%. 

Toxisk dos och biverkningar. Ett litet antal väldigt känsliga individer kan känna av magknip och illamående vid intag av 

Noacid. Detta beror förmodligen på att de basbildande substanserna i preparat stimulerar utsöndring av gastrin i magslem-

hinnan vilket i sin tur påverkar frisättning av saltsyra. Dessa reaktioner kan minskas och medlet tas strax före måltid. 

Reaktionen indikerar också på att individen har en känslig och påfrestad magslemhinna, vilket i sig kan behöva behandlas. 

Kalciumtoxicitet. Över 2 500 mg per dag är en toxisk dos. Kan ge upphov till trötthet, förstoppning, illamående, muntorr-

het. Onormalt förhöjt kalcium i blodet (hyperkalcemi) till följd av överkonsumtion av kalcium har aldrig dokumenterats 

inträffa från livsmedel. Mild hyperkalcemi kan vara utan symtom eller kan resultera i förlust av aptit, illamående, 

kräkningar, förstoppning, buk-smärta, muntorrhet, törst och frekvent urinering. Svårare hyperkalcemi kan resultera i 

förvirring, delirium och koma om den inte behandlas. Även risken för bildning av njursten ökar hos individer med onormalt 

förhöjda värden av kalcium i urin (hyperkalciuri).  Detta tillstånd är vanligtvis inte relaterad till kalciumintag, utan snarare 

till en ökad utsöndring av kalcium via njurarna. Sammantaget har ökat intag av kalcium förknippats med en minskad risk för 

njursten. 

Magnesiumtoxicitet. Över 9 000 mg per dag är en toxisk dos. Kan ge upphov till trötthet, diarré, illamående, muntorrhet.  

Dietärt magnesium utgör inte någon hälsorisk. Däremot kan terapeutiska doser av magnesium främja biverkningar såsom 

diarré och magkramper. Risk för magnesiumtoxicitet ökar med njursvikt eftersom njuren förlorar förmågan att avlägsna 

överskott av magnesium. Mycket stora doser av magnesium-haltiga laxermedel (magnesiumsulfat) har förknippats med 

magnesiumtoxicitet. Tecken på överskjutande magnesium kan innefatta förändringar i mental status, illamående, diarré, 

aptitlöshet, muskelsvaghet, andningssvårigheter, extremt lågt blodtryck och oregelbunden hjärtrytm. Vissa känsliga individer 

kan reagera på lägre doser 1000–1500 mg med lös mage eller diarré. I detta sammanhang kan be-redningsformen av 

magnesium ha en betydelse. Vissa individer är mer känsliga för exempelvis magnesiumoxid, men har väsentligt mindre 

besvär vid intag av magnesiumcitrat. 

Kaliumtoxicitet. Över 18 000 mg per dag kan ge upphov till muskelsvaghet, trötthet, arytmi, illamående, kräkning och ett 

onormalt lågt blodtryck. 

Kiseltoxicitet. Det finns ingen känd toxicitet kopplad till högt intag av kisel. Ett överskott från ett långvarigt intag skulle 

kunna hypotetiskt bidra till utveckling av njursten, illamående och nedsatt aptit. 

Mangantoxicitet. 100 mg per dag under längre tid. Kan påverka de basala ganglier i hjärnan, vilket ger upphov till 

Parkinson liknande symtom. Övrigt ökar riskbilden för nedsatt sköldkörtelfunktion, ökad aggressivitet, järnbrist och med det 

relaterade tillstånd. 

Alfalfa. Skall ej tas av människor med överkänslighet mot Medigaco Sativa. 

Kontraindikationer – Inga kända. 

Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 
 

Noacid och konventionella läkemedel. 

• Antivirala medel (antibakteriella)och basbildande mineraler (kalcium, magnesium skall inte ges ihop med antibiotika 

eftersom det blockerar dess absorption i tarmen.  

• Kalciumantagonister är läkemedel som används vid flera kardiovaskulära sjukdomar. Exempel på sjukdomar där 

behandling med kalciumantagonister förekommer är högt blodtryck, angina pectoris och Raynauds sjukdom. Högt intag 

av kalcium kan dämpa effekten av dessa medel. 

• Betareceptorblockerare är läkemedel som skyddar hjärtat mot stresshormoner. De motverkar därigenom högt blodtryck 

och är speciellt lämpliga om man samtidigt har kärlkramp (angina pectoris) eller har haft hjärtinfarkt. Kalcium kan 

relativt dämpa effekten av denna typ av mediciner. 

• Diuretika är vätskedrivande läkemedel. Intag av extra mycket kalcium kan dämpa relativt effekten av dessa läkemedel. 

• Kortikosteroider exempelvis kortisonbehandlingar ökar mängden kalcium i blod. Intag av extra kalcium ökar risken för 

hyperkalcemi. 

• Tyroideahormonet Levaxin m.m. ökar mängden kalcium i blod och extra intag av kalcium ökar risken för 

hyperkalcemi. 

• Eftersom Noacid innehåller mycket vitamin K, så kan den kontraindicera med det blodförtunnande läkemedlet Waran. 

• Antikoagulationsmedel höga intag av magnesium kan potentiera den blodförtunnande effekten. 

• Digoxin (en hjärtmedicin) – högt intag av magnesium stör upptaget av detta läkemedel. 
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• Bisfosfonater t.ex. alendronat och etidronat, vilka är läkemedel som används för att behandla osteoporos. Dessa 

läkemedel och magnesium bör tas två timmar isär, så att absorptionen av bisfosfonat inte dämpas. 

• Klorpromazin (lugnande medel) – höga doser magnesium kan minska effekten. 

• Penicillamin används som ett anti-inflammatoriskt läkemedel vid reumatoid artrit. Höga doser magnesium kan minska 

effekten. 

• Narkos - Eftersom intravenöst magnesium har ökat effekterna av vissa muskel-avslappnande läkemedel som används 

vid narkos, är det lämpligt att låta sjukvårds-personal veta om du tar orala magnesium tillskott inför ett kirurgiskt 

ingrepp. 
 

Följande läkemedel kan ge upphov till hyperkalemi och bör därför inte kombineras med högdos kalium (över 800 mg/dag): 

• Kaliumsparande läkemedel: Spironolakton, triamteren och amilorid. 

• ACE (ACE)-hämmare: Kaptopril, enalapril och fosinopril. 

• Antiinflammatoriska medel: Indometacin, ibuprofen och ketorolak. 

• Anti-infektionsmedel: Trimetoprimsulfametoxazol och pentamidin. 

• Antikoagulantia: Heparin. 

• Hjärtglykosid: Digitalis. 

• Blodtryckssänkande: Betablockerare och alfablockerare. 

• Angiotensinreceptorblockerare: Losartan, valsartan, irbesartan och kandesartan. 

 

Omega 3 
Produktinformation. 1000 mg kallpressad fiskolja med minst 35 % Omega-3 fettsyror varav: 18 % EPA, 12 % DHA samt 

5 % andra Omega-3 fettsyror. Kapsel är gjord av gelatin. Omega 3 kommer från fisk som är fångad i norska ishavet. Den 

tillverkas i och levereras från Norge. 

Artikelnummer 201: 60 kapslar. 

Artikelnummer 201B: 120 kapslar. 

Dosering. 2 kapslar per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod. Omega 3. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag        

Fiskolja varav: 2000 mg 

- Omega 3   700 mg 

- EPA   360 mg 

- DHA   240 mg 

- Tokoferol     14 mg 
 

Allmän information. Fiskolja är olja som härrör från vävnaderna i fet fisk. Fiskolja (Omega 3) är specifikt rik på de 

konverterade fettsyrasubstanserna EPA (Eikosapentaensyra) och DHA (Dokosahexaensyra) vilka är intimt sammankopplade 

med en rad vetenskaplig kända hälsoeffekter. Dessa fettsyror främjar ett normalt fungerande hjärta och medverkar till att 

kolesterolet ligger på hälsosam nivå. DHA är också viktigt för hjärnans utveckling och funktion. 

Doseringar. American Heart Association rekommenderar ett minimiintag motsvarande 250–500 mg/dag av EPA och DHA. 

Detta motsvarar drygt 1 170 mg fiskolja om dagen antingen från fisk eller tillskott.   

ODI. 2 000–4 000 mg.  

TDI. 4 000–10 000 mg. Långtidsprofylax (mer än 3 mängder) bör kompletteras med intag av vitamin K innehållande 

preparat. 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid. Blodet inom 6 timmar. 

Biotillgänglighet. Absorbering förutsätter en fungerande gallsyntes och utsöndring. Närvaron av vitaminerna A, D, E och C 

i tarmen ökar väsentlig biotillgängligheten. När vi intar föda som innehåller olika typer av fettsyror spjälkas dessa till fria 

fettsyror i tolvfingertarmen via inverkan av galla och lipasenzymer. Detta förutsätter att colecystokinin kan utsöndras från 

tolvfingeretarmen för aktivering av leverns syntes av galla. Colekystokinin aktiveras som ett svar på närvaron av fett i 

tolvfingertarmen. Fettsyrorna tas upp som miceller av tarmcellerna och fraktas som kylomikroner via lymfsystem till i första 

hand levern. Det lagras i levern där det omkonverteras och fraktas vid behov bundet till fettransportörer via blodet till olika 

målceller. Detta förutsätter en funktionell närvaro av kolin i levern. 

Toxisk dos och biverkningar. Fiskolja har ingen känd toxicitet. Oralt intag är säkert i kontrollerade doser. För är låga doser 

(3 gram eller mindre per dag) besvärsfritt. Det finns vissa säkerhetsproblem när fiskolja tas i höga doser. Intag av mer än 3 

gram per dag kan hindra blod från att koagulera och kan öka risken för blödning. Vissa individer känna besvär av fiskolja i 

form av rapningar, fisksmaken, illamående, näsblödningar och lös avföring.  

Barn. Oralt intag av fiskolja i kontrollerade doser (upp till 2 gram per dag) bedöms som säkert för barn.  

Graviditet och amning: Oralt intag av fiskolja i kontrollerade doser bedöms som säkert.  

Bipolär sjukdom. Omega 3 i terapeutiska doser kan öka några av symtomen vid bipolär sjukdom. 

Diabetes. Det finns viss oro för att höga doser av fiskolja kan göra kontrollen av blodsockret svårare. 

Högt blodtryck. Fiskolja kan sänka blodtrycket och kan leda till att blodtrycket sjunker för lågt hos personer med redan lågt 

blodtryck.  
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Allergi mot fisk eller skaldjur: Vissa personer som är allergiska mot fisk och skaldjur kan också vara allergiska mot 

fiskoljetillskott. Det finns ingen tillförlitlig information som visar hur troligt det är att personer med skaldjurallergi har en 

allergisk reaktion mot fiskolja. Försiktighet rekommenderas.  

Kärlkramp och hjärtsvikt. Omega 3 i terapeutiska doser skall tillämpas med stor försiktighet vid diagnostiserad kärlkramp 

och hjärtsvikt. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar specifik kärlkramp och hjärtsvikt, njursvikt, blödarsjuka. 

Synergister. Vitamin E (extra stark blodförtunnande och blodtryckssänkande verkan) 

Antagonister. Vitamin K. 

Omega 3 och läkemedel.  

• Klinisk dos omega 3 kan potentiera effekten av en rad blodförtunnade medel inklusive användning av acetylsalicylsyra. 

I sådana lägen bör omega 3 doseringen inte överstiga 2 gram per dag. 

• Preventimedel kan öka behovet av omega3 fettsyror. 

• Läkemedel mot högt blodtryck (antihypertensiva läkemedel) kan interagera med fiskolja. Omega 3 tillsammans med 

läkemedel mot högt blodtryck kan leda till ett för lågt blodtryck.  

• Orlistat (Xenical) förhindrar att fett absorberas från tarmen. Det finns viss oro för att orlistat också kan minska 

absorptionen av fiskolja när de tas tillsammans. För att undvika denna kontraindikation rekommenderas att fiskolja och 

orlistat intas med minst 2 timmars mellanrum. 

 

PABA Synergos 
Produktinformation. Artikelnummer 239. 60 tabletter.  PABA Synergos är ett avancerat kosttillskott som bygger på 

bredspektrum- och synergiprincipen. Varje tablett ger 300 mg PABA tillsammans med en rad PABA-synergister 

Ingredienser. PABA. Di-Kalciumfosfat (fyllnadsmedel). Mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel). Kolin (L-kolin-

bitartrat). Stearinsyra (fyllnadsmedel). Niacin (nikotinamid). Inositol. Pantotensyra (kalcium-D-pantotenat). Magnesium-

stearat (klumpförebyggande medel). Zink (zinkcitrat). Tiamin (tiaminmononitrat). Vitamin B6 (pyridoxin HCL). Riboflavin. 

Vitamin B12 (cyanokobalamin). Folsyra (Pteroylmono-glutaminsyra). Biotin (D-biotin). 

Dosering. 2 tabletter per dag i samband med måltid, eller enligt rekommendation.  

Produktkod. PABA. 

Innehåll per dagsdos (2 tabletter) 

Ämne Dos/dag % DRI*  Ämne Dos/dag % DRI* 

Tiamin 10 mg 910 %  Folsyra 80 mcg 40 % 

Riboflavin 10 mg 714 %  Biotin 100 mcg 200 % 

Niacin 60 mg 374 %  Kolin 100 mg  

Pantotensyra 40 mg 667 %  PABA 600 mg  

Vitamin B6 10 mg 624 %  Inositol 50 mg  

Vitamin B12 100 mcg 4000 %  Zink 6 mg 60 % 

 *DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. Paraaminobensoesyra eller PABA räknas i många fall till B-vitaminerna. Den är vattenlöslig och är en 

mellanprodukt vid den bakteriella syntesen av folsyra. Eftersom den bildas i tarmen hos människan räknas den inte som ett 

essentiellt vitamin. PABA benämndes tidigare som vitamin BX. PABA tillverkas i tarmen av bakteriefloran från utgångs-

substansen korisminsyra (korismat). Den allmänna uppfattningen är att människan inte kan konvertera om PABA till folsyra. 

Därför anses inte PABA inte vara ett för människan livsviktigt näringsämne. PABA absorberas i tunntarmen och utsöndras i 

huvudsak genom urin. 

Dosering. Det finns inga nationella rekommendationer.  

ODI. 250–100 mg med tillskott  

TDI. 100–12 000 mg genom tillskott.  

Behandlingstid. 1–3 månader.  

Beräknad tid av verkan. Inom en vecka. 

Lagringstid i vävnader. Okänd. 

Halveringstid i blodet. Ca 6 timmar. 

Biotillgänglighet. Relaterad till mag-tarmkanalens funktion. Överskott utsöndras via urin. 

Toxisk dos. PABA har en låg toxicitet vid kontrollerade doser. Det finns ett rapporterat fall av allvarlig levertoxicitet hos en 

kvinna som har intagit 12 gram dagligen av PABA. Att ta mer än 12 gram per dag kan orsaka allvarliga biverkningar såsom 

lever- och njurproblem. Allergiska reaktioner mot PABA kan förekomma. Dessa är emellertid mycket ovanliga. 

Graviditet och amning. Det saknas tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten med PABA under graviditet och 

amning varför försiktighet rekommenderas.   

Njursjukdom: PABA kan byggas upp i njurarna och förvärra tillståndet. Bör inte användas vid diagnostiserad njursjukdom. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Synergister. Vitaminerna B och C. 

Antagonister. Inga kända. 

PABA och läkemedel 

• Antibakteriella medel: Sulfa är strukturellt lik PABA, och dess antibakteriella aktivitet äger rum tack vare dess förmåga 

att påverka enzymet dihydropteroate syntetas. Därigenom kan PABA blockera sulfabaserade läkemedel. 

• Kortison (kortisonacetat) kan interagera med PABA genom att minska nedbrytningshastighet. PABA i terapeutiska 

doser kan öka effekterna och biverkningarna av kortison. 
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Coenzym Q-10 (Ubikinon) 
Produktinformation. Artikelnummer 204. 60 tabletter. Varje tablett ger 50 mg coenzym Q10 (Ubikinon).  

Ingredienser. Coenzym Q-10 (Ubikinon). Fyllnadsmedel (Di-Kalciumfosfat, mikrokristallinsk cellulosa och magnesium-

salter av fettsyror). 

Dosering: 2 tabletter per dag i samband med måltid eller enligt ordination. Kombinera gärna med Omega 3 (1+1) och 

Bredspektrumantioxidanter (2+2). 

Produktkod. CoQ10. 

En dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos /dag 

Ubikinon 100 mg 

Allmän information. Coenzym Q10 (ubikinon) är en fettlöslig och vitaminlik bensokinon och ett koenzym som finns 

framför allt i mitokondrierna, och som medverkar i cellandningen. I den processen som Q10 deltar i regleras en stor del av 

energiförsörjningen i kroppen. Q10 finns därför i hög grad i de organ som förbrukar mycket energi. Det är också en verksam 

antioxidant. I elektrontransportkedjan agerar koenzym Q10 som transportör för reduktionspotentialer mellan komplex I och 

komplex III.  

Dosering. Det finns inga nationella rekommendationer vad avser intag av coenzym Q10. 

ODI. 50–100 mg/dag genom tillskott. TDI. 100–1 200 mg/dag genom tillskott.  

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid i blod: Ämnet når en plasmatopp 6 timmar efter en administrering.  

Halveringstiden i vävnader. Eventuellt 33 timmar. 

Lagringstid i vävnader. Eventuellt 66 timmar. 

Biotillgänglighet. Q10 absorberas i tunntarmen genom samma system som upptag av fettsyror och fettlösliga vitaminer. På 

grund av dess hydrofobicitet och stora molekylvikt är absorptionen från maten långsam och begränsad. När det gäller 

kosttillskott visar solubiliserade CoQ10-formuleringar förbättrad biotillgänglighet. Djurdata visar att CoQ10 i stora doser tas 

upp i alla vävnader inklusive hjärt- och hjärnmitokondrier. Absorption beräknas till 30–40 % om CoQ10 intas tillsammans 

med föda. Vitaminerna B6 och E, piperin från svartpeppar och fettsyror stimulerar upptaget. Nya studier tyder på att även 

lecitin ökar biotillgängligheten.  

Toxisk dos och biverkningar. CoQ10 har ingen känd toxicitet. De flesta tolererar CoQ10 väl. Överdosering kan orsaka 

milda biverkningar inklusive magbesvär, aptitlöshet, illamående, kräkningar och diarré. Det kan orsaka allergiska hudutslag 

hos vissa mycket känsliga personer. Ett intag av 1200 mg/dag fastställts i USA som den högsta tolerabla dosen per dag. 

Barn. Oralt intag av kontrollerade doser av CoQ10 bedöms som säkert för barn. Terapeutiska doser bör inte ges utan 

medicinsk övervakning. 

Graviditet och amning. Oralt intag av kontrollerade doser CoQ10 bedöms som säkert. 

Högt blodtryck eller lågt blodtryck. CoQ10 kan sänka blodtrycket. Det kan öka effekterna av mediciner som används för 

att sänka blodtrycket. Vid användning av terapeutiska doser bör vårdgivare konsulteras.  

Kirurgi. CoQ10 kan störa blodtryckskontrollen under och efter operationen. Bryt användning minst två veckor före en 

planerad operation. 

Synergister. Vitamin E, B2 och B3. Selen och magnesium. Antagonister. Vitamin A och D.  

CoQ10 och läkemedel. 

• Q10 kan minska verkan av det blodförtunnande läkemedlet Waran. 

• Kemoterapi. Personer som genomgår kemoterapi med en grupp läkemedel som kallas alkyleringsmedel bör använda 

CoQ10 med försiktighet. Det finns viss oro för att CoQ10 kan sänka effekten hos dessa läkemedel. 

• Läkemedel mot högt blodtryck (antihypertensiva läkemedel) kan interagera med CoQ10.  Intag av CoQ10 tillsammans 

med blodtryckssänkande läkemedel kan leda till att blodtrycket blir för lågt. Vid kombination bör blodtrycket övervakas 

noggrant.  

 

Q-10 Complex 
Innehåll. Artikelnummer 242. 60 tabletter. Q10 Complex är ett kosttillskott som bygger på synergi- och 

bredspektrumprincipen. Varje tablett ger 50 mg CoQ10 (Ubikinon) tillsammans med en rad Q10-synergister. Q10 Complex 

innehåller ett antal matsmältnings-synergister som väsentligen ökar verkan och biokemisk tillgänglighet. 

Ingredienser. Fyllnadsmedel (Di-Kalciumfosfat). Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). Co-enzym Q10 (Ubikinon). 

Fyllnadsmedel (stearinsyra). Kolin (L-Kolin-bitartrat). Piperin (Bioperin). Vitamin E (DL-alfa-tokoferylacetat). Smörjmedel 

(magnesiumsalter av fettsyror). Stabiliseringsmedel (tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa). Vitamin B6 (Pyridoxin 

HCL). Klumpförebyggande medel (kiseldioxid).   

Dosering. 2 tabletter per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod. CoQ10. 

En dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos /dag % av DRI* 

Ubikinon 100 mg  

Bioperin 20 mg  

Vitamin B6 10 mg 714 % 

Vitamin E 10 mg 0,83 % 

Kolin 5 mg  

*DRI är dagligt referensintag. 
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Allmän information. Coenzym Q10 (ubikinon) är en fettlöslig och vitaminlik bensokinon och ett koenzym som finns 

framför allt i mitokondrierna, och som medverkar i cellandningen. I den processen som Q10 deltar i regleras en stor del av 

energiförsörjningen i kroppen. Q10 finns därför i hög grad i de organ som förbrukar mycket energi. Det är också en verksam 

antioxidant. I elektrontransportkedjan agerar koenzym Q10 som transportör för reduktionspotentialer mellan komplex I och 

komplex III.  

Dosering. Det finns inga nationella rekommendationer vad avser intag av coenzym Q10. 

ODI. 50–100 mg/dag genom tillskott. 

TDI. 100–1 200 mg/dag genom tillskott.  

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid i blod: Ämnet når en plasmatopp 6 timmar efter en administrering.  

Halveringstiden i vävnader. Eventuellt 33 timmar. 

Lagringstid i vävnader. Eventuellt 66 timmar. 

Biotillgänglighet. Q10 absorberas i tunntarmen genom samma system som upptag av fettsyror och fettlösliga vitaminer. På 

grund av dess hydrofobicitet och stora molekylvikt är absorptionen från maten långsam och begränsad. När det gäller 

kosttillskott visar solubiliserade CoQ10-formuleringar förbättrad biotillgänglighet. Djurdata visar att CoQ10 i stora doser tas 

upp i alla vävnader inklusive hjärt- och hjärnmitokondrier. Absorption beräknas till 30–40 % om CoQ10 intas tillsammans 

med föda. Vitaminerna B6 och E, piperin från svartpeppar och fettsyror stimulerar upptaget. Nya studier tyder på att även 

lecitin ökar biotillgängligheten.  

Toxisk dos och biverkningar. CoQ10 har ingen känd toxicitet. De flesta tolererar CoQ10 väl. Överdosering kan orsaka 

milda biverkningar inklusive magbesvär, aptitlöshet, illamående, kräkningar och diarré. Det kan orsaka allergiska hudutslag 

hos vissa mycket känsliga personer. Ett intag av 1200 mg/dag fastställts i USA som den högsta tolerabla dosen per dag. 

Barn. Oralt intag av kontrollerade doser av CoQ10 bedöms som säkert för barn. Terapeutiska doser bör inte ges utan 

medicinsk övervakning. 

Graviditet och amning. Oralt intag av kontrollerade doser CoQ10 bedöms som säkert. 

Högt blodtryck eller lågt blodtryck. CoQ10 kan sänka blodtrycket. Det kan öka effekterna av mediciner som används för 

att sänka blodtrycket. Vid användning av terapeutiska doser bör vårdgivare konsulteras.  

Kirurgi. CoQ10 kan störa blodtryckskontrollen under och efter operationen. Bryt användning minst två veckor före en 

planerad operation. 

Synergister. Vitamin E, B2 och B3. Selen och magnesium. 

Antagonister. Vitamin A och D.  

CoQ10 och läkemedel. 

• Q10 kan minska verkan av det blodförtunnande läkemedlet Waran. 

• Kemoterapi. Personer som genomgår kemoterapi med en grupp läkemedel som kallas alkyleringsmedel bör använda 

CoQ10 med försiktighet. Det finns viss oro för att CoQ10 kan sänka effekten hos dessa läkemedel. 

• Läkemedel mot högt blodtryck (antihypertensiva läkemedel) kan interagera med CoQ10.  Intag av CoQ10 tillsammans 

med blodtryckssänkande läkemedel kan leda till att blodtrycket blir för lågt. Vid kombination bör blodtrycket övervakas 

noggrant.  

 

Quinol 10 (Ubiquinol) 
Produktinformation. Artikelnummer 246. 60 kapslar. Varje kapsel ger 50 mg CoQ10 (ubiguinol). Quinol 10 innehåller den 

reducerade formen av CoQ10, ubiquinol, vilket har en väsentligen högre biotillgänglighet i tarmen. 

Ingredienser. Canolaolja. Sojabönolja. Stabiliseringsmedel (glycerol). Ubiqinol Kaneka QH. Zinkzitrat. Niacin. Antioxidant 

(Rosmarinextrakt). Tiamin. Kapsel: Gelatin. Vatten. Färgämne: Järnoxid. 

Dosering. 2kapslar om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod. CoQ10. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos /dag % av DRI* 

Ubiquinol 100 mg  

Tiamin O.36 mg 33 % 

Niacin 5.3 mg 33 % 

Zink 3.34 mg 33 % 

*DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. Coenzym Q10 är en fettlöslig och vitaminlik bensokinon och ett koenzym som finns framför allt i 

mitokondrierna, och som medverkar i cellandningen. I den processen som Q10 deltar i regleras en stor del av 

energiförsörjningen i kroppen. Q10 finns därför i hög grad i de organ som förbrukar mycket energi. Det är också en verksam 

antioxidant. I elektrontransportkedjan agerar koenzym Q10 som transportör för reduktionspotentialer mellan komplex I och 

komplex III.  

Dosering. Det finns inga nationella rekommendationer vad avser intag av coenzym Q10. 

ODI. 50–100 mg/dag genom tillskott. 

TDI. 100–1 200 mg/dag genom tillskott.  

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid i blod: Ämnet når en plasmatopp 6 timmar efter en administrering.  

Halveringstiden i vävnader. Eventuellt 33 timmar. 

Lagringstid i vävnader. Eventuellt 66 timmar. 
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Biotillgänglighet. Q10 absorberas i tunntarmen genom samma system som upptag av fettsyror och fettlösliga vitaminer. På 

grund av dess hydrofobicitet och stora molekylvikt är absorptionen från maten långsam och begränsad. När det gäller 

kosttillskott visar solubiliserade CoQ10-formuleringar förbättrad biotillgänglighet. Djurdata visar att CoQ10 i stora doser tas 

upp i alla vävnader inklusive hjärt- och hjärnmitokondrier. Absorption beräknas till 30–40 % om CoQ10 intas tillsammans 

med föda. Vitaminerna B6 och E, piperin från svartpeppar och fettsyror stimulerar upptaget. Nya studier tyder på att även 

lecitin ökar biotillgängligheten.  

Toxisk dos och biverkningar. CoQ10 har ingen känd toxicitet. De flesta tolererar CoQ10 väl. Överdosering kan orsaka 

milda biverkningar inklusive magbesvär, aptitlöshet, illamående, kräkningar och diarré. Det kan orsaka allergiska hudutslag 

hos vissa mycket känsliga personer. Ett intag av 1200 mg/dag fastställts i USA som den högsta tolerabla dosen per dag. 

Barn. Oralt intag av kontrollerade doser av CoQ10 bedöms som säkert för barn. Terapeutiska doser bör inte ges utan 

medicinsk övervakning. 

Graviditet och amning. Oralt intag av kontrollerade doser CoQ10 bedöms som säkert. 

Högt blodtryck eller lågt blodtryck. CoQ10 kan sänka blodtrycket. Det kan öka effekterna av mediciner som används för 

att sänka blodtrycket. Vid användning av terapeutiska doser bör vårdgivare konsulteras.  

Kirurgi. CoQ10 kan störa blodtryckskontrollen under och efter operationen. Bryt användning minst två veckor före en 

planerad operation. 

Synergister. Vitamin E, B2 och B3. Selen och magnesium. 

Antagonister. Vitamin A och D.  

CoQ10 och läkemedel. 

• Q10 kan minska verkan av det blodförtunnande läkemedlet Waran. 

• Kemoterapi. Personer som genomgår kemoterapi med en grupp läkemedel som kallas alkyleringsmedel bör använda 

CoQ10 med försiktighet. Det finns viss oro för att CoQ10 kan sänka effekten hos dessa läkemedel. 

• Läkemedel mot högt blodtryck (antihypertensiva läkemedel) kan interagera med CoQ10.  Intag av CoQ10 tillsammans 

med blodtryckssänkande läkemedel kan leda till att blodtrycket blir för lågt. Vid kombination bör blodtrycket övervakas 

noggrant.  

  

Selenmetionin Synergos 
Produktinformation. Artikelnummer 214. 60 tabletter. Varje tablett 100 mcg selen tillsammans med synergisterna vitamin 

E och B6.  

Ingredienser. Fyllnadsmedel (Di-Kalcium-fosfat). Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). Vitamin E (dl-alfa-

tokoferol). Fyllnadsmedel (stearinsyra). Selen (L-selen-metionin). Vitamin B6 (pyridoxin HCL). Stabiliseringsmedel 

(tvärbunden natrium-karboximetylcellulosa). Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror). 

Dosering. 2 tabletter om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod: Selenmetionin. 

En dagsdos (2tabletter) ger: 
 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Selen 200 mcg 364% 

Vitamin B6 20 mg 1429% 

Vitamin E 20 mg 167% 

*DRI är dagligt referensintag. 
 

Allmän information. Selenometionin är också en naturligt förekommande aminosyra. Det är den viktigaste formen av selen 

i kosten. Den finns bland annat i paranötter, spannmål, sojabönor och baljväxter. Selen är ett essentiellt näringsämne. 

Människan kan inte till-verka detta spårämne själv utan det måste tillföras via kosten. Selenocystein och selenometionin är 

de främsta bärarna av selen in i människokroppen. Selen bidrar till:  

• normal spermatogenes 

• att bibehålla normalt hår 

• att bibehålla normala naglar 

• immunsystemets normala funktion 

• normal sköldkörtelfunktion 

• att skydda cellerna mot oxidativ stress 
 

Dosering:  

Det rekommenderade intaget per dag skiljer sig mellan olika åldersgrupper: 

Kön/Grupp/Ålder    Rekommenderat intag 

Spädbarn 6–11 månader   15 mikrogram 

Spädbarn 12–23 månader   20 mikrogram 

Barn 2–5 år    25 mikrogram 

Barn 6–9 år    30 mikrogram 

Barn 10–13 år    40 mikrogram 

Kvinnor och flickor från 14 år  50 mikrogram 

Män och pojkar från 14 år   60 mikrogram 

Gravida och ammande   60 mikrogram 
 

ODI. 100–200 mcg.   

TDI. 200–400 mcg. Vid långtidsprofylax (längre än 3 månader) kombinera med bredspektrum (2+2). 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 
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Halveringstid i vävnader. 10–20 dagar. 

Lagringstid i vävnader. 20–40 dagar. 

Halveringstid i blod: Minst 6 timmar. 

Biotillgänglighet. Absorberingen av selenometionin äger rum i tunntarmen. Biotillgängligheten beräknas till 80–97 % och 

sker genom ett så kallat natriumberoende aktivt transportsystem. Detta betyder att överföringen av de selenbärande 

aminosyrorna in i tarmcellen, sker genom specifikt avsedda membrantransportproteiner. 

Toxisk dos och biverkningar. Överskridande av en övre gräns för intag av 400 mcg per dag kan leda till selenosis. Denna 

övre gräns för intag är huvudsakligen baserad på en år 1986 genomförd undersökning av fem kinesiska patienter. Man fann 

att den högsta säkra intaget via kosten kunde höjas till cirka 800 mcg (15 mikrogram per kilo kroppsvikt) men föreslog 400 

mikrogram per dag för att inte bara undvika toxicitet utan också för att undvika skapandet av en obalans. Symtom på 

selenosis innefattar en vitlöksaktig lukt från andedräkten, gastrointestinala besvär, håravfall, sårskorpa runt naglar, trötthet, 

irritabilitet och neurologiska skador. Extrema fall av selenosis kan leda till cirros i levern och lungödem. 

Graviditet och amning: Selen bedöms som säkert under graviditet och amning när det används kortvarigt i mängder som 

inte överstiger 400 mcg dagligen.  

Barn: Selen verkar vara säkert när det används kortvarigt i doser under 45 mcg dagligen för spädbarn upp till 6 månader, 60 

mcg dagligen för spädbarn 7 till 12 månader, 90 mcg dagligen för barn 1 till 3 år, 150 mcg dagligen för barn 4 till 8 år, 280 

mcg dagligen för barn 9 till 13 år och 400 mcg dagligen för barn 14 år och äldre. 

Kirurgi: Selen kan öka risken för blödning under och efter operationen. Sluta ta selen minst 2 veckor före en planerad 

operation. 

Kontraindikationer. Ett långvarig och högt intag av selen kan påverka upptaget av vitaminerna A, B2 och spårämnet zink. 

Därför bör långtidsprofylax (mer än 3 månader) kompletteras med ett brett spektrum som innehåller dessa ämnen ex. 

Optimal Protect (2+2). 

Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Synergister. B1, B3, B6, C, E, Na, K, Cu, Zn, Mn, Fe, Ca, Jod. Antagonister. A, B2, Hg, Zn, Cd. 

Selen och läkemedel. Selen i terapeutisk dos kan interagera med följande läkemedel: 

• Blodförtunnande läkemedel kan interagera med selen. Kombination kan öka risken för blåmärken och blödningar.  

• Mediciner som används för att sänka kolesterol (statiner) interagerar med selen. 

• Sedativa läkemedel (Barbiturater) interagerar med delen. Selen kan bromsa hur snabbt kroppen bryter ner lugnande 

läkemedel. Kombination kan öka läkemedelsbiverkningar.  

• Warfarin interagerar med selen. Kombination kan öka risken för blåmärken och blödning. 

 

Bio Zink 
Produktinformation. Artikelnummer 221. 120 tabletter. Varje tablett ger 25 mg zink från zink-l-aspartat och zinkcitrat 

tillsammans med synergisten vitamin B6. 

Ingredienser. Di-Kalcium-fosfat (fyllnadsmedel). Mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel). Zink (zink-l-aspartat och 

zinkcitrat). Stearinsyra (fyllnadsmedel). Vitamin B6 (pyridoxin HCL). Talk (klumpförebyggande medel). Magnesiumsalter 

av fettsyror (klumpförebyggande medel). 

Dosering. 1 tablett om dagen eller enligt ordination. 

Produktkod. Zink. 

Dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag  % av DRI* 

Zink 25 mg  250 % 

Vitamin B6 5 mg  357 % 

*DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. Zink är ett metalliskt grundelement med atomnummer 30 troligen namngivet av alkemisten Paracelsus 

efter det tyska ordet Zinke. Den tyske kemisten Andreas Sigismund Marggraf upptäckte ren metallisk zink i 1746. Zink är ett 

viktig essentiellt näringsämne för människan. Zink bidrar till: 

• normal syra- basbalans 

• normal kolhydratomsättning 

• normal kognitiv funktion 

• normal DNA-syntes 

• normal fertilitet och reproduktion 

• normal omsättning av makronäringsämnen 

• normal omsättning av fettsyror 

• normal omsättning av vitamin A 

• normal proteinsyntes 

• att bibehålla normal benstomme 

• att bibehålla normalt hår 

• att bibehålla normala naglar 

• att bibehålla normal hud 

• att bibehålla normala testosteronnivåer i blodet 

• att bibehålla normal synförmåga 

• immunsystemets normala funktion 

• att skydda cellerna mot oxidativ stress 

• har en roll i celldelningsprocessen 
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Dosering 

Det rekommenderade intaget av zink varierar med kön och ålder: 

Kön/Grupp/Ålder    Rekommenderat intag 

Spädbarn och barn under 2 år  5 milligram 

Barn 2–5 år    6 milligram 

Barn 6–9 år    7 milligram 

Flickor 10–13 år    8 milligram 

Pojkar 10–13 år    11 milligram 

Flickor 14–17 år    9 milligram 

Pojkar 14–17 år    12 milligram 

Kvinnor     7 milligram 

Män     9 milligram 

Gravida     9 milligram 

Ammande    11 milligram 

ODI. 25–50 mg med tillskott. 

TDI. 50–150 mg genom tillskott. Vid långtidsprofylax (längre än 3 månader) komplettera med Bredspektrum Antioxidant 

Optimal Protect. 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering. 

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid. 4 månader. 

Lagringstid i vävnader. 8 månader. 

Halveringstid i blod. 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet. Zink har en låg biotillgänglighet vilket är beroende av en väl fungerande proteinsyntes. Eventuellt 

överskott kan utsöndras via gallan, sekretion från bukspottkörteln och sekundärt via njurarna. När vi intar mat som innehåller 

zink spjälkas zink till fria joner i tolvfingertarmen varpå de sålunda binds till zinktransporterande proteiner för absorberingen 

i tunntarmen. En viktig faktor för fungerande upptag är utsöndringen av en s.k. pyridinförening, pikolinsyra, i 

tolvfingertarmen. Denna förening tillverkas i levern från aminosyran tryptofan i en process som är beroende av funktionell 

närvaro av vitaminerna B6 och B3. Från tarmcellerna fraktas zink, i huvudsak bundet till albumin, till levern. I levern kan 

zink lagras en viss tid i hepatocyterna och utsöndras vid behov i blodet bundet till albumin (sekundärt transferrin). 

Vetenskapen känner i dagsläget inte till någon form av huvudregulator av zinkmetabolismen. Koncentrationen av zink i 

blodet tycks förbli relativt konstant oberoende av zink intag. Eftersom transferrin också transporterar järn så kan ett högt 

intag av järn minska zinkabsorption och vice versa. En liknande reaktion uppstår med koppar. Absorberingen av zink sker 

genom tre system: 

• ZIP-4 är det dominerande membrantransportproteinet. ZIP-4 agerar på ett intag upp till ca 7–9 mg/dag. ZIP-4 syntesen 

styrs av ZIP-4 genen. 

• DMT-1 (Divalent mineral transporter 1) tycks ha mindre betydelse för transport av zinkjoner in i tarmcellen. DMT-1 

transporterar även andra metalliska joner ex. järn, koppar, mangan m.m. Högt intag av zink uppgraderar syntesen av 

DMT-1. 

• Passiv diffusion (paracellulär diffusion) aktiveras när mängden zinkjoner i tarmen överstiger ZIP-4 kapaciteten (över 20 

mg per dag). 

Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av vitamin B6. Beräknad genomsnittligt upptag är ca 20–30%. 

Toxisk dos och biverkningar. Långtidsprofylax upp till 40 mg om dagen betraktas som säkert. Över 100 mg per dag i flera 

månader kan ge upphov till nedsatt immunförsvar (koppar bristrelaterade tillstånd). 

Akut toxisk dos. 2.000 mg kan ge magirritation, illamående och kräkningar. Efter längre tid anemi, njursvikt och 

koordinationssvårigheter. 

Kontraindikationer. Stora mängder zink (100 mg/dag eller mer) under en period på tre månader kan störa 

biotillgängligheten av koppar och järn. 

Graviditet och amning. Gravida och ammande kvinnor över 18 bör inte ta mer än 40 mg zink per dag. 

Diabetes: Stora doser av zink kan sänka blodsockret hos personer med diabetes. Diabetiker bör använda zink med 

försiktighet. 

Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, kopparbrist. 

Synergister. Vitaminer: A, B1, B3, B5, B6. Mineraler: K, Mg, Mn, Fe, Cr, P. 

Antagonister. Vitaminer: B1, B10. B12, Inositol, D, E. Mineraler: Co, Cr, Mn, Cu, Fe, Se, Ca, P. Metaller: Hg, Ni, Pb, Cd. 

Zink och läkemedel 

· Antivirala medel (antibakteriella). Samtidig administrering av zink och antibiotika, särskilt tetracykliner och kinoloner, 

kan minska absorptionen av antibiotika och potentiellt minska dess effektivitet. Intag av zink och dessa antibiotika med 

minst två timmars mellanrum bör förhindra denna kontraindikation. 

· Immunförsvarsdämpande medel. Zink kan kontraindikera med läkemedel vars funktion är att dämpa immunförsvarets 

aktivitet. 

· Cisplatin används för att behandla cancer. Zink tillsammans med EDTA och cisplatin kan öka effekterna och 

biverkningarna av cisplatin. 

· Penicillamin används för behandling av Wilsons sjukdom och reumatoid artrit. Zink kan minska verkan av penicillamin. 

· Amilorid är ett vätskedrivande läkemedel som kan interagera med zink. Amilorid kan öka mängden zink i kroppen. 
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Zinksulfat 
Produktinformation. Artikelnummer 209. 120 tabletter. Varje tablett ger 25 mg zink från zinksulfat tillsammans med 

synergisten vitamin B6.  
Ingredienser. Fyllnadsmedel (Di-Kalciumfosfat, mikrokristallinsk cellulosa. Zink (zinksulfat). Fyllnadsmedel (stearinsyra). 

Vitamin B6 (pyridoxin HCL). Klumpförebyggande medel (talk och vegetabiliska magnesiumsalter av fettsyror). 

Dosering. 1 tablett om dagen eller enligt ordination. 

Produktkod. Zink. 

Dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Zink 20 mg 250 % 

Vitamin B6 5 mg 357 % 

*DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. Zink är ett metalliskt grundelement med atomnummer 30 troligen namngivet av alkemisten Paracelsus 

efter det tyska ordet Zinke. Den tyske kemisten Andreas Sigismund Marggraf upptäckte ren metallisk zink i 1746. Zink är ett 

viktig essentiellt näringsämne för människan. Zink bidrar till: 

• normal syra- basbalans 

• normal kolhydratomsättning 

• normal kognitiv funktion 

• normal DNA-syntes 

• normal fertilitet och reproduktion 

• normal omsättning av makronäringsämnen 

• normal omsättning av fettsyror 

• normal omsättning av vitamin A 

• normal proteinsyntes 

• att bibehålla normal benstomme 

• att bibehålla normalt hår 

• att bibehålla normala naglar 

• att bibehålla normal hud 

• att bibehålla normala testosteronnivåer i blodet 

• att bibehålla normal synförmåga 

• immunsystemets normala funktion 

• att skydda cellerna mot oxidativ stress 

• har en roll i celldelningsprocessen 
 

Dosering 

Det rekommenderade intaget av zink varierar med kön och ålder: 

Kön/Grupp/Ålder    Rekommenderat intag 

Spädbarn och barn under 2 år  5 milligram 

Barn 2–5 år    6 milligram 

Barn 6–9 år    7 milligram 

Flickor 10–13 år    8 milligram 

Pojkar 10–13 år    11 milligram 

Flickor 14–17 år    9 milligram 

Pojkar 14–17 år    12 milligram 

Kvinnor     7 milligram 

Män     9 milligram 

Gravida     9 milligram 

Ammande    11 milligram 

ODI. 25–50 mg med tillskott. 

TDI. 50–150 mg genom tillskott. Vid långtidsprofylax (längre än 3 månader) komplettera med Bredspektrum Antioxidant 

Optimal Protect. 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering. 

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid. 4 månader. 

Lagringstid i vävnader. 8 månader. 

Halveringstid i blod. 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet. Zink har en låg biotillgänglighet vilket är beroende av en väl fungerande proteinsyntes. Eventuellt 

överskott kan utsöndras via gallan, sekretion från bukspottkörteln och sekundärt via njurarna. När vi intar mat som innehåller 

zink spjälkas zink till fria joner i tolvfingertarmen varpå de sålunda binds till zinktransporterande proteiner för absorberingen 

i tunntarmen. En viktig faktor för fungerande upptag är utsöndringen av en s.k. pyridinförening, pikolinsyra, i 

tolvfingertarmen. Denna förening tillverkas i levern från aminosyran tryptofan i en process som är beroende av funktionell 

närvaro av vitaminerna B6 och B3. Från tarmcellerna fraktas zink, i huvudsak bundet till albumin, till levern. I levern kan 

zink lagras en viss tid i hepatocyterna och utsöndras vid behov i blodet bundet till albumin (sekundärt transferrin). 

Vetenskapen känner i dagsläget inte till någon form av huvudregulator av zinkmetabolismen. Koncentrationen av zink i 

blodet tycks förbli relativt konstant oberoende av zink intag. Eftersom transferrin också transporterar järn så kan ett högt 
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intag av järn minska zink absorption och vice versa. En liknande reaktion uppstår med koppar. Absorberingen av zink sker 

genom tre system: 

• ZIP-4 är det dominerande membrantransportproteinet. ZIP-4 agerar på ett intag upp till ca 7–9 mg/dag. ZIP-4 syntesen 

styrs av ZIP-4 genen. 

• DMT-1 (Divalent mineral transporter 1) tycks ha mindre betydelse för transport av zinkjoner in i tarmcellen. DMT-1 

transporterar även andra metalliska joner ex. järn, koppar, mangan m.m. Högt intag av zink uppgraderar syntesen av 

DMT-1. 

• Passiv diffusion (paracellulär diffusion) aktiveras när mängden zinkjoner i tarmen överstiger ZIP-4 kapaciteten (över 20 

mg per dag). 

Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av vitamin B6. Beräknad genomsnittligt upptag är ca 20–30%. 

Toxisk dos och biverkningar. Långtidsprofylax upp till 40 mg om dagen betraktas som säkert. Över 100 mg per dag i flera 

månader kan ge upphov till nedsatt immunförsvar (koppar bristrelaterade tillstånd). 

Akut toxisk dos. 2.000 mg kan ge magirritation, illamående och kräkningar. Efter längre tid anemi, njursvikt och 

koordinationssvårigheter. 

Kontraindikationer. Stora mängder zink (100 mg/dag eller mer) under en period på tre månader kan störa 

biotillgängligheten av koppar och järn. 

Graviditet och amning. Gravida och ammande kvinnor över 18 bör inte ta mer än 40 mg zink per dag. 

Diabetes: Stora doser av zink kan sänka blodsockret hos personer med diabetes. Diabetiker bör använda zink med 

försiktighet. 

Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, kopparbrist. 

Synergister. Vitaminer: A, B1, B3, B5, B6. Mineraler: K, Mg, Mn, Fe, Cr, P. 

Antagonister. Vitaminer: B1, B10. B12, Inositol, D, E. Mineraler: Co, Cr, Mn, Cu, Fe, Se, Ca, P. Metaller: Hg, Ni, Pb, Cd. 

Zink och läkemedel 

· Antivirala medel (antibakteriella). Samtidig administrering av zink och antibiotika, särskilt tetracykliner och kinoloner, 

kan minska absorptionen av antibiotika och potentiellt minska dess effektivitet. Intag av zink och dessa antibiotika med 

minst två timmars mellanrum bör förhindra denna kontraindikation. 

· Immunförsvarsdämpande medel. Zink kan kontraindikera med läkemedel vars funktion är att dämpa immunförsvarets 

aktivitet. 

· Cisplatin används för att behandla cancer. Zink tillsammans med EDTA och cisplatin kan öka effekterna och 

biverkningarna av cisplatin. 

· Penicillamin används för behandling av Wilsons sjukdom och reumatoid artrit. Zink kan minska verkan av penicillamin. 

· Amilorid är ett vätskedrivande läkemedel som kan interagera med zink. Amilorid kan öka mängden zink i kroppen. 
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AMINOSYROR 
 

Arginin 
Produktinformation. Artikelnummer 305. 100 kapslar. Varje kapsel ger 750 mg av aminosyran L-Arginin.  

Ingredienser. L-Arginin och mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel). Kapsel: Gelatin. 

Dosering. 3 kapslar per dag eller enligt rekommendation. 

Produktkod: Arginin. 

En dagsdos (3 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

L-Arginin 2 250 mg 
 

Allmän information. Arginin klassificeras som en semi-essentiell aminosyra beroende på utvecklingsstadiet och hälsostatus 

hos individen. Arginin är en proteinogen aminosyra där sidokedjan definieras som basisk. Prematura barn är oförmögna att 

syntetisera eller skapa arginin, vilket gör aminosyran näringsmässigt viktig för dem. Arginin isolerades första gången från en 

lupinplanta år 1886 av den schweiziske kemisten Ernst Schultze. I allmänhet behöver de flesta inte ta arginintillskott, 

eftersom kroppen oftast producerar tillräckligt av aminosyran. 

Dosering. Det finns inga svenska näringsrekommendationer vad avser arginin. En vanlig terapeutisk dos av arginin är 2–6 

gram per dag. 2–4 gram före sänggående gynnar produktion av tillväxthormoner nattetid. Denna dos kan hos vissa män ge 

upphov till morgonerektion. 

ODI: 750–1500 mg tillskott.  

TDI: 2–6 gram genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.   

Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: 20–25% genom tillskott. 

Toxicitet: 40 gram/dag kan ge upphov till hyperkalcemi och hyperfosfatemi med lever- och njurpåverkan. 30 gram/dag och 

mer rekommenderas inte till personer med schizofreni. Hos vissa individer kan doser över 10 gram per dag framkalla så 

kallad osmolotisk diarré. Detta uppstår när det bildas för höga nivåer av kväveoxid i tarmen. 

Cirrhos: L-arginin bör användas med försiktighet hos personer med skrumplever. 

Barn: Glutamin bedöms som säkert när det intas oralt i doser upp till 700 mg/kg kroppsvikt per dag.  

Graviditet och amning: Inte tillräckligt är känt om användning av arginin under graviditet och amning. Rekommenderas 

försiktighetsprincipen.  

Cirros: Glutamin kan förvärra detta tillstånd. Personer med detta tillstånd bör undvika tillskott av glutamin. 

Allergier eller astma: L-arginin kan orsaka ett allergiskt svar eller förvärra svullnad i luftvägarna. Använd arginin med 

försiktighet. Om du är utsatt för allergier eller astma och beslutar att ta L-arginin, använd det med försiktighet. 

Guanidinoacetatmetyltransferasbrist: Personer med detta ärftliga tillstånd kan inte omvandla arginin och andra liknande 

kemikalier till kreatin. För att förhindra komplikationer i samband med detta tillstånd bör dessa människor inte ta arginin. 

Herpes: Det finns en oro för att L-arginin kan förvärra herpes.  

Lågt blodtryck: L-arginin kan sänka blodtrycket. Detta kan vara ett problem om man redan har ett lågt blodtryck. 

Hjärtinfarkt: Det finns en oro för att L-arginin kan öka risken att återfå en hjärtinfarkt, särskilt hos äldre. Om man har haft 

en hjärtattack nyligen, rekommenderas försiktighet. 

Njursjukdom: L-arginin kan öka kaliumnivåer när de används av personer med njursjukdom. Försiktighet rekommenderas.  

Kirurgi: Eftersom L-arginin kan påverka blodtrycket finns det en oro för att det kan störa blodtryckskontrollen under och 

efter operationen. Sluta ta L-arginin minst två veckor före en planerad operation. 

Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt- och kärlsjukdomar och njursvikt.  
Synergister. Arginin samverkar väl med folsyra, magnesium, citrullin, prolin och glutamin. 

Antagonister. Ett långvarigt och högt intag av arginin kan driva fram en brist på lysin. Personer med en historik av 

herpesrelaterade tillstånd, till exempel bältros, bör alltid komplettera sitt intag av arginin med likvärdig dosering lysin. 

Kontraindikationer. Arginin bör inte tas i följande fall: 

• Personer med schizofreni. 

• Vid graviditet och amning. 

• Personer som har Herpes simplex och zoster (arginin dämpar lysin). 

• Kan potentiera virala infektioner. 

• Svåra hjärt- och kärlsjukdomar. 

• Njursvikt. 

• Efter hjärtinfarkt. 

Arginin och läkemedel. Försiktighet rekommenderas vid följande fall: 

• Läkemedel mot högt blodtryck. 

• Mediciner som ökar blodflödet till hjärtat (nitrater). 

• Sildenafil (Viagra). 
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Fenylalanin 
Produktinformation. Artikelnummer 318. L-Fenylalanin 100 gram pulver. 

Dosering. 1 kryddmått om dagen eller enligt ordination. Ett kryddmått ger 1 gram fenylalanin. 

Produktkod: Fenylalanin. 

En dagsdos (1 kryddmått) ger: 

Ämne Dos/dag 

L-Fenylalanin 1 000 mg 
 

Allmän information. Fenylalanin är en proteinogen essentiell aminosyra som har en hydrofob sidokedja. Fenylalanin finns 

naturligt i bröstmjölk hos däggdjur. Den första beskrivningen av fenylalanin gjordes år 1879, då biokemisterna E. Schulze 

och J. Barbieri identifierat föreningen i lupinplantor. År 1882 lyckades man syntetisera fenylalanin från fenylacetaldehyd, 

vätecyanid och ammoniak. 

Dosering. Det finns inga fastställda svenska rekommendationer vad avser fenylalanin. En vuxen människa behöver 12,5 mg 

fenylalanin per kroppskilo. Detta innebär att en person som väger 70 kg behöver 875 mg fenylalanin per dag. En terapeutisk 

dos av fenylalanin kan variera mellan 500–1500 mg per dag. Den bör helst intas mellan måltiderna. 

ODI: 500 mg tillskott.  

TDI: 500–1500 genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.   

Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: 20–25% genom tillskott. 

Toxicitet: 4 gram per dag kan hos vissa känsliga individer framkalla huvudvärk. En vuxen person får i sig via en ordinär 

kosthållning ca 5 gram per dag. Fenylalanin kan i början ha en svagt blodtryckshöjande verkan. När kroppen omvandlar 

fenylalanin till tyrosin och dopamin bildas ett slaggämne, tyramin, vilket hos vissa känsliga individer kan framkalla en 

histaminrelaterad reaktion i form av förhöjt blodtryck och huvudvärk. Fenylalanin använder samma aktiva transportkanal 

som tryptofan för att korsa blod-hjärnbarriären. Därför kan större mängder fenylalanin störa syntesen av serotonin och 

sekundärt melatonin. Detta kan i sin tur ge upphov till depressionstendenser och insomningssvårigheter. 

Fenylketonuri (PKU). Fenylketonuri (PKU) är en autosomal recessiv metabolisk genetisk sjukdom som kännetecknas av en 

mutation som gör leverenzymet fenylalaninhydroxylas icke-funktionellt. Individer med denna sjukdom kan inte metabolisera 

fenylalanin till olika ämnen. Individer med detta tillstånd bör vara ytterst försiktiga med intag av föda som innehåller 

fenylalanin. 

Graviditet och amning: Rekommenderas försiktighet under graviditet och amning.  

Kontraindikationer. Fenylalanin i klinisk dos bör inte användas i följande fall: 

• Personer med högt blodtryck. 

• Personer med fenylketonuri (PKU). 

• Gravida och ammande. 

• Schizofreni. 

• Personer med kronisk huvudvärk. 

• Personer med melanom. 

• Bipolaritet. 

Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt- och kärlsjukdomar och njursvikt.  
Synergister. Vitamin C, B3, B6 och biotin. Järn och koppar. 

Antagonister. Koffein minskar upptaget av fenylalanin. 

Fenylalanin och läkemedel. 

Fenylalanin bör inte användas i kombination med följande läkemedelsgrupper:  

• MAO-hämmare och antidepressiva preparat. 

• Neuroleptika - läkemedel som används mot allvarliga psykoser, till exempel vid schizofreni. 

• DL-fenylalanin (DLPA) marknadsförs som ett näringstillskott för dess förmodade smärtstillande och antidepressiva 

verkan. Det är en blandning av D-fenylalanin och L-fenylalanin. L-fenylalanin är den naturliga formen av aminosyran. 

 

GABA 
Produktinformation. Artikelnummer 322. 100 gram GABA pulver.  

Dosering. 1 gram per dag. Ett kryddmått motsvarar cirka 1 gram GABA. 

Produktkod: GABA. 

En dagsdos (1 kryddmått) ger: 

Ämne Dos/dag 

L-GABA 1 000 mg 

Allmän information. GABA (en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid), eller gamma-aminosmörsyra, är den 

vanligaste hämmande signalsubstansen i det centrala nervsystemet. GABA definieras ofta som en icke-essentiell aminosyra 

som syntetiseras från glutaminsyra. GABA är dock inte en klassisk alfa-aminosyra, vilket betyder att aminogruppen inte är 

kopplad till kol-gruppen. GABA upptäcktes år 1883 och var från början mest känd som en betydelselös metabolit i växter 

och mikrober. Först år 1950 upptäckte man dess koppling till det centrala nervsystemet hos människan.  

Dosering. En klinisk dosering kan röra sig i intervallet 500–5 000 mg per dag. En vanlig dosering är 500–2000 mg GABA 

per dag.  
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ODI: 500–2000 mg med tillskott.  

TDI: 500–5000 mg genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.   

Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: 20–25% genom tillskott. 

Toxicitet: GABA har i dagsläget inga vetenskapligt kända toxiska effekter. 

Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt- och kärlsjukdomar och njursvikt.  
Synergister. Vitamin B6. Magnesium. Teanin. 

Antagonister. Taurin. 

GABA och läkemedel.  

Klinisk insats med GABA bör sannolikt inte kombineras med följande läkemedelsgrupper: 

• Bensodiazepiner eller bensodiazepinderivat (lugnande medel). 

• Barbiturater (äldre typ av läkemedel mot ångest, sömnproblem och epilepsi). 

 

Glutamin 
Produktinformation: L-Glutamin pulver utan tillsatser. 

Artikelnummer 303: 100 gram.  

Artikelnummer 303B: 400 gram. 

Dosering. 2 teskedar (En tesked ger 5 gram) per dag i samband med måltid uppdelad i två doser morgon och kväll eller 

enligt ordination. 

Produktkod: Glutamin. 

En dagsdos (2 teskedar) ger: 

Ämne Dos/dag 

L-Glutamin 10 000 mg 

Allmän information. Glutamin är en proteinogen aminosyror som är icke- essentiella. Människan kan under normala 

omständigheter syntetisera glutamin. Den har i sin sidokedja en amid vilket ger den hydrofila egenskaper. Glutaminsyra 

definieras som en sur aminosyra. Salterna från glutaminsyrans sidokedja kallas glutamat vilket också är en viktig 

signalsubstans. Glutamin upptäcktes och identifierades år 1866 av den tyske kemisten Karl Heinrich Leopold Ritthausen.  
 

Dosering. De flesta människor behöver inte ta glutamin eftersom kroppen kan tillverka det själv. Det finns inga fastställda 

svenska rekommendationer vad avser glutamin. En vanlig terapeutisk dos kan vara 5–30 gram per dag. Glutamin är värme- 

och syrakänslig varför det inte skall tas ihop med varm mat. En genomsnittsdos vid behandling bör vara minst 5 gram 2–3 

gånger om dagen. 

ODI: 5–10 gram tillskott.  

TDI: 10–30 gram genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.   

Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: 20–25% genom tillskott. 

Toxicitet: Intag av glutamin över 40 gram per dag kan hypotetiskt öka risken för njurstress. Studier har påvisat att ett intag 

av 750 milligram glutamin per kroppskilo har ökat halten av ammonium i cirkulerande blod. Detta indikerar att doser på 

denna nivå under längre tid kan skada njurcellerna. Vissa individer kan vid lägre intag känna av uppblåshet, gasbildning och 

förstoppning. Vid obehagskänsla i magen kan man trappa ned dosen för en senare upptrappning. 

Barn: Glutamin bedöms som säkert när det intas oralt i doser upp till 700 mg/kg kroppsvikt per dag.  

Graviditet och amning: Inte tillräckligt är känt om användning av glutamin under graviditet och amning. Rekommenderas 

försiktighetsprincipen.  

Cirros: Glutamin kan förvärra detta tillstånd. Personer med detta tillstånd bör undvika tillskott av glutamin. 

Mani: Glutamin kan orsaka vissa mentala förändringar hos personer med mani. Undvik användning. 

Monosodium glutamat (MSG)-känslighet: Glutamin ombildas bland annat till glutamat varför individer som har en 

känslighet mot glutamat kan reagera negativt vid intag av glutamin. Hos de flesta människor ombildas dock glutamat till 

signalsubstansen GABA. Sannolikt kan orsaken till känsligheten vara en subklinisk brist på vitamin B6.  

Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt- och kärlsjukdomar och njursvikt.  
Synergister. Vitaminer: C, B5 och B6. Spårämnen: Mangan och zink. Aminosyror: Arginin och lysin. 

Antagonister. Okänd 

Glutamin och läkemedel. 

Försiktighet rekommenderas vid följande fall: 

• Laktulosa används för att minska mängden ammoniak i kroppen. Glutamin kan minska effektiviteten hos laktulosa. 

• Mediciner som används för att förhindra krampanfall (antikonvulsiva medel) kan interagera med glutamin. Vissa 

mediciner som används för att förhindra kramper inkluderar fenobarbital, primidon, valproinsyra, gabapentin, 

karbamazepin och fenytoin. 
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Bio-L-Glutamin 
Produktinformation. N- acetyl-l-glutamin, även benämnd N-acetylglutamat (NAG) är en acetyliserad form av aminosyran 

glutamin. Ämnet är kroppseget och biosyntetiseras från glutamat och acetylornitin eller från glutamin och acetyl-CoA. Det 

är den första mellanprodukten som är involverad i biosyntesen av arginin. N-Acetyl-L-Glutamin är en konverterad metabolit 

av L-glutamin. Produkten finns i två varianter: som rent pulver och i kapslar. 

Artikel 303 C: 100 gram N-Acetyl-L-glutamin (100 %) pulver utan tillsatser. 

Dosering. 1 tesked per dag i ett glas vatten eller enligt ordination. N-Acetyl-L-Glutamin kräver mindre dosering än ordinärt 

glutamin. ¼ del Bio-L-Glutamin motsvarar 1 del ordinär glutamin. 500 milligram (en 1/4 tsk) upp till 1000 milligram (en 1/2 

tsk) 3 ggr/dag. Det individuella behovet kan variera. En tesked motsvarar fyra teskedar ordinär glutamin. 

Produktkod. Glutamin. 

En dagsdos (1 tesked) ger: 

Ämne Dos/dag 

N-acetyl-L-Glutamin 5 000 mg 
 

Art 303 D: 60 kapslar. Varje kapsel ger 650 mg N-Acetyl L-glutamin.  

Ingredienser. N-Acetyl L-glutamin och mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel). Kapsel: Gelatin. 

Dosering: 2 kapslar per dag eller enligt ordination.  

Produktkod. Glutamin. 

En dagsdos (2 kapslar ) ger: 

Ämne Dos/dag 

N-acetyl-L-Glutamin 1 300 mg 
 

Allmän information. Glutamin är en proteinogen aminosyror som är icke- essentiella. Människan kan under normala 

omständigheter syntetisera glutamin. Den har i sin sidokedja en amid vilket ger den hydrofila egenskaper. Glutaminsyra 

definieras som en sur aminosyra. Salterna från glutaminsyrans sidokedja kallas glutamat vilket också är en viktig signal-

substans. Glutamin upptäcktes och identifierades år 1866 av den tyske kemisten Karl Heinrich Leopold Ritthausen. Glutamin 

syntetiseras av det manganberoende enzymet glutaminsyntetas från glutamat och ammoniak. Den främsta vävnaden för 

syntes är muskelmassan som står för 90 % av glutaminproduktionen. Glutaminsyntetas finns främst i levern, njurarna och 

hjärnan. 

Dosering. De flesta människor behöver inte ta glutamin eftersom kroppen kan tillverka det själv. Det finns inga fastställda 

svenska rekommendationer vad avser glutamin. En vanlig terapeutisk dos kan vara 5–30 gram per dag. Glutamin är värme- 

och syrakänslig varför det inte skall tas ihop med varm mat. En genomsnittsdos vid behandling bör vara minst 5 gram 2–3 

gånger om dagen. 

ODI: 5–10 gram tillskott.  

TDI: 10–30 gram genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.   

Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: 20–25% genom tillskott. 

Toxicitet: Intag av glutamin över 40 gram per dag kan hypotetiskt öka risken för njurstress. Studier har påvisat att ett intag 

av 750 milligram glutamin per kroppskilo har ökat halten av ammonium i cirkulerande blod. Detta indikerar att doser på 

denna nivå under längre tid kan skada njurcellerna. Vissa individer kan vid lägre intag känna av uppblåshet, gasbildning och 

förstoppning. Vid obehagskänsla i magen kan man trappa ned dosen för en senare upptrappning. N-Acetyl-l-glutamin har ett 

lägre pH-värde (pH 4.5) än ordinärt glutamin (pH 7.0). Detta innebär att personer med en känslig magslemhinna kan reagera 

negativt vid högre doser av Bio-L-Glutamin. 

Barn: Glutamin bedöms som säkert när det intas oralt i doser upp till 700 mg/kg kroppsvikt per dag.  

Graviditet och amning: Inte tillräckligt är känt om användning av glutamin under graviditet och amning. Rekommenderas 

försiktighetsprincipen.  

Cirros: Glutamin kan förvärra detta tillstånd. Personer med detta tillstånd bör undvika tillskott av glutamin. 

Mani: Glutamin kan orsaka vissa mentala förändringar hos personer med mani. Undvik användning. 

Monosodium glutamat (MSG)-känslighet: Glutamin ombildas bland annat till glutamat varför individer som har en 

känslighet mot glutamat kan reagera negativt vid intag av glutamin. Hos de flesta människor ombildas dock glutamat till 

signalsubstansen GABA. Sannolikt kan orsaken till känsligheten vara en subklinisk brist på vitamin B6.  

Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt- och kärlsjukdomar och njursvikt.  
Synergister. Vitaminer: C, B5 och B6. Spårämnen: Mangan och zink. Aminosyror: Arginin och lysin. 

Antagonister. Okänd 

Glutamin och läkemedel. 

Försiktighet rekommenderas vid följande fall: 

• Laktulosa används för att minska mängden ammoniak i kroppen. Glutamin kan minska effektiviteten hos laktulosa. 

• Mediciner som används för att förhindra krampanfall (antikonvulsiva medel) kan interagera med glutamin. Vissa 

mediciner som används för att förhindra kramper inkluderar fenobarbital, primidon, valproinsyra, gabapentin, 

karbamazepin och fenytoin. 
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Glutation OMP 
Produktinformation. Artikelnummer 248. 60 kapslar. Varje kapsel ger 250 mg reducerad glutation (Setria) med extra hög 

biotillgänglighet.  

Ingredienser. Reducerad glutation. Fyllnadsmedel (mikrokristallin cellulosa). Klumpförebyggande medel (vegetabiliska 

magnesiumsalter av fettsyror). Kapsel: Vegetabilisk cellulosa. 

Dosering. 2 kapslar om dagen uppdelad i två doser morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod: Glutation. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

L-Glutation 500 mg 

Allmän information. Glutation (GSH) är en tripeptid baserad på aminosyrorna glycin, cystein och glutaminsyra. Glutation 

är en antioxidant, som skyddar celler från toxiner som fria radikaler. Glutation upptäcktes år 1888 men dess roll som 

antioxidant och avgiftnings-medel identifierades först trettio år senare. År 1926 lyckades den brittiske läkaren och 

biokemisten Sir Frederick Gowland Hopkins isolera glutation och fastställa dess specifika antioxidativa egenskaper. År 1929 

erhöll han Nobelpriset i medicin. 

Dosering. En vanlig terapeutisk dos är 1–3 gram per dag. Bör helst intas mellan måltider tillsammans med juice eller frukt. 

ODI: 500–1000 mg genom tillskott.  

TDI: 1–3 gram genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.   

Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: Systemisk biotillgänglighet för oralt intag av glutation är dålig eftersom tripeptiden bryts ned av proteaser 

i matsmältningskanalen. Man trodde länge att glutation inte kunde absorberas överhuvudtaget i tarmen. År 1997 upptäckte 

forskare vid University of Firenze, Italien GSH-specifika transportermolekyler i humana tarmepitelceller. Setria Glutation är 

en patenterad formula av reducerad glutation med högre biotillgänglighet. En randomiserad, placebokontrollerad studie ledd 

av Dr. John Richie och hans kollegor vid Penn State University publicerad i European Journal of Nutrition år 2015 kom fram 

till följande: Totalt 54 friska, icke-rökare vuxna randomiserades till placebo eller oral GSH i en dos av 250 mg eller 1000 mg 

per dag i 6 månader. GSH-nivåer testades i helblod, plasma, erytrocyter, lymfocyter och i slemhinneceller vid baslinjen och 

efter 1, 3 och 6 månader. Förhållanden oxiderad till reducerad glutation (GSSH: GSH) beräknades för att utvärdera redox 

status. Resultaten från denna studie var enastående. Glutationnivåerna ökade signifikant från baslinjen i helblod och 

erytrocyter efter 3 månader och 6 månader vid båda doserna. Efter 6 månader, gav 250 mg glutation per dag ökade glutation 

nivåer med 17% i helblod och med 29% i erytrocyter. 1000 mg glutation per dag ökade glutationnivåer med 31% i helblod, 

med 35% i erytrocyter och med 250% i slemhinneceller. 

Toxicitet: Glutation har en anmärkningsvärt låg toxicitet. Emellertid bör personer med cystinuri inta försiktighet på grund av 

en ökad risk för bildning av gallsten. 

Graviditet och amning: Inte tillräckligt är känt om användning av glutation under graviditet och amning. Rekommenderas 

försiktighetsprincipen.  

Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt- och kärlsjukdomar och njursvikt.  
Synergister. Vitamin C. Vitamin E. Vitamin B3. Vitamin B6. Selen. Zink. Alfaliponsyra. Cystein och NAC. Magnesium. 

Kalcitriol (1,25-dihydroxivitamin D 3), den aktiva formen av vitamin D3, ökar glutationnivån i hjärnan och verkar vara en 

katalysator för produktionen av glutation. S-adenosylmetionin (SAMe), har också visat sig öka den cellulära nivån av 

glutation hos personer som lider av en sjukdomsrelaterad glutationbrist. Syntesen av SAMe är relaterad till cellulär 

förekomst av metionin, vitamin B12, folsyra, vitamin B6 och kolin. 

Antagonister. Koppar. Kvicksilver. Bly. Kadmium. 

Glutation och läkemedel. Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra har visat sig minska nivån av glutation i levern och 

föranleder ett ökat behov. 
 

 

Glycin 
Produktinformation. Artikelnummer 327.  60 kapslar. Varje kapsel ger 500 mg glycin. 

Ingredienser. Glycin. Smörjmedel (L-Leucin). Fyllnadsmedel (Mikrokristallinsk cellulosa). Kapsel: Gelatin 

Dosering. 2 kapslar per dag i samband med måltid uppdelad i två doser morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod: Glycin. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

L-Glycin 1 000 mg 

Allmän information. Glycin är den minsta av de 20 proteinogena aminosyrorna som är vanliga i proteiner. Den är färglös 

och har en söt smak. Glycin har en vätejon som sidokedja. Den definieras som en icke-essentiell aminosyra. Glycin 

upptäcktes år 1820 av den franske kemisten Henri Braconnot som isolerade det från gelatin med hjälp svavelsyra. 
 

Dosering. De flesta människor behöver inte ta glycin eftersom kroppen kan tillverka det själv. En dosering motsvarande 1–3 

gram glycin betraktas som en ordinär dos i de flesta fall. 

ODI: 500–1000 mg med tillskott.  

TDI: 1000–3000 mg genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.   
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Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: 20–25% genom tillskott. 

Toxicitet: L-Glycin har en låggradig toxicitet. Vissa individer kan känna av magbesvär vid högre doser glycin. Vissa 

individer som har hyperaktivitet, bipolaritet och schizofreni kan bli överstimulerade av glycin. Upp till 45 gram per dag 

bedöms som en säker dos. 

Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt- och kärlsjukdomar och njursvikt.  
Synergister. Vitamin B6. Magnesium. 

Antagonister. Okänd 

Glycin och läkemedel. Glycin kan potentiera effekten av kramplösande läkemedel. 

 

Hampaprotein 
Produktinformation. Artikelnummer 321. 500 gram hampaproteinpulver utan tillsatser. Hampaprotein är ett högvärdigt 

vegetabiliskt protein. Det är helt fritt från gluten & laktos, men fullt av vitaminer, enzymer och mineraler. Hampa är en av 

våra äldsta nyttoväxter och har brukats i mer än 6000 år. Det är odlat i Europa utan bekämpningsmedel, innehåller inga 

tillsatser och producenten är ISO-certifierad. Det har fröets alla goda egenskaper, och dessutom ett väldigt högt 

proteininnehåll som samtidigt är mycket lättsmält. I och med en skonsam malningsprocess som avlägsnar mycket av 

kolhydraterna har detta pulver bara genomgått en mekanisk process, till skillnad från exempelvis vassleproteinprodukter som 

är framställda med både värme och kemikalier. Det har en optimal balans mellan omega 6- och omega 3-fettsyror. Hampan 

är således en ypperlig proteinkälla för dig som inte vill äta kött eller för dig som styrketränar och vill ha ett naturligt 

alternativ till de ofta kemiskt framställd vassleprotein. Hampaproteinet är helt fritt från hexan, gluten, soja och laktos, vilket 

gör det extra snällt mot känsliga magar. 

Doseringsförslag: 1–3 matskedar i exempelvis smoothies, juice m.m. En matsked ger ca 10–15 gram. 

Toxisk dos och biverkningar. Ingen känd toxicitet. 

Försiktighetsåtgärder. Individer med svag njurfunktion skall generellt vara försiktiga med alltför höga intag av proteiner. 

Produktkod. Proteiner. 

Näringsvärde per 100 gram. 

Ämne Mängd  Ämne Mängd 

Energi 447/1 870 kcal/kj  Kalium 1.42 mg 

Protein 46–52 gram  Natrium 110 mg 

Fettsyror varav: 10–14 gram  Tiamin 1 mg 

Mättat fett 9–11 %  Riboflavin 0.26 mg 

Omega 3 18–21 %  Niacin 35 mg 

Omega 6 56–64 %  Vitamin B6 3.7 mg 

Omega 9 9–14 %  Vitamin E 4 mg 

Kolhydrater 24–28 gram  Järn 18 mg 

Fibrer 20–23 gram  Magnesium 650 mg 

Sockerarter 4–5 gram  Fosfor 1.42 mg 

Kalcium 140 mg    
 

Aminosyreprofil per 100g. 
  

Ämne Mängd  Ämne Mängd 

Alanin 2 000 mg  Arginin 4 900 mg 

Asparagin 4 500 mg  Cystein 950 mg 

Glutamin 9 500 mg  Glycin 2 900 mg 

Histidin 1 600 mg  Isoleucin 1 800 mg 

Leucin 2 950 mg  Lysin 1 450 mg 

Metionin 1 200 mg  Fenylalanin 2 700 mg 

Prolin 1 700 mg  Serin 2 800 mg 

Treonin 2 200 mg  Tryptofan 600 mg 

Tyrosin 3 100 mg  Valin 1 600 mg 

 

Histidin 
Produktinformation. Artikelnummer 314. 60 kapslar. Varje kapsel ger 500 mg av aminosyran L-Histidin.  

Ingredienser. L-Histidin och mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel). Kapsel: Gelatin. 

Dosering. 2 kapslar per dag eller enligt rekommendation. 

Produktkod: Histidin. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

L-Histidin 1 000 mg 

Allmän information. Histidin (förkortat H) är en essentiell aminosyra. Först trodde man att den bara var viktig för spädbarn, 

men långsiktiga studier har visat att den också är viktigt för vuxna människor. Den är en av de proteinogena aminosyrorna. 

Den räknas in bland de basiska aminosyrorna. Histidin isolerades av den tyske läkaren Albrecht Kossel år 1896. 
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Dosering. Det bedömda dagsbehovet av histidin är 10 mg per kroppskilo. En person som väger 70–80 kg behöver därför 

700–800 mg histidin från olika kostkällor. En ordinär klinisk dos kan vara 1–6 gram per dag. Histidin skall helst tas till-

sammans med vitamin C och zink.  Dosering bör äga rum mellan måltiderna helst tillsammans med frukt. 

ODI: 500–1000 mg tillskott.  

TDI: 1–6 gram genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.   

Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: 20–25% genom tillskott. 

Toxicitet: Histidin har låg toxicitet. Vissa studier pekar på att separat intag av histidin kan utöka utsöndringen i urin av zink, 

vilket är avgörande för bildning av vita blodkroppar. Därför rekommenderas extra intag av zink vid långvarig behandling 

med histidin. 

Cirrhos: L-arginin bör användas med försiktighet hos personer med skrumplever. 

Graviditet och amning: Inte tillräckligt är känt om användning av histidin under graviditet och amning. Rekommenderas 

försiktighetsprincipen.  

Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt- och kärlsjukdomar och njursvikt.  
Synergister. Histidin samverkar väl med vitaminerna B6, B3 och folsyra. Zink räknas som en synergist vid lägre doser (upp 

till 20 mg per dag). Histidin ökar överföringen av zink till tarmcellerna vid lägre doser. 

Antagonister. Höga doser av zink (över 60 mg per dag) kan hämma absorberingen av histidin. Höga doser av zink har även 

visat sig minska halten av histidin i cirkulerande blod. Det kan även hämma omvandlingen av histidin till histamin. Histidin 

är även en antagonist till järn, koppar och olika giftiga tungmetaller. 

Kontraindikationer. I följande fall bör histidin användas med försiktighet:  

• Individer med manodepressivitet, som har höga halter av histamin i kroppen, bör vara försiktiga med höga intag av 

histidin.  

• Barn bör undvika terapeutisk dos av histidin. 

• Gravida och ammande bör undvika terapeutisk dos av histidin. 

• Individer med sår i tolvfingertarmen kan vara extra känsliga mot histidin. 

• Personer med kraftiga allergier av olika slag kan vara extra känsliga mot histidin. 

• Kvinnor med premenstruella depressioner bör undvika tillskott av histidin. 

Histidin och läkemedel. Finns inga kända kontraindikationer eller interaktioner.  

 

Bio-L-Karnitin 
Produktinformation. N- acetyl-l-karnitin (ALC) är en acetyliserad form av aminosyran glutamin. ALC är ett kroppseget 

ämne som biosyntetiseras andra aminosyror i kroppen. Produkten finns i två varianter: som rent pulver och i kapslar. 

Artikel 311. 60 kapslar. Varje kapsel ger 500 mg karnitin.  
Ingredienser. N-acetyl-l-karnitin och L-Leucin (smörjmedel). Kapsel: Gelatin. 

Dosering. 2 kapslar per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod. Karnitin. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

L-Karnitin 1 000 mg 
 

Artikel 323. 100 gram N-Acetyl-L-Karnitin i pulverform utan tillsatser.  

Ingredienser: 100 gram N-Acetyl-L-Karnitin.  

Dosering: 1/4 tesked tillsammans med ett glas vatten per dag eller enligt ordination. 1/4 tesked ger ca 600 mg N-Acetyl-L-

Karnitin. Om möjligt bör doseringen bör spridas under dagen. Maximal dos vid varje tillfälle bör vara 2 gram.  

Produktkod: Karnitin. 

En dagsdos (1/4 tesked) ger: 

Ämne Dos/dag 

L-Karnitin 600 mg 
 

Allmän information. Karnitin är en ammoniumförening som biosyntetiseras från aminosyrorna lysin och metionin. I 

cellerna krävs det för transport av fettsyror i mitokondrierna och för genereringen av metabolisk energi. Hos människan 

biosyntetiseras karnitin huvudsakligen i levern och njurarna. 

Dosering. En vanlig terapeutisk dos är 1–4 gram karnitin per dag. Doseringen bör spridas under dagen. Karnitin bör helst tas 

ihop med annan föda. Maximal dos vid varje tillfälle bör vara 2 gram. Studier indikerar på en mättnad vid engångsdoser 

högre än 2 gram. 

ODI: 500–1000 tillskott.  

TDI: 1–4 gram genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.   

Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: 20–25% genom tillskott. 
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Toxicitet: Karnitin har en relativt låg toxicitet. Emellertid kan högre doser ge upphov till lindriga gastrointestinala symtom 

såsom illamående, magkramper och diarré. Dessa bieffekter upphör med minskad dosering. Mer än 3000 mg per dag kan hos 

vissa känsliga individer ge upphov till en frän fiskliknande kroppslukt. Endast L-formen av karnitin är biologiskt aktiv och 

D-formen kan faktiskt konkurrera med L-karnitin för absorption och transport, vilket ökar risken för L-karnitinbrist. Kosttill-

skott som innehåller en blandning av D- och L-isomerer, har förknippats med muskelsvaghet hos patienter med njursjukdom 

och bör därför undvikas. Överdosering kan hos vissa känsliga individer framkalla illamående, magbesvär, halsbränna och 

diarré. 

Njursvikt: Användning av DL-karnitin har rapporterats orsaka symtom som muskelsvaghet vid administrering intravenöst. 

L-karnitin verkar inte ha denna effekt. 

Graviditet och amning: Inte tillräckligt är känt om användning av karnitin under graviditet och amning. Rekommenderas 

försiktighetsprincipen.  

Underaktiv sköldkörtel (hypotyreos): L-karnitin kan förvärra symtomen på hypotyreos. 

Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt- och kärlsjukdomar och njursvikt.  
Synergister. Karnitin samverkar väl med följande ämnen: Järn. Vitamin B3. Vitamin B6. C-vitamin. Lysin. Metionin. Q10. 

Alfaliponsyra. Kolin. 

Antagonister. Okänd. 

Karnitin och läkemedel. Det finns inga kända interaktioner eller kontraindikationer med konventionella läkemedel. 

Däremot kan karnitin hypotetiskt motverka effekten av sköldkörtelmedel, som till exempel Levaxin och svinsköld-

körtelextrakt. 

 

Lysin 
Produktinformation artikel 306: 100 gram pulver av lysin utan tillsatser. 

Ingredienser. L-Lysin. 

Dosering. 1 kryddmått i ett glas vatten om dagen eller enligt ordination. Ett kryddmått ger ca 750 mg lysin. 

Produktkod: Lysin. 

En dagsdos (1 kryddmått) ger: 

Ämne Dos/dag 

L-Lysin 750 mg 
 

Produktinformation artikel 306B: 120 kapslar. Varje kapsel ger 500 mg L-lysin. 

Ingredienser. L-Lysin. Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa, Leucin). Kapsel: Gelatin. 

Dosering. 2 kapslar om dagen uppdelad i två doser morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod: Lysin. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

L-Lysin 1 000 mg 

Allmän information. Lysin är en essentiell aminosyra och har en alifatisk sidokedja (lysyl). Den räknas tillsammans med 

arginin och histidin till de basiska aminosyrorna. Lysin är värmekänslig varför processering av maten kan eliminera 

lysininnehållet. Lysin isolerades första gången år 1889 från mjölkproteinet kasein. Lysin introducerades kommersiellt i USA 

år 1955 som lysinhydroklorid. 

Dosering. Det basala behovet hos en människa bedöms till cirka 30 mg/kroppskilo vilket motsvarar 2,1 gram för en person 

som väger 70 kilo. Den ordinära behandlingsdosen är 1–3 gram från tillskott.  

ODI: 50–1000 mg genom tillskott.  

TDI: 1–3 gram genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.   

Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: 20–25% genom tillskott. 

Toxicitet: Lysin har en låg toxicitet. Intag av 25–40 gram lysin under 3–5 dagar har i studier uppvisat biverkningar i form av 

diarré och magkramp. Dessa symtom upphörde när doseringen minskades. 

Graviditet och amning: Inte tillräckligt är känt om användning av lysin under graviditet och amning. Rekommenderas 

försiktighetsprincipen.  

Njursjukdom: Det finns en rapport om njursjukdom kopplad till lysintillskott.  

Osteoporos: Användning av lysin med kalciumtillskott kan öka kalciumabsorptionen. 

Intolerans mot lysinuriskt protein: Lysintillskott kan orsaka diarré och magkramper hos barn som inte är toleranta mot 

lysinuriskt protein. 

Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt- och kärlsjukdomar och njursvikt.  
Kontraindikationer. Tillskott av lysin bör inte användas vid följande tillstånd: 

• Individer med nedsatt lever- och njurfunktion. 

• Vid graviditet. 

• Vid amning. 

Synergister. Vitaminer: B2, B3, B6 och vitamin C. Spårämnen och mineraler: Kalcium, zink och järn. Glutamin. 

Antagonister. Höga halter av arginin och ornitin kan leda till minskade halter av lysin i hjärnan. 
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Lysin och läkemedel. Det finns inga kända kontraindikationer och interaktioner. Eftersom lysin har en immunstimulerande 

verkan, kan det hypotetiskt finnas en kontraindikation mot läkemedel som har immunförsvarshämmande funktion. Lysin kan 

öka absorption av kalcium. Undvik att ta stora mängder kalcium och lysin samtidigt. 

 

Metionin 
Produktinformation. Artikelnummer 324. L-Metionin 100 gram pulver. 

Dosering. 2 kryddmått per dag uppdelad i två doser morgon och kväll eller enligt ordination. Ett kryddmått ger ca 500 mg 

metionin. 

Produktkod: Metionin. 

En dagsdos (2 kryddmått) ger: 

Ämne Dos/dag 

L-Metionin 1 000 mg 
 

Allmän information. Metionin är en essentiell och proteinogen aminosyra. Aminosyrans sidokedja klassificeras som opolär. 

Metionin är tillsammans med cystein de två svavelbärande aminosyrorna. Metionin upptäcktes år 1922 av J. H. Muller, en 

forskare på Columbia University i New York. Han isolerade ”svavelaminosyran” med en felaktig biokemisk formulering. 

Detta innebar att äran av upptäckten tillföll hans kollega, japanen Odake, som tillförde en korrekt biokemisk formulering och 

döpte aminosyran till metionin. Sex år senare kan G. Barger och F. P. Coyne definiera den exakta strukturen av aminosyran. 

Dosering. En frisk, vuxen människa, har en normalförbrukning av metionin motsvarande 19 mg per kroppskilo. Detta 

innebär att en person som väger cirka 70–75 kg behöver 1330–1425 mg metionin per dag för att upprätthålla normala 

kroppsfunktioner. Vid olika typer av sjukdomar och trauman kan behovet givetvis öka. En ordinär långtidsdosering kan vara 

200–1000 mg metionin per dag under flera månader. Observera: Alltid tillsammans med magnesium och vitamin B6. 

ODI: 200–1000 genom tillskott.  

TDI: 1–3 gram genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.   

Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: 20–25% genom tillskott. 

Toxicitet: Metionin betraktas som säkert vid kontrollerade doser. Högt intag av metionin kan medföra följande toxiska 

effekter: 

• 5 gram per dag kan leda till förhöjd järnabsorbering i tarmen med påföljande järntoxicitet. 

• Långvarigt intag (över 1 gram per dag mer än 3 månader) kan sänka halten av järn, koppar och vitamin B6 i blod. 

• Metionin bör alltid ges tillsammans med vitamin B6 samt koppar- och järnnivåerna bör övervakas vid långtidsprofylax.  

• 20 gram/dag: hallucinationer hos vissa individer (schizofrena). 

• Höga doser kan öka utsöndringen av kalcium och kalium i urin. 

• Hög dos metionin kan leda till brist på folsyra. 

• Hög dos metionin höjer värdet av homocystein i blod. 

• Hög dos av metionin kan minska värdet av glycin i blod. 
 

Graviditet och amning: Inte tillräckligt är känt om användning av metionin under graviditet och amning. Rekommenderas 

försiktighetsprincipen.  

Acidos: Metionin kan orsaka förändringar i blodets surhet och bör inte användas av personer med acidosis. 

Cirros: Metionin kan förvärra detta tillstånd. Personer med detta tillstånd bör undvika tillskott av metionin. 

Metylentetrahydrofolatreduktasbrist: Människor som har denna störning bör inte ta metionintillskott eftersom metionin 

kan leda till att homocystein byggs upp i ohälsosamma mängder.  

Kontraindikationer. I följande fall bör försiktighet tillämpas: 

• Hos vissa individer med schizofreni kan doser av metionin motsvarande 20 gram per dag ge upphov till hallucinationer.  

• Vid höga värden av homocystein (över 12 enheter) bör intag av extra metionin undvikas. Tillskott av metionin bör alltid 

kompletteras med B6, B12, folsyra och kolin för att förhindra en ökning av homocystein. 

• Individer med genetiska problem i metyleringsprocesser bör undvika kliniska intag av metionin. 

• Felaktig omvandling av metionin kan leda till åderförkalkning. 

• Gravida och ammande bör undvika tillskott av metionin. 

Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt- och kärlsjukdomar och njursvikt.  
Synergister. Vitamin B6. Vitamin B12. Folsyra. Kolin. Magnesium. Selen. Järn (metionin i låg dos). 

Antagonister. Hög dos metionin är antagonistisk till järn, koppar, bly, kadmium och kvicksilver. 

Metionin och läkemedel. 

Metionin ökar avgiftningen av följande läkemedel: 

• Metotrexat (cellgift). 

• Paracetamol (febernedsättande och smärtstillande medel). 

 

Prolin 
Produktinformation. Artikelnummer 319. L-Prolin 100 gram pulver. 

Dosering. Ett kryddmått om dagen eller enligt ordination. Ett kryddmått ger ca 1 000 mg prolin. 

Produktkod: Prolin. 
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En dagsdos (1 kryddmått) ger: 

Ämne Dos/dag 

L-Prolin 1 000 mg 
 

Allmän information. Prolin är en proteinogen och icke-essentiell aminosyra. Dess sidokedja klassificeras som icke-polär. 

Aminosyran upptäcktes år 1901 av den tyske kemisten Hermann Emil Fischer, som isolerade den från kasein (mjölkprotein). 

Namnet prolin kommer från aminosyrans speciella sidokedja, pyrrolidin. 
Dosering. En optimal dos per dag är 500–1000 mg prolin tillsammans med vitamin C i likvärdig dosering. Komplettera 

gärna med vitaminerna B2, B3 och B6 för bäst verkan. 

TDI: 500–1000 mg genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.   

Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: 20–25% genom tillskott. 

Toxicitet: Prolin kan i större mängder vara toxiskt. Intag av prolin kan ge bieffekter, till exempel kramper och intellektuella 

funktionshinder, hos patienter med hyperprolinemia. Emellertid kan hyperprolinemia även inträffa utan genetiska anlag. Om 

man lider av undernäring och leversjukdom, kan hyperprolinemiarelaterade problem utvecklas. Hypotension (sänkt 

blodtryck) kan uppkomma hos patienter som tar höga doser prolin. Den hypotetiskt toxiska dosen av prolin per dag torde 

vara 2773 mg/kroppskilo för män och 3009 mg/kroppskilo för kvinnor. 

Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt- och kärlsjukdomar och njursvikt.  
Synergister. Vitaminer: C, B2, B3 och B6. Aminosyror: Glutamin, lysin och ornitin. 

Antagonister. Prolin kan blockera receptorer för glycin och glutamat. 

Prolin och läkemedel. Finns inga kända interaktioner och kontraindikationer. 
 

 

Serin 
Produktinformation. Artikelnummer 328. 60 kapslar. Varje kapsel ger 500 mg av aminosyran serin. 

Ingredienser. L-Serin. Mikrokristallinisk cellulosa. Kapsel: Gelatin. 

Dosering. 2 kapslar per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt rekommendation. 

Produktkod: Serin. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

L-Serin 1 000 mg 
 

Allmän information. Serin är en icke-essentiell och proteinogen aminosyra. Dess sidokedja består av en 

hydroxymetylgrupp. Serin klassificeras som en polär aminosyra. Namnet serin kommer från latinets sericum eftersom 

aminosyran för första gången år 1865 identifierades i silkesproteiner.  

Dosering. Den konventionella doseringen av serin har i de flesta studier varit 30 mg per kroppskilo. Detta innebär att en 

person som väger 70–80 kg bör inta 2100–2400 mg serin per dag vid specifika kliniska förhållanden.  

ODI: 500–1000 mg genom tillskott.  

TDI: 2–3 gram genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.   

Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: 20–25% genom tillskott. 

Toxicitet: Studier med ett intag av serin motsvarande 30 mg per kroppskilo (cirka 2000 mg) dagligen under sex veckor, inte 

har påvisat några toxiska effekter. Överdosering kan hos känsliga individer framkalla diarré, förstoppning, illamående och 

tilltagen urinering. 

Graviditet och amning: Inte tillräckligt är känt om användning av serin under graviditet och amning. Rekommenderas 

försiktighetsprincipen.  

Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt- och kärlsjukdomar och njursvikt.  
Synergister. Vitaminerna B3, B6 och folsyra samt aminosyrorna metionin och glutamin. 

Antagonister. Okänd 

Serin och läkemedel. Finns inga kända interaktioner och kontraindikationer. 

 

Taurin 
Produktinformation. Artikelnummer 326. Varje kapsel innehåller 500 mg L-Taurin.  

Ingredienser. L-Taurin. Mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsämne). L-Leucin (smörjmedel). Kapsel: Gelatin.  

Dosering. 2 kapslar per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod: Taurin. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

L-Taurin 1 000 mg 
 



96 
 

Allmän information. Taurin är en organisk syra som hos människan bildas i kroppen. Det är ett derivat av aminosyran 

cystein. Namnet kommer från latinets taurus för tjur, då ämnet först upptäcktes i gallan på en oxe (Bos taurus) av de tyska 

kemisterna Friedrich Tiedemann och Leopold Gmelin år 1827. 

Dosering. 500–3000 mg per dag är en vanlig behandlingsdos. Bör helst tas mellan måltiderna tillsammans med fruktjuice.  

ODI: 500–1000 mg genom tillskott.  

TDI: 500–3000 mg genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.   

Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: 20–25% genom tillskott. 

Toxicitet: Taurin har en observerad säker nivå som tillägg för normala friska vuxna med upp till 3 gram per dag. Dock skall 

tilläggas att den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet inte fann några negativa effekter vid doser motsvarande upp 

till 1000 mg taurin per kilo kroppsvikt och dag.  

Epilepsi. En kraftig ökning i plasmakoncentrationen av tillväxthormon har rapporterats hos vissa patienter med epilepsi 

under en taurintoleransprövning (oral dos av 50 mg per kg kroppsvikt per dag).  

Graviditet och amning: Inte tillräckligt är känt om användning av taurin under graviditet och amning. Rekommenderas 

försiktighetsprincipen.  

Kontraindikationer. Vid följande fall bör taurin inte tillföras som ett tillskott: 

• Vid graviditet och amning. 

• Personer som är hyperkänsliga mot taurin. 

• Individer med diagnostiserad ulcerös kolit. 

Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt- och kärlsjukdomar och njursvikt.  
Synergister. Vitamin B6, Vitamin B3, mangan, molybden, cystein, glycin, zink och järn. 

Antagonister. Individer med ett långvarigt och högt intag av alanin, glutamin och vitamin B5 löper ökad risk för att utveckla 

brist på taurin. 

Taurin och läkemedel. 

Försiktighet rekommenderas vid följande fall: 

• Taurin ökar insulinkänsligheten och sänker blodsockret varför det bör användas med försiktighet av individer som 

medicineras med diabetika. 

• Taurin bör inte kombineras med aspirin. 

• Taurin kan interagera med litium. Taurin kan öka kvarhållandet av litium genom minskad urinförlust. Detta kan öka 

risken för litiumrelaterade biverkningar.  

 

Teanin 
Produktinformation. Artikelnummer 316. 60 kapslar. Varje kapsel ger 200 mg L-Teanin.  

Ingredienser. L-Teanin och mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel). Kapsel: Gelatin. 

Dosering. 2 kapslar per dag eller enligt rekommendation. 

Produktkod: Teanin. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

L-Teanin 400 mg 
 

Allmän information. Teanin, även känd som N5-etyl-L-glutamin, är en aminosyraanalog av aminosyrorna glutamat och 

glutamin. Den finns främst i vissa växt- och svamparter. Det upptäcktes år 1949 som en beståndsdel i grönt te. År 1950 

isolerades det från gyokuroblad, som har ett högt innehåll av teanin. Det har klassificerats som en i allmänhet säker 

ingrediens i USA av Food and Drug Administration (FDA). Teanin har en kemisk struktur mycket likt glutamat, vilken är en 

naturligt förekommande aminosyra i kroppen. Den hjälper till vid överförandet av nervimpulser i hjärnan. Några av teaninets 

effekter tycks vara kopplade till dess förmåga att blockera glutamat i hjärnan. 

Dosering. En vanlig klinisk dosering är 100–200 mg per tillfälle. En vanlig dagsdosering kan vara 200–600 mg. Verkan 

inträder inom 30 minuter och sitter i ända upp till 8–10 timmar. Man bör dock inte dosera mer än 600 mg under en 6-

timmars period. Teanin kan intas både med och utan föda. 

ODI: 200 mg genom tillskott.  

TDI: 200–600 mg genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.   

Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: 20–25% genom tillskott. 

Toxicitet: Teanin bedöms som allmänt icke toxiskt med undantag av sällsynta överkänslighetsreaktioner. En samman-

ställning som har granskat aktuell forskning har påvisat att teanin är sannolikt säkert i doser om 200–250 mg upp till en 

maximal daglig dos på 1200 mg. År 2006 fann en djurstudie inga konsekventa, statistiskt signifikanta behandlingsrelaterade 

ogynnsamma effekter. Man såg ingen ökad tendens till sjuklighet och dödlighet på labbråttor som matades med höga doser 

teanin under 13 veckor. 
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Barn: Teanin bedöms som säkert för barn. Doser på 200 mg teanin två gånger dagligen i upp till 6 veckor hos pojkar i åldern 

8–12 år ha observerats utan biverkning.  

Graviditet och amning: Inte tillräckligt är känt om användning av teanin under graviditet och amning. Rekommenderas 

försiktighetsprincipen.  

Lågt blodtryck: Teanin kan sänka blodtrycket. I teorin kan teanin öka risken för att blodtrycket sjunker för lågt hos 

personer som är benägna att ha ett lågt blodtryck.  

Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt- och kärlsjukdomar och njursvikt.  
Synergister. Vitamin B6. Magnesium. GABA. 

Antagonister. Glutamat. 

Teanin och läkemedel. Försiktighet bör tillämpas vid följande fall: 

• Läkemedel mot högt blodtryck kan interagera med teanin. 

• Teanin kan motverka effekten av läkemedel vars funktion är att stimulera nervsystemet. 

  

Tyrosin 
Produktinformation. Artikelnummer 315. 120 kapslar. Varje kapsel ger 500 mg av L-Tyrosin.  

Ingredienser. L-Tyrosin. Mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsämne) och kiseldioxid (fyllnadsämne). Kapsel: Gelatin. 

Dosering. 2 kapslar per dag eller enligt rekommendation. Dosering bör uppdelas i två intag, morgon och kväll. 

Produktkod: Tyrosin. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

L-Tyrosin 1 000 mg 
 

Allmän information. Tyrosin (kallas också 4-hydroxifenylalanin) är en icke-essentiell och proteinogen aminosyra. Den har 

en polär sidogrupp. Tyrosin är en hydrofob aminosyra och är mindre lösligt i vatten än dess föregångare fenylalanin. Ordet 

"tyrosin" kommer från grekiskans Tyri, vilket betyder ost, eftersom aminosyran upptäcktes år 1846 av den tyske kemisten 

Justus von Liebig i proteinet kasein från ost.  

Dosering. Det finns inga svenska näringsrekommendationer gällande tyrosin. Viss forskning pekar på att en vuxen människa 

sannolikt behöver ca 12,5 mg tyrosin per kroppskilo. Detta innebär att en människa som väger 70 kg dagligen behöver få i 

sig 875 mg tyrosin från kosten. Den terapeutiska dosen kan variera från 500 mg till 2 000 mg per dag. För bästa verkan bör 

tyrosin administreras 30 minuter före ordinär måltid. 

ODI: 250–500 mg genom tillskott.  

TDI: 500–2000 mg genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.   

Beräknad tid av verkan: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: 20–25% genom tillskott. 

Toxicitet. Preliminära djurstudier har påvisat en potentiell toxicitet vid dosering mot-svarande 600 mg per kroppskilo. Detta 

skulle kunna tyda på att en person som väger 70 kg skulle kunna utveckla toxicitetssymtom vid ett intag motsvarande 42 

gram per dag. Vid dessa nivåer noterades ödem samt lever- och njurpåverkan. Det bör poängteras att vissa känsliga individer 

redan kan vid doser över 2 gram per dag känna av migrän och ett förhöjt blodtryck. 

Graviditet och amning: Inte tillräckligt är känt om användning av tyrosin under graviditet och amning. Rekommenderas 

försiktighetsprincipen.  

Kontraindikationer. I följande fall bör tyrosin inte intas som tillskott: 

• Individer med ett högt blodtryck. 

• Gravida och ammande. 

• Individer med en förhöjd sköldkörtelfunktion. 

• Personer med migrän. 

• Individer med diagnostiserad bipolaritet. 

Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt- och kärlsjukdomar och njursvikt.  
Synergister. Tyrosin samverkar väl med följande näringsämnen: 

• Folsyra stimulerar konvertering av fenylalanin till tyrosin och därpå tyrosin till L-dopa. 

• Vitamin B3, järn, jod, selen och tyrosin samverkar vid syntes av sköldkörtelhormoner. 

• Vitamin B6 och tyrosin samverkar vid syntes av dopamin. 

• Vitamin C och tyrosin samverkar vid syntes av noradrenalin. 

• Glutamin understödjer naturlig syntes av tyrosin i levern. 

• Koppar och tyrosin samverkar i hela synteskedjan av katekolaminer. Dessa samverkar även vid syntes av melanin. 

Antagonister. Aspartam kan hämma upptag av tyrosin i tunntarmen. 

Tyrosin och läkemedel. 

Klinisk dos av tyrosin bör inte ges i kombination med följande läkemedel: 

• MAO-hämmare och andra antidepressiva läkemedel vars funktion är att reglera dopamin/noradrenalinnivåer. 

• Levaxin tillsammans med tyrosin kan potentiera sköldkörtelaktiviteten vilket kan ge upphov till hyperkalcemi, 

hypomagnesemi och hypokalemi med efterföljande hjärtklappningar och hyperaktivitet. 

• Tyrosin kan potentiera verkan av levadopa vilket kan ge upphov till förhöjda nivåer av dopamin. 
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MEDICINALVÄXTER 
 

ABM - Agaricus Blazei Murill 
Produktinformation. Artikelnummer 137. 60 vegetabiliska kapslar. Varje kapsel innehåller 500 mg ABM.  

Ingredienser. Agaricus Blazei Murill powder 1:1. Agaricus Blazei Murill extrakt. Fyllnadsmedel (mikrokristallinisk 

cellulosa). Klumpförebyggande medel (vegetabiliska magnesiumsalter av fettsyror). Kapsel: Vegetabilisk. 

Produktkod: Agaricus Blazei Murill 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 
 

Ämne Dos/dag 

ABM powder 500 mg 

ABM extrakt 500 mg 
 

Allmän information. Agaricus Blazei Murill är en svamp, allmänt känd som mandelsvamp, som är ätligt med en något söt 

smak och doft av mandlar. Den beskrevs första gången av den amerikanska botanisten Charles Horton Peck år 1893. 

Agaricus Blazei Murill bildar fruktkroppar enskilt eller i kluster i bladrik jord, ofta i inhemska livsmiljöer. Svampen används 

i traditionell och alternativ medicin över stora delar av världen. 

Dosering: 2 kapslar om dagen, uppdelat i två intag morgon och kväll.  

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i vävnader: Okänd. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: Okänd. 

Biotillgänglighet: Beroende av matsmältningssystemets generella kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. Agaricus svampextrakt verkar vara säkert för de flesta när det tas i upp till 12 månader. 

Pulveriserad agaricus verkar vara säker för de flesta när de tas i upp till 6 månader. Överdosering kan orsaka illamående, 

diarré och magont. Preliminär forskning indikerar att agaricus kan ha toxiska effekter på leverfunktionen genom hämning av 

P450-enzymer och kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga individer. 

Graviditet och amning: Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten varför försiktighet 

rekommenderas. 

Leversjukdom: Det finns viss oro för att agaricus vid långvarig överdosering kan belasta levern. Använd inte det om du har 

leversjukdom.  

Diabetes: Agaricus kan sänka blodsockret. Diabetiker bör därför kontrollera sitt blodsocker vid användning. 

Kirurgi: Det finns viss oro för att det kan störa blodsockerkontrollen under operationen. Därför rekommenderas att 

användning av svampen bryts minst två veckor före en planerad operation. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes. 

Synergister. Okänt.  

Antagonister. Okänt.  

ABM och läkemedel. Agaricus svamp kan sänka blodsockret hos personer med typ 2-diabetes. Intag av agaricus 

tillsammans med diabetika kan leda till för låga blodsockervärden. Dosen av diabetesmedicinering kan behöva ändras.  

 

Acai 
Produktinformation. Artikelnummer 458. 100 gram Acaipulver. Förvaras torrt i rumstemperatur och oåtkomligt för barn. 

Öppnad förpackning bör förvaras i kylskåp och förbrukas inom 30 dagar, tillsluts väl. Produkten bör inte tas av personer som 

vet med sig att de är överkänsliga mot acai. 

Dosering. 1–3 gram per dag eller enligt ordination. Ett teskedsmått ger cirka 3 gram acaipulver. Tillsätts med fördel i vatten 

eller andra drycker, yoghurt samt smoothies. 

Produktkod. Acai. 
 

Näringsvärde per 100 gram % av DRI* 

Energi: 368,00 kcal   

Energi: 1546,00 kJ  

Fett: 22,00 g  

- varav mättat fett: 6,00 g   

Kolhydrat: 4,00 g   

- varav sockerarter: 0,00 g   

Fiber:62,00 g   

Salt: 0,00 g   

Protein: 7,00 g  

Järn: 100,00 mg 714 % 

Vitamin E: 30,30 mg 253 % 

*DRI är dagligt referensintag 
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Allmän information. Acai är ett vackert mörklila bär som växer på det sydamerikanska palmträdet Acaizeiro. Arten är 

hemmahörande i Brasilien, Peru, Surinam och Trinidad och Tobago. Açaí-palmerna är höga, smala träd som bli 25 meter 

höga. Frukten är liten, rund och mörklila färgad. Den mörka lila färgen på fruktens halt av de polyfenoliska föreningarna. 

Kolhydratdelen inkluderade kostfiber med långsamma kolhydrater. Fettdelen bestod av oljesyra (56% av det totala fettet), 

palmitinsyra (24%) och linolsyra (13%). Koncentrationen av antocyaninerna cyanidin-3-0-glukosid och cyanidin-3-O-

rutinosid är 3,19 mg per gram pulver. Koncentrationen av proantocyanidiner är 12,89 mg per gram pulver. 

Framträdande biokemikalier inkluderar: 

Cyanidin-3-0-glukosid  Cyanidin-3-O-rutinosid   Homoorientin 

Orientin    Taxifolindoxihexos    Isovitexin  

Scoparin    Proantocyanidiner (12,89 mg/g)  Resveratrol (1,1 mcg/g).  

Epikatekin   beta-hydroxibensoesyra   Gallinsyra 

Katekin    Protokatekuinsyra    Ellaginsyra 

Beta-kumarsyra   Ferulinsyra    Vanillinsyra 

Cyanidin    Pelaronidin 3-glukosid 
 

Dosering: 2 kapslar om dagen, uppdelat i två intag morgon och kväll.  

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i vävnader: Okänd. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: Okänd. 

Biotillgänglighet: Beroende av matsmältningssystemets generella kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. Är säkert i kontrollerade doser. Biverkningar av att använda acai har inte rapporterats. Men 

att dricka rå acai-juice har kopplats till utbrott av en sjukdom som kallas amerikansk trypanosomiasis eller Chagas sjukdom. 

Graviditet och amning: Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten varför försiktighet 

rekommenderas. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes. 

Synergister. Okänt. Antagonister. Okänt.  

Acai och läkemedel. Det finns inga kända interaktioner eller kontraindikationer. 

 

Acerola 
Produktinformation. Artikelnummer 459. 100 gram pulver (extrakt) av Acerola. 

Dosering: En tesked per dag per dag eller enligt ordination. En tesked ger drygt 3 gram acerola. Tillsätts med fördel i vatten 

eller andra drycker, yoghurt samt smoothies. 

Produktkod: Acerola.  
Allmän information. Acerola, Malpighia glabra, är ett tropiskt fruktbärande träd i familjen Malpighiaceae. Artens 

ursprungliga utbrednings-område ligger i Västindien och i det angränsande amerikanska fastlandet. Acerola introducerades 

som odlingsväxt i Afrikas, Asiens och Oceaniens tropiska regioner. Växten kan vara utformad som buske eller som upp till 5 

meter högt träd. Den nästan klotrunda frukten påminner i formen om körsbäret och den är likaså ätlig. Frukten innehåller 

cirka 30 gånger mer C-vitamin än citron och apelsin.  

Genomsnittligt näringsvärde per 100 gram acerola 
 

Ämne Dos % av DRI* 

Lipider 300 mg  

Mättat fett 100 mg  

Fleromättat fett 100 mg  

Enkelomättat fett 100 mg  

Kolhydrater 8 gram  

Kostfibrer 1.1 gram  

Kalorier 32  

Protein 400 mg  

Natrium 7 mg 0% 

Kalium 146 mg 3 % 

Vitamin A 38 mcg 5 % 

Tiamin 20 mcg 2% 

Riboflavin 60 mcg 5 % 

Niacin 400 mcg 3 % 

Pantotensyra 309 mcg 6 % 

Vitamin B6 9 mcg 4 % 

Vitamin C 1678 mg 2021 % 

Kalcium 12 mg 1 % 

Järn 200 mcg 2 % 

Magnesium 18 mg 5 % 

Mangan 600 mcg 29 % 

Fosfor 11 mg 2 % 

Zink 100 g 1% 

*DRI är dagligt referensintag 
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Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i blod: Okänd. 

Lagringstid i levern: Okänd. 

Biotillgänglighet: Relaterad till matspjälkningssystemets allmänna tillstånd.  

Toxisk dos och biverkningar. Acerola är säkert för de flesta vuxna när de tas via munnen i doser som ger under 2000 mg 

C-vitamin per dag. Doser som ger mer än 2000 mg C-vitamin ökar risken för biverkningar såsom diarré. 

Graviditet och amning: Inte tillräckligt är känt om användning av acerola under graviditet och amning. Rekommenderas 

därför försiktighet.  

Talassemi och hemokromatos: C-vitamin kan öka järnabsorptionen. Undvik stora mängder acerola. 

Njursten: I stora doser kan acerola öka risken för njursten.  

Latexallergi: Personer med latexallergi kan också reagera på acerola. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Acerola och konventionella läkemedel. Var uppmärksam med följande kombinationer: 

• Flufenazin (Prolixin) interagerar med acerola. Stora mängder C-vitamin kan minska verkan av detta läkemedel. 

• Warfarin används för att bromsa blodkoagulationen. Acerola innehåller vitamin C. Stora mängder C-vitamin kan 

minska effekten av warfarin.  

• Östrogener interagerar med acerola. C-vitamin kan potentiera biotillgänglighet och därmed verkan av östrogen.  

• Som en källa till vitamin C för att förhindra brist. 

• Strukturell vitamin C deficiens (SCD). 

 

Adapt Anti-stress 
Produktinformation. Artikelnummer 244B. 60 kapslar. Adapt Anti-Stress är ett kosttillskott som innehåller ashwagandha, 

som hjälper till att bibehålla kroppens motståndskraft mot stress samt bidrar till känslomässig balans. Adapt Anti-Stress 

innehåller även kamomill som bidrar till bibehållen lugn sinnesstämning och extraktet ADAPT232-S med adaptogenerna 

rosenrot, schisandra och rysk rot kombinerat med pantotensyra. Pantotensyra bidrar till att minska trötthet och utmattning, 

rosenrot och schisandra stödjer kroppens förmåga att hantera stress. Rysk rot bidrar till att bibehålla mental och fysisk 

energi. 

Ingredienser. Ashwagandaextrakt (Withania somnifera), fyllnadsmedel (mikrokristallin cellulosa), kamomillextrakt 

(Matricaria chamomilla), klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror), pantotensyra (vitamin B5), extrakt av 

rysk rot (Eleutherococcus senticosus), extrakt av schisandrabär (Schisandra chinensis), extrakt av rosenrot (Rhodiola rosea), 

vegetabilisk kapsel (hydroxypropylmetylcellulosa). Innehåll och % av DRI* per 2 kapslar: Pantotensyra 9 mg, 150%. 

(*Dagligt Referensintag) 

Dosering. 2–4 kapslar per dag. För vuxna och barn över 12 år. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. 

Produktkod. Ashwagandha. Kamomill. 

Innehåll per dagsdos (2 kapslar) 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Ashwagandaextrakt 380 mg  

Kamomillextrakt 80 mg  

Extrakt av ryskrot 5 mg  

Extrakt av schisandrabär 3 mg  

Extrakt av rosenrot 3 mg  

Pantotensyra 19.6 mg 326 % 

*DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. Withania somnifera, känd ashwagandha eller indisk ginseng, är en växt som tillhör familjen 

Solanaceae. Den har ett stort utrymme inom den traditionella ayurvediska medicinen. Ashwagandha är en kort, flerårig 

buske som växer till 35–75 cm längd. Den bär en frukt som i det mogna stadiet är orange-röd till färgen. Artnamnet 

somnifera betyder "sömninducerande" på latin. Namnet ashwagandha är en kombination av sanskritorden ashva, som 

betyder häst och gandha, vilket betyder lukt, vilket återspeglar den starka hästliknande lukt från roten. Ashwagandha hör till 

gruppen av adaptogener bland medicinalväxterna. De viktigaste biokemiskt aktiva fytokemikalierna är:  

• Cirka 40 withanolider (som är triterpenlaktoner). 

• 12 alkaloider, (isopelletierin, anaferin, cuseohygrine, anahygrine, etc.). 

• Steroida laktoner (metanolider, withaferiner) 

• Tropin. 

• Cuscohygrine. 

• Saponiner. 

• Sitoindosider (VII-X och Withaferin-A). 

• Acylsterylglukosider.  
 

Matricaria chamomilla, allmänt känd som kamomill, är en årlig växt av familjen Asteraceae. Vanligtvis används namnet 

M. recutita på den mest populära källan till örtprodukten kamomill , även om andra arter också används som kamomill. Idag 

finns växten på alla kontinenter. Den har en grenad, upprätt och slät stam som växer till en höjd av 15–60 cm. De långa och 

smala bladen är tvåfaldiga eller trefaldiga. De vit-gula blommorna blommar in tidigt till midsommar och har en stark, 

aromatisk lukt. Blommorna innehåller en blå eterisk olja, vilket ger växten dess karakteristiska lukten och intressanta 

egenskaper.  
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Mer än 120 kemiska beståndsdelar har identifierats i kamomillblomman. De flesta av dem finns i den blå eteriska oljan. 

Kemiska beståndsdelar inkluderar: 

• terpenerna bisabolol, farnesen och chamazulen. 

• flavonoiderna apigenin, quercetin, patuletin och luteolin. 

• kumarin.  
 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i vävnader: Okänd. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: Okänd. 

Biotillgänglighet: Beroende av matsmältningssystemets generella kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. Ashwagandha bedöms som säkert vid oralt intag i kontrollerade doser. Säkerheten vid 

långtidsanvändning är inte känd varför rekommendationen är ett uppehåll efter tre månader. Stora doser av ashwagandha kan 

orsaka magbesvär, diarré och kräkningar hos känsliga individer. Oralt intag av kamomill bedöms som säkert vid 

kontrollerade doser. 

Graviditet och amning: Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten varför försiktighet 

rekommenderas. 

Allergier. Personer som har allergier mot krysantemum, ringblommor, tusenskönor och prästkragar kan utveckla allergiska 

reaktioner vid intag av kamomill. 

Östrogenrelaterade tillstånd. Kamomill kan fungera som östrogen i kroppen. Hormonkänsligt tillstånd som bröstcancer, 

livmodercancer, äggstockscancer och endometrios kan förvärras vid användning av kamomill. 

Autoimmuna sjukdomar: Ashwagandha kan ha immunstimulerande verkan och detta kan öka symtomen av autoimmuna 

sjukdomar. Såsom multipel skleros (MS), lupus (systemisk lupus erythematosus, SLE), reumatoid artrit (RA) eller andra 

tillstånd.  

Magsår: Ashwagandha kan irritera mag-tarmkanalen. Använd inte ashwagandha om du har magsår. 

Diabetes: Ashwagandha kan sänka blodsockret. Diabetiker bör därför kontrollera sitt blodsocker vid användning. 

Lågt blodtryck: Ashwagandha kan sänka blodtrycket. Detta kan leda till att blodtrycket sjunker hos personer med redan ett 

för lågt blodtryck. 

Kirurgi: Ashwagandha och kamomill kan bromsa det centrala nervsystemet. Därför rekommenderas att användning bryts 

minst två veckor före en planerad operation. 

Sköldkörtelsjukdomar: Ashwagandha kan öka nivåerna av sköldkörtelhormon. Ashwagandha ska användas försiktigt eller 

undvikas om du har sköldkörtelsjukdom eller tar sköldkörtelhormonläkemedel. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes. 

Synergister. Okänt.  

Antagonister. Okänt.  

Adapt anti-stress och läkemedel. Försiktighet rekommenderas vid följande lägen: 

• Immunförsvarsdämpande läkemedel kan kontraindicera med ashwagandha, som verkar öka immunaktivitet.  

• Sedativa läkemedel (Benzodiazepiner) interagerar med ashwagandha. 

• Sköldkörtelhormoner kan interagera med ashwagandha. 

• Ashwagandha och kamomill kan störa verkan av mediciner mot högt blodtryck.  

• Ashwagandha och kamomill kan störa verkan av antidiabetika. 

• Kamomill kan minska effekten av östrogenbaserade p-piller. 

• Terapeutiska doser av kamomill kan minska effekterna av östrogen. 

• Sedativa läkemedel kan interagera med kamomill. En kombination kan orsaka för hög sedativ effekt.   

• Kamomill kan kontraindicera med Tamoxifen (Nolvadex) som används för att behandla och förebygga dessa typer av 

östrogenrelaterade cancer. Genom att påverka östrogen i kroppen kan kamomill minska effekten av Tamoxifen.  

• Kamomill kan motverka effekten av warfarin. 

 

Andox 
Produktinformation. Artikelnummer 471. 150 tabletter. Varje tablett ger en sammansättning motsvarande 272 mg extrakt 

från bär och örter, vilken bygger på bredspektrumprincipen som ger ett brett spektrum av essentiella antioxidanter. 

Ingredienser. Extrakt av blåbär.  Druvkärneextrakt. Extrakt av grönt te. Rubus arcticus. Mirorcle® SOD extrakt. 

Tabletthjälpmedel: Mikrokristallin cellulosa, dikalciumfosfat, tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa, 

hydroxypropylmethylcellulosa, magnesiumsalter av fettsyror, gummi arabicum och glycerol. 

Produktkod: Växtantioxidanter. 

Allmän information. Andox är en sammansättning extrakt från bär och örter vilket bygger på bredspektrumprincipen. Den 

unika formulanen i Andox ger ett brett spektrum av essentiella växtantioxidanter: 

• Blåbär, Vaccinium myrtillus, är ett ris som växer vilt i större delen av Europa och delar av Asien. Aktiva ämnen i bären 

är organiska syror (äppel-, citron-, kinasyra), garvämnen av tannintyp, antocyaninpigment (cyanin, delphinidin, 

malvidin, petunidin) samt vitamin A och C.  

• Druvkärneekstrakt är ett derivat av hela druvfrön. Extraktet innehåller 95% proantocyanidiner.  

• Grönt te extrakt innehåller en rad polyfenoler inklusive epigallocatechin gallate (EGCG), epicatechin gallate och 

epicatechin. Andra intressanta fytokemikalier är flavonoiderna kaempferol, quercetin och myricetin.  
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• Rubus arcticus, Åkerbär, är en art i hallonsläktet. Denna växt är liten och sirlig. Kronbladen är oftast mörkt rosenröda, 

men det finns även en blekrosa variant. Frukten är mörkröd eller svartröd, och har utsökt arom och smak. Bären 

innehåller antocyanidinerna cyanidin, delphinidin, pelargonidin, peonidin, petunidin och malvidin. 

• Mirorcle® SOD extrakt innehåller cantaloupeextrakt, som innehåller stora mängder av enzymet superoxid dismutase 

(SOD). 

Dosering: 4–8 tabletter om dagen uppdelat i två eller fyra intag med 4–12 timmars intervaller. Intas helst med ett glas vatten 

strax före måltid.  

Förvaring: Förpackning bör inte förvaras i fuktig och varm miljö. Bör inte förvaras i miljö där temperaturen överskrider 25 

grader Celsius. 

Behandlingstid: 1–4 månader.  

Beräknad tid för verkan: Inom en månad. 

Halveringstid i vävnader: Okänd. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: Ca 3–6 timmar. 

Synergister: Fytonäringsämnen och konventionella näringsämnen med antioxidativa egenskaper. 

Antagonister: Inga kända. 

Biotillgänglighet: Relaterad till matsmältningssystemets generella kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. Ingen av substanserna i Andox uppvisar känd toxicitet vid kontrollerade doser.  Kraftig 

överdosering kan leda till illamående hos känsliga individer. Det kan förekomma allergier mot druvkärneextrakt.  

Graviditet eller amning: Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om verkningsmekanismer vid graviditet eller 

amning varför försiktighet rekommenderas.  

Kirurgi: Blåbär kan påverka blodsockernivån. Detta kan störa blodsockerkontrollen under och efter operationen. Sluta ta 

blåbär minst två veckor före en planerad operation. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Andox och läkemedel 

Försiktighet rekommenderas i följande fall: 

• Bör inte tas tillsammans med warfarin eftersom substanser i Andox kan motverka effekten av detta läkemedel. 

• Blodförtunnande läkemedel. Antikoagulerande medel kan interagera med blåbär.  

• Substanser i Andox kan potentiera verkan av blodtryckssänkande läkemedel.  

 

Ashwagandha (Withania somnifera) 
Produktinformation. Artikelnummer 477. 60 kapslar. Varje kapsel ger 300 mg standardiserat extrakt av ashwagandha. 

Ingredienser. Extrakt av ashwagandha. Fyllnadsmedel (Mikrokristallinsk cellulosa). Kapsel: Vegetabilisk.  

Dosering. 2 kapslar per dag eller enligt rekommendation. Dosering bör uppdelas i två intag, morgon och kväll. 

Produktkod. Ashwagandha. 

Använd växtdel. Roten. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 
 

Ämne Dos/dag 

Ashwagandha extrakt 600 mg 
 

Allmän information. Withania somnifera, känd ashwagandha eller indisk ginseng, är en växt som tillhör familjen 

Solanaceae. Den har ett stort utrymme inom den traditionella ayurvediska medicinen. Ashwagandha är en kort, flerårig 

buske som växer till 35–75 cm längd. Den bär en frukt som i det mogna stadiet är orange-röd till färgen. Artnamnet 

somnifera betyder "sömninducerande" på latin. Namnet ashwagandha är en kombination av sanskritorden ashva, som 

betyder häst och gandha, vilket betyder lukt, vilket återspeglar den starka hästliknande lukt från roten. Ashwagandha hör till 

gruppen av adaptogener bland medicinalväxterna. De viktigaste biokemiskt aktiva fytokemikalierna är:  

• Cirka 40 withanolider (som är triterpenlaktoner). 

• 12 alkaloider, (isopelletierin, anaferin, cuseohygrine, anahygrine, etc.). 

• Steroida laktoner (metanolider, withaferiner) 

• Tropin. 

• Cuscohygrine. 

• Saponiner. 

• Sitoindosider (VII-X och Withaferin-A). 

• Acylsterylglukosider.  
 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i vävnader: Okänd. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: Okänd. 

Biotillgänglighet: Beroende av matsmältningssystemets generella kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. Ashwagandha bedöms som säkert vid oralt intag i kontrollerade doser. Säkerheten vid 

långtidsanvändning är inte känd varför rekommendationen är ett uppehåll efter tre månader. Stora doser av ashwagandha kan 

orsaka magbesvär, diarré och kräkningar hos känsliga individer. 

Graviditet och amning: Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten varför försiktighet 

rekommenderas. 
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Autoimmuna sjukdomar: Ashwagandha kan ha immunstimulerande verkan och detta kan öka symtomen av autoimmuna 

sjukdomar. Såsom multipel skleros (MS), lupus (systemisk lupus erythematosus, SLE), reumatoid artrit (RA) eller andra 

tillstånd.  

Magsår: Ashwagandha kan irritera mag-tarmkanalen. Använd inte ashwagandha om du har magsår. 

Diabetes: Ashwagandha kan sänka blodsockret. Diabetiker bör därför kontrollera sitt blodsocker vid användning. 

Lågt blodtryck: Ashwagandha kan sänka blodtrycket. Detta kan leda till att blodtrycket sjunker hos personer med redan ett 

för lågt blodtryck. 

Kirurgi: Ashwagandha kan bromsa det centrala nervsystemet. Därför rekommenderas att användning bryts minst två veckor 

före en planerad operation. 

Sköldkörtelsjukdomar: Ashwagandha kan öka nivåerna av sköldkörtelhormon. Ashwagandha ska användas försiktigt eller 

undvikas om du har sköldkörtelsjukdom eller tar sköldkörtelhormonläkemedel. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes. 

Synergister. Okänt.  

Antagonister. Okänt.  

Ashwagandha och läkemedel. Försiktighet rekommenderas vid följande lägen: 

• Immunförsvarsdämpande läkemedel kan kontraindicera med ashwagandha, som verkar öka immunaktivitet.  

• Sedativa läkemedel (Benzodiazepiner) interagerar med ashwagandha. 

• Sköldkörtelhormoner kan interagera med ashwagandha. 

• Ashwagandha kan störa verkan av mediciner mot högt blodtryck.  

• Ashwagandha kan störa verkan av antidiabetika. 

 

Brännässla (Urtica Dioica) 
Produktinformation. Artikelnummer 423. 90 tabletter. Varje tablett ger 550 mg nässelrotextrakt.  

Ingredienser. Nässelrotsextrakt 4:1 (Urtica Diocia). Fyllnadsmedel (dikalciumfosfat, mikrokristallinsk cellulosa, stearin-

syra). Stabiliseringsmedel (tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa). Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av 

fettsyror). 

Dosering. 2 tabletter om dagen delat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod. Urtica Dioica. 

Dagsdos (2 tabletter) ger: 
 

Ämne Dos/dag 

Nässelrotextrakt 1100 mg 
 

Allmän information. Brännässla, Urtica Dioica, är en mångsidig nyttoväxt med en långvarig tradition inom många 

folkmediciner. Växten förekommer allmänt över hela landet på fet, kväverik jord och växer ofta vid bebyggelse. Den har en 

hög klorofyllhalt (60%) vilket ger den intressanta hälsobringande egenskaper. Förutom klorofyll innehåller brännässla 

bioflavonoider, vitamin K, vitamin C, järn, kolin, magnesium, kalium och kisel. 

Brännässla genomsnittligt näringsinnehåll per 100 gram: 
 

Ämne/dos  Ämne/dos  Ämne/dos  Ämne/dos 

Protein 5.9 gram  Betakaroten 2400 mcg  Folsyra 194 mcg  Niacin 1.8 mg 

Vatten 83 gram  Vitamin A 200 mcg  Tiamin 0.2 mg  Riboflavin 0.15 mg 

Fibrer 4.1 gram  Vitamin B6 0.28 mg  Vitamin C 175 mg  Vitamin E 1.64 mg 

Kolhydrater 3 gram  Fosfor 126 mg  Järn 10 mg  Kalcium 490 mg 

Fett 0.7 gram  Kalium 640 mg  Magnesium 86 mg  Natrium 116 mg 

Aska 3.3 gram  Selen 0.5 mcg  Zink 1.7 mg  Omega 3 0.3 gram 

Omega 6 0.1 gram       
 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Biotillgänglighet. Ökar vid samtida intag av klorofyllämnen. 

Toxisk dos och biverkningar. Brännässla har en låg toxicitet. Allergiska reaktioner mot nässla kan förekomma. Dessa är 

emellertid mycket ovanliga. Överdosering kan ge svettningar, lös avföring och illamående. 

Graviditet och amning. Brännässla kan stimulera livmodersammandragningar. Försiktighet rekommenderas. 

Diabetes. Högre doser brännässla kan sänka blodsockernivån. Vid användning rekommenderas att blodsockret övervakas 

noggrant.  

Lågt blodtryck. I teorin kan nässlor öka risken för att blodtrycket sjunker för lågt hos personer som är benägna att ha ett lågt 

blodtryck. Vid användning rekommenderas utvärdering av vårdgivaren. 

Njurproblem. Eftersom nässla har vattendrivande egenskaper rekommenderas vid användning utvärdering av vårdgivaren. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar och njursvikt. 

Brännässla och läkemedel.  

• Eftersom nässla innehåller mycket vitamin K kan det kontraindicera med det blodförtunnande läkemedlet Waran. 

• Höga intag av K-vitamin (över 500 mcg per dag) kan motverka effekten av vissa blodförtunnande läkemedel och 

läkemedel mot blödarsjuka. 

• Brännässla kan motverka effekten av litium på grund av växtens diuretiska egenskaper. 

• Brännässla kan interagera med diabetika. 

• Brännässla kan interagera med blodtryckssänkande läkemedel. 

• Brännässla kan förstärka verkan av sedativa läkemedel. 



104 
 

Bärpulver nr 1 
Produktinformation. Artikelnummer 460. 100 gram bärpulver. Blandning med bärpulver innehållande acai, blåbär, svarta 

vinbär förstärkt med vitamin C och inulin.  

Ingredienser. Acaipulver. Blåbärspulver. Svartvinbärspulver. Kalciumaskorbat. Inulin. 

Dosering. En tesked per dag eller enligt ordination. En tesked ger 3 300 mg. Tillsätts med fördel i vatten eller andra drycker, 

yoghurt samt smoothies. 

En dagsdos (1 tesked) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Bärpulverblandning 2 700 mg  

Inulin 300 mg  

Vitamin C 300 mg 375 % 

*DRI är dagligt referensintag. 

Acai är ett vackert mörklila bär som växer på det sydamerikanska palmträdet Acaizeiro. Arten är hemmahörande i Brasilien, 

Peru, Surinam och Trinidad och Tobago. Açaí-palmerna är höga, smala träd som bli 25 meter höga. Frukten är liten, rund 

och mörklila färgad. Den mörka lila färgen på fruktens halt av de polyfenoliska föreningarna. Kolhydratdelen inkluderade 

kostfiber med långsamma kolhydrater. Fettdelen bestod av oljesyra (56% av det totala fettet), palmitinsyra (24%) och 

linolsyra (13%). Koncentrationen av antocyaninerna cyanidin-3-0-glukosid och cyanidin-3-O-rutinosid är 3,19 mg per gram 

pulver. Koncentrationen av proantocyanidiner är 12,89 mg per gram pulver. 
 

Näringsvärde per 100 gram % av DRI* 

Energi: 368,00 kcal   

Energi: 1546,00 kJ  

Fett: 22,00 g  

- varav mättat fett: 6,00 g   

Kolhydrat: 4,00 g   

- varav sockerarter: 0,00 g   

Fiber:62,00 g   

Salt: 0,00 g   

Protein: 7,00 g  

Järn: 100,00 mg 714 % 

Vitamin E: 30,30 mg 253 % 
 

Blåbär (Vaccinium myrtillus) är ett ris som växer vilt i större delen av Europa (saknas i Medelhavsområdet) och delar av 

Asien. Blåbär trivs bäst i granskog och är en typisk skuggväxt, där bladen vrider sig i riktning mot det starkaste ljuset. På 

torrare mark blir riset mindre högt och bären torrare och mindre välsmakande. Aktiva ämnen i bären är organiska syror 

(äppel-, citron-, kinasyra), garvämnen av tannintyp, antocyaninpigment (cyanin, delphinidin, malvidin, petunidin) samt 

vitamin A och C.  

Näringsvärde per 100 gram 

Ämne Mängd  Ämne Mängd  Ämne Mängd 

Energi 240 kJ (57 kcal)  Vitamin A 54 IE  Tiamin 37 mcg 

Kolhydrater 14.5 gram  Riboflavin 41 mcg  Niacin 418 mcg 

Socker 10 gram  Pantotensyra 124 mcg  Vitamin B6 52 mcg 

Kostfibrer 2.4 gram  Folsyra 6 mcg  Vitamin C 10 mg 

Fett 0.33 gram  Vitamin E 570 mcg  Vitamin K 19 mcg 

Protein 0.74 gram  Kalcium 6 mg  Järn 280 mcg 

Karotenoider 80 mcg  Magnesium 6 mg  Mangan 336 mcg 

Fosfor 12 mg  Kalium 77 mg  Natrium 1 mg 

Zink 165 mcg  Antocyaniner 558 mg    
 

Svarta vinbär eller svartvinbär (Ribes nigrum) är en växt som tillhör Vinbärssläktet och familjen ripsväxter. En gammal 

synonym är tistron. Den är en medelstor, sommargrön buske med stora handflikiga blad. Mycket aromatiskt doftande. 

Blommorna är grönaktiga i hängande klasar och blommar i maj–juni. Bären är svarta, söta och mognar i juli. Svarta vinbär 

förekommer i hela Sverige, den har säkra vilda förekomster framförallt vid havskusterna. Vid sjöstränder och skogskärr i 

inlandet kan den också tänkas vara ursprunglig, men där är gränsen svår att dra mot förvildade trädgårdssorter. Svarta vinbär 

är rika på vitaminer och antioxidanter. I standardiserade extrakt av svarta vinbär finns ett 15-tal olika antocyaniner. 

Antocyaniner är ett växtfärgpigment som reflekterar blått ljus varför man även kan hitta dem i andra blå bär. Antocyaniner är 

dessutom antioxidanter som visat sig ha en positiv effekt på synen. Dessutom är svarta vinbär ett av de bär som innehåller 

mest C-vitamin, men även K-vitamin, fibrer och folsyra. 

Näringsvärde per 100 gram 

Ämne Mängd  Ämne Mängd  Ämne Mängd 

Energi 264 kJ (63 kcal)  Fosfor 59 mg  Tiamin 50 mcg 

Kolhydrater 15.4 gram  Riboflavin 50 mcg  Niacin 300 mcg 

Socker 10 gram  Pantotensyra 398 mcg  Vitamin B6 66 mcg 

Protein 1.4 gram  Zink 270 mcg  Vitamin C 181 mg 

Fett 0.4 gram  Vitamin E 1 mg  Mangan 256 mcg 

Kalium 322 mg  Kalcium 55 mg  Järn 1.54 mg 

Natrium 2 mg  Magnesium 24 mg    
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Inulin är en kolhydrat som räknas som en kostfiber då den inte bryts ned i mag- och tarmkanalen. Inulin består av kedjor av 

fruktos, som avslutas med en glukosenhet. Den producerade av många typer av växter som använder det som ett medel för 

att lagra energi och finns vanligtvis i rötter eller jordgubbar. Inulin har prebiotisk verkan eftersom den förbättrar bakteriernas 

tillväxt och aktiviteter eller hämmar tillväxt eller aktiviteter av vissa patogena bakterier. En systematisk översyn 2017 av 

resultaten av kliniska studier visade att kosttillskott med inulin minskade biomarkörer för metaboliskt syndrom. 

Vitamin C, askorbinsyra eller askorbat (anjon av askorbinsyra), är ett essentiellt näringsämne för människor och de flesta 

andra djurarter. Vitamin C räknas till de vattenlösliga vitaminerna. Vitamin C är känslig för oxidation och tål inte för mycket 

ljus, värme och syre. Människan är tillsammans med apor, lemurer och marsvin en av de få djurarter på jorden som själv inte 

kan tillverka vitamin C eftersom vi saknar enzymet L-gulanolaktonoxidas. Den dagliga produktionsförmågan hos de flesta 

djurarter ligger på ca 75–100 mg per kroppskilo. Linus Pauling hävdade bl.a. att människan behöver äta minst 75 mg vitamin 

per kroppskilo för att upprätthålla en optimal hälsa. 

Vitamin C bidrar till:  

• att bibehålla immunsystemets normala funktion under och efter intensiv fysisk träning 

• normal kollagenbildning som har betydelse för blodkärlens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för benstommens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för broskets normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för tandköttets normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för hudens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för tändernas normala funktion 

• normal energiomsättning 

• nervsystemets normala funktion 

• normal psykologisk funktion 

• immunsystemets normala funktion 

• att skydda cellerna mot oxidativ stress 

• att minska trötthet och utmattning 

• att återbilda den reducerade formen av vitamin E 

• ökar järnupptaget 
 

Dosering 

Behovet av C-vitamin varierar med bland annat ålder.  

Grupp/Ålder  Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn 6–11 månader 20 milligram 

Spädbarn 12–23 månader 25 milligram 

Barn 2–5 år  30 milligram 

Barn 6–9 år  40 milligram 

Barn 10–13 år  50 milligram 

Vuxna   75 milligram 

Gravida   85 milligram 

Ammande  100 milligram 
 

ODI. 1 000 mg med tillskott. 

TDI. 75–200 mg per kroppskilo genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.  

Beräknad tid för verkan: Inom en vecka. 

Halveringstid i blod: 6 timmar i blod.  

Halveringstid i vävnader: Ca 3 veckor. Människokroppen innehåller en normal reserv av vitamin C motsvarande 1 500 mg 

(om den totala kroppsvikten uppgår till 70–75 kg). Basalförbrukningen per dygn uppgår till ca 75 mg per kroppskilo. Under 

psykisk, fysisk och kemisk stress tredubblas basalförbrukningen. Halveringstiden för vitamin C som är lagrad i olika 

vävnader beräknas till ca tre veckor.  

Lagringstid: 6 veckor i olika vävnader. 

Biotillgänglighet: Vitamin C absorberas i tunntarmen både genom aktiv transport och passiv diffusion. Vitamin C 

absorberas genom två membranproteintransportsystem: SVCT och GLUT. SVCT är det dominerande systemet för vitamin C 

transport i kroppen. GLUT överför askorbinsyra formen av vitamin C. Även om askorbinsyra absorberas i högre takt än 

askorbat är nivån av askorbinsyra i blod och vävnader under normala förhållanden låg eftersom cellerna snabbt omvandlar 

askorbinsyra till askorbat. Med regelbundet intag kan absorberingsförmågan variera mellan 70 och 95 %. Graden av 

absorption minskar då intaget ökar. Vid höga intag (12 gram/tillfälle) kan den mänskliga absorptionen av C vara så låg som 

16 %. Vid låga intag (<20 mg) kan utnyttjandegraden uppgå till 98 %. Vid höga doser (motsvarande flera hundra mg/dag hos 

människa) ackumuleras vitamin C i blodet tills plasmanivåerna når maxtröskeln, vilket är ca 1,5 mg/dl hos män och 1,3 

mg/dl hos kvinnor. Vid koncentrationer i blodet högre än detta värde utsöndras överskott i urinen med en halveringstid på 

cirka 30 minuter. Vid koncentrationer mindre än detta tröskelvärde försöker njurarna förlänga halveringstiden.16–98 % 

beroende på dos, form av vitamin C och matsmältningssystemets kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. C-vitamin har en låg toxicitet. Dödlighet hos människa på grund av höga C-vitamin intag är 

okänd. Dock kan överdosering hos vissa känsliga personer framkalla illamående och diarré. Denna riskbild är mindre i 

askorbat formerna av vitamin C. 

Graviditet och amning. Oralt intag bedöms som säkert för gravida eller ammande kvinnor i doser som inte överstiger 2000 

mg per dag.  
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Spädbarn och barn: C-vitamin via tillskott för barn bör inte överstiga högre än 400 mg dagligen för barn 1 till 3 år, 650 mg 

dagligen för barn 4 till 8 år, 1200 mg dagligen för barn 9 till 13 år och 1800 mg dagligen för ungdomar 14 till 18 år. 

Njursten. Eftersom oxalat är en metabolit av vitamin C, finns det en viss oro för att höga intag av vitamin C kan öka risken 

för njursten. Vissa studier har rapporterat att extra C-vitamin ökar urinoxalat nivåer. Huruvida någon ökning av oxalat nivåer 

skulle leda till en höjning av risk för njursten har undersökts i epidemiologiska studier. Två stora studier, en på 45 251 och 

en annan på 85 557 kvinnor rapporterade att en konsumtion av 1 500 mg C-vitamin dagligen ökade inte risken för njursten 

jämfört med dem som konsumerar 250 mg dagligen. Däremot har en ny studie som följde 45 619 män funnit att de som 

konsumerade 1000 mg/dag av C-vitamin hade 41 % högre risk för njursten. 

Angioplastik. C-vitamin i högre doser bör undvikas omedelbart före och efter angioplastik. C-vitamin kan påverka korrekt 

läkning. 

Viktminskningskirurgi. Viktminskningskirurgi kan få kroppen att ta upp mer oxalat från maten. Detta kan öka mängden 

oxalat i urinen. För mycket oxalat i urinen kan orsaka problem som njursten.  

Njursjukdom. C-vitamin kan öka mängden oxalat i urinen. För mycket oxalat i urinen kan öka risken för njursvikt hos 

personer med njursjukdom. 

Diabetes. C-vitamin kan öka blodsockret.  

Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD)-brist: G6PD är en ovanlig genetiskt betingad ämnesomsättningssjukdom. Stora 

intag av C-vitamin kan leda till hemolys hos personer med denna sjukdom. 

Hemokromatos: C-vitamin kan öka järnabsorptionen, vilket kan förvärra dessa tillstånd.  

Njurtransplantationsavstötning: Långvarig användning av C-vitamin i höga doser innan en njurtransplantation kan öka risken 

för avstötning av transplantation eller försena hur lång tid det tar tills den transplanterade njuren fungerar. 

Schizofreni: Höga doser med C-vitamin tillsammans med E-vitamin kan öka risken för psykos hos vissa personer med 

schizofreni när de tas med antipsykotiska läkemedel. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Synergister. A, B6, B3, B5, E, Bioflavonider. Ca, Co, Mg, organisk Se, Na. 

Antagonister. Fe, Cu, oorganisk selen. 

Vitamin C och läkemedel. 

• Aluminium kan interagera med askorbinsyra. Aluminium finns i de flesta antacida. Askorbinsyra kan stimulera upptag 

av aluminium. Denna interaktion gäller inte formerna kalcium- och natriumaskorbat. Vill man vara säker bör man ta 

vitamin C två timmar före eller fyra timmar efter antacida. 

• Östrogener kan interagera med vitamin C. Intag av C-vitamin tillsammans med östrogener kan öka effekterna och 

biverkningarna av östrogen. Vitamin C dämpar nedbrytningshastigheten av östrogen. 

• Proteashämmare kan interagera med vitamin C. Verkan av dessa mediciner kan minska på grund av ökad nedbrytnings-

hastighet.  

• Vitamin C kan minska verkan av statiner. 

• Vitamin C kan minska verkan av nikotinsyra. 

• Vitamin C kan minska verkan av warfarin. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av acetaminophen (Tylenol). 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av Aspirin. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av kolinmagnesiumtrisalicylat. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten salsalat (Disalcid).  

 

Bärpulver nr 2 
Produktinformation. Artikelnummer 461. 100 gram bärpulver. Blandning med bärpulver innehållande acai, lingon, tranbär, 

svarta vinbär och kråkbär förstärkt med vitamin C och inulin.  

Ingredienser. Acaipulver. Svartvinbärspulver. Lingonpulver. Tranbärspulver. Kråkbärspulver. Kalciumaskorbat. Inulin. 

Dosering. En tesked per dag eller enligt ordination. En tesked ger 3 300 mg. Tillsätts med fördel i vatten eller andra drycker, 

yoghurt samt smoothies. 

En dagsdos (1 tesked) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Bärpulverblandning 2 700 mg  

Inulin 300 mg  

Vitamin C 300 mg 375 % 

*DRI är dagligt referensintag. 

Acai är ett vackert mörklila bär som växer på det sydamerikanska palmträdet Acaizeiro. Arten är hemmahörande i Brasilien, 

Peru, Surinam och Trinidad och Tobago. Açaí-palmerna är höga, smala träd som bli 25 meter höga. Frukten är liten, rund 

och mörklila färgad. Den mörka lila färgen på fruktens halt av de polyfenoliska föreningarna. Kolhydratdelen inkluderade 

kostfiber med långsamma kolhydrater. Fettdelen bestod av oljesyra (56% av det totala fettet), palmitinsyra (24%) och 

linolsyra (13%). Koncentrationen av antocyaninerna cyanidin-3-0-glukosid och cyanidin-3-O-rutinosid är 3,19 mg per gram 

pulver. Koncentrationen av proantocyanidiner är 12,89 mg per gram pulver. 
 

Näringsvärde per 100 gram % av DRI*  Näringsvärde per 100 gram % av DRI* 

Energi: 368,00 kcal    Fiber:62,00 g   

Energi: 1546,00 kJ   Salt: 0,00 g   

Fett: 22,00 g   Protein: 7,00 g  

- varav mättat fett: 6,00 g    Järn: 100,00 mg 714 % 

Kolhydrat: 4,00 g    Vitamin E: 30,30 mg 253 % 
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Svarta vinbär eller svartvinbär (Ribes nigrum) är en växt som tillhör Vinbärssläktet och familjen ripsväxter. En gammal 

synonym är tistron. Den är en medelstor, sommargrön buske med stora handflikiga blad. Mycket aromatiskt doftande. 

Blommorna är grönaktiga i hängande klasar och blommar i maj–juni. Bären är svarta, söta och mognar i juli. Svarta vinbär 

förekommer i hela Sverige, den har säkra vilda förekomster framförallt vid havskusterna. Vid sjöstränder och skogskärr i 

inlandet kan den också tänkas vara ursprunglig, men där är gränsen svår att dra mot förvildade trädgårdssorter. Svarta vinbär 

är rika på vitaminer och antioxidanter. I standardiserade extrakt av svarta vinbär finns ett 15-tal olika antocyaniner. 

Antocyaniner är ett växtfärgpigment som reflekterar blått ljus varför man även kan hitta dem i andra blå bär. Antocyaniner är 

dessutom antioxidanter som visat sig ha en positiv effekt på synen. Dessutom är svarta vinbär ett av de bär som innehåller 

mest C-vitamin, men även K-vitamin, fibrer och folsyra. 

Näringsvärde per 100 gram 

Ämne Mängd  Ämne Mängd  Ämne Mängd 

Energi 264 kJ (63 kcal)  Fosfor 59 mg  Tiamin 50 mcg 

Kolhydrater 15.4 gram  Riboflavin 50 mcg  Niacin 300 mcg 

Socker 10 gram  Pantotensyra 398 mcg  Vitamin B6 66 mcg 

Protein 1.4 gram  Zink 270 mcg  Vitamin C 181 mg 

Fett 0.4 gram  Vitamin E 1 mg  Mangan 256 mcg 

Kalium 322 mg  Kalcium 55 mg  Järn 1.54 mg 

Natrium 2 mg  Magnesium 24 mg    
 
 

Lingon (Vaccinium vitisidaea) är ett ris som är vintergrönt. Lingonets bär, som också heter lingon, är ätliga, och mognar i 

augusti–september. Förutom näringsämnen (se tabell nedan) innehåller lingon en rad medicinskt intressanta biokemikalier 

vilket bland annat inkluderar: flavonoler, antocyanidiner, katekiner, glykosider, koffeoyl- och ferulinsyrakonjugat, kumaryl-

hexos-hydroxifenol, koffeoyl-hexos-hydroxifenol, quercetin och kaempferol. 

Näringsvärde per 100 gram 

Ämne Mängd  Ämne Mängd  Ämne Mängd 

Energi 1 523 kJ (359 kcal)  Fosfor 143 mg  Vitamin A 21 mcg 

Kolhydrater 85 gram  Vitamin K 3 mcg  Koppar 400 mcg 

Protein 3 gram  Zink 1.8 mg  Vitamin C 19.4 mg 

Fett 0.8 gram  Natrium 2 mg  Magnesium 50 mg 

Kalium 444 mg  Kalcium 61 mg  Järn 5.3 mg 

Tranbär (Vaccinium oxycoccos) är en art i blåbärssläktet i familjen ljungväxter. I Sverige finns det två arter av tranbär – 

vanligt tranbär (Vaccinium oxycoccos) och dvärgtranbär (Vaccinium microcarpum). Vanligt tranbär är en lågväxande växt 

på tuvor ute på öppna mossar och myrar. Den består av ett krypande ris med rödbruna stammar och tjocka städsegröna blad. 

Riset kan bli meterlångt och bladen är i regel 6–10 mm långa. Blommorna är rosa-röda. De röda bären är runda, aningen 

avlånga och något större än lingon, ätliga och C-vitaminrika. De mognar relativt sent på hösten. Enligt folktradition blir de 

bättre (godare) om den första frosten fått nypa dem innan man plockar dem. Att dricka osockrad tranbärssaft är ett gammalt 

husmorsknep mot urinvägsinfektioner. Rå tranbär, tranbärssaft och tranbärsextrakt är en källa till polyfenoler - inklusive 

proantocyanidiner, flavonoler och quercetin.  

Näringsvärde per 100 gram 

Ämne Mängd  Ämne Mängd  Ämne Mängd 

Energi 190 kJ (46 kcal)  Fosfor 13 mg  Tiamin 12 mcg 

Kolhydrater 12.2 gram  Riboflavin 20 mcg  Niacin 11 mcg 

Socker 4 gram  Pantotensyra 295 mcg  Vitamin B6 57 mcg 

Protein 0.39 gram  Zink 100 mcg  Vitamin C 13 mg 

Fett 0.13 gram  Vitamin E 1.2 mg  Mangan 360 mcg 

Kostfibrer 4.6 gram  Betakaroten 36 mcg  Lutein 91 mcg 

Kalium 85 mg  Kalcium 8 mg  Järn 250 mcg 

Natrium 2 mg  Magnesium 6 mg  Vitamin K 5 mcg 
 

Kråkbär eller kråkris (Empetrum nigrum) är ett vintergrönt ris, som hör till växtfamiljen ljungväxter. Kråkbär växer i 

fjällnära barrskog. Frukten är ett svart, ganska torrt bär, som påminner om blåbär, men är mindre och har större och hårdare 

kärnor. Bäret är en aning sött, men smaken är i stort fadd. Vissa anser att smaken blir bättre om bären utsatts för frost. 

Intag av kråkbär kan ha en laxerande effekt.  

Näringsvärde per 100 gram (torkad råvara) 

Ämne Mängd  Ämne Mängd  Ämne Mängd 

Energi 1780 kJ (403 kcal)  Fosfor 79 mg  Vitamin A 21 mcg 

Kolhydrater 88 gram  Selen 20 mcg  Jod 20 mcg 

Kostfibrer 4.6 gram  Magnesium 39 mg  Vitamin K 15 mcg 

Protein 3 gram  Zink 600 mcg  Vitamin C 0.5 mg 

Fett 4 gram  Vitamin E 0.7 mg  Järn 3.1 mg 

Natrium 29 mcg  Kalium 725 mg  Kalcium 48 mg 
 

Inulin är en kolhydrat som räknas som en kostfiber då den inte bryts ned i mag- och tarmkanalen. Inulin består av kedjor av 

fruktos, som avslutas med en glukosenhet. Den producerade av många typer av växter som använder det som ett medel för 

att lagra energi och finns vanligtvis i rötter eller jordgubbar. Inulin har prebiotisk verkan eftersom den förbättrar bakteriernas 

tillväxt och aktiviteter eller hämmar tillväxt eller aktiviteter av vissa patogena bakterier. En systematisk översyn 2017 av 

resultaten av kliniska studier visade att kosttillskott med inulin minskade biomarkörer för metaboliskt syndrom. 
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Vitamin C, askorbinsyra eller askorbat (anjon av askorbinsyra), är ett essentiellt näringsämne för människor och de flesta 

andra djurarter. Vitamin C räknas till de vattenlösliga vitaminerna. Vitamin C är känslig för oxidation och tål inte för mycket 

ljus, värme och syre. Människan är tillsammans med apor, lemurer och marsvin en av de få djurarter på jorden som själv inte 

kan tillverka vitamin C eftersom vi saknar enzymet L-gulanolaktonoxidas. Den dagliga produktionsförmågan hos de flesta 

djurarter ligger på ca 75–100 mg per kroppskilo. Linus Pauling hävdade bl.a. att människan behöver äta minst 75 mg vitamin 

per kroppskilo för att upprätthålla en optimal hälsa. 

Vitamin C bidrar till:  

• att bibehålla immunsystemets normala funktion under och efter intensiv fysisk träning 

• normal kollagenbildning som har betydelse för blodkärlens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för benstommens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för broskets normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för tandköttets normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för hudens normala funktion 

• normal kollagenbildning som har betydelse för tändernas normala funktion 

• normal energiomsättning 

• nervsystemets normala funktion 

• normal psykologisk funktion 

• immunsystemets normala funktion 

• att skydda cellerna mot oxidativ stress 

• att minska trötthet och utmattning 

• att återbilda den reducerade formen av vitamin E 

• ökar järnupptaget 
 

Dosering 

Behovet av C-vitamin varierar med bland annat ålder.  

Grupp/Ålder  Rekommenderat intag per dag 

Spädbarn 6–11 månader 20 milligram 

Spädbarn 12–23 månader 25 milligram 

Barn 2–5 år  30 milligram 

Barn 6–9 år  40 milligram 

Barn 10–13 år  50 milligram 

Vuxna   75 milligram 

Gravida   85 milligram 

Ammande  100 milligram 
 

ODI. 1 000 mg med tillskott. 

TDI. 75–200 mg per kroppskilo genom tillskott. 

Behandlingstid: 1–3 månader.  

Beräknad tid för verkan: Inom en vecka. 

Halveringstid i blod: 6 timmar i blod.  

Halveringstid i vävnader: Ca 3 veckor. Människokroppen innehåller en normal reserv av vitamin C motsvarande 1 500 mg 

(om den totala kroppsvikten uppgår till 70–75 kg). Basalförbrukningen per dygn uppgår till ca 75 mg per kroppskilo. Under 

psykisk, fysisk och kemisk stress tredubblas basalförbrukningen. Halveringstiden för vitamin C som är lagrad i olika 

vävnader beräknas till ca tre veckor.  

Lagringstid: 6 veckor i olika vävnader. 

Biotillgänglighet: Vitamin C absorberas i tunntarmen både genom aktiv transport och passiv diffusion. Vitamin C 

absorberas genom två membranproteintransportsystem: SVCT och GLUT. SVCT är det dominerande systemet för vitamin C 

transport i kroppen. GLUT överför askorbinsyra formen av vitamin C. Även om askorbinsyra absorberas i högre takt än 

askorbat är nivån av askorbinsyra i blod och vävnader under normala förhållanden låg eftersom cellerna snabbt omvandlar 

askorbinsyra till askorbat. Med regelbundet intag kan absorberingsförmågan variera mellan 70 och 95 %. Graden av 

absorption minskar då intaget ökar. Vid höga intag (12 gram/tillfälle) kan den mänskliga absorptionen av C vara så låg som 

16 %. Vid låga intag (<20 mg) kan utnyttjandegraden uppgå till 98 %. Vid höga doser (motsvarande flera hundra mg/dag hos 

människa) ackumuleras vitamin C i blodet tills plasmanivåerna når maxtröskeln, vilket är ca 1,5 mg/dl hos män och 1,3 

mg/dl hos kvinnor. Vid koncentrationer i blodet högre än detta värde utsöndras överskott i urinen med en halveringstid på 

cirka 30 minuter. Vid koncentrationer mindre än detta tröskelvärde försöker njurarna förlänga halveringstiden.16–98 % 

beroende på dos, form av vitamin C och matsmältningssystemets kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. C-vitamin har en låg toxicitet. Dödlighet hos människa på grund av höga C-vitamin intag är 

okänd. Dock kan överdosering hos vissa känsliga personer framkalla illamående och diarré. Denna riskbild är mindre i 

askorbat formerna av vitamin C. 

Graviditet och amning. Oralt intag bedöms som säkert för gravida eller ammande kvinnor i doser som inte överstiger 2000 

mg per dag.  

Spädbarn och barn: C-vitamin via tillskott för barn bör inte överstiga högre än 400 mg dagligen för barn 1 till 3 år, 650 mg 

dagligen för barn 4 till 8 år, 1200 mg dagligen för barn 9 till 13 år och 1800 mg dagligen för ungdomar 14 till 18 år. 

Njursten. Eftersom oxalat är en metabolit av vitamin C, finns det en viss oro för att höga intag av vitamin C kan öka risken 

för njursten. Vissa studier har rapporterat att extra C-vitamin ökar urinoxalat nivåer. Huruvida någon ökning av oxalat nivåer 

skulle leda till en höjning av risk för njursten har undersökts i epidemiologiska studier. Två stora studier, en på 45 251 och 

en annan på 85 557 kvinnor rapporterade att en konsumtion av 1 500 mg C-vitamin dagligen ökade inte risken för njursten 
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jämfört med dem som konsumerar 250 mg dagligen. Däremot har en ny studie som följde 45 619 män funnit att de som 

konsumerade 1000 mg/dag av C-vitamin hade 41 % högre risk för njursten. 

Angioplastik. C-vitamin i högre doser bör undvikas omedelbart före och efter angioplastik. C-vitamin kan påverka korrekt 

läkning. 

Viktminskningskirurgi. Viktminskningskirurgi kan få kroppen att ta upp mer oxalat från maten. Detta kan öka mängden 

oxalat i urinen. För mycket oxalat i urinen kan orsaka problem som njursten.  

Njursjukdom. C-vitamin kan öka mängden oxalat i urinen. För mycket oxalat i urinen kan öka risken för njursvikt hos 

personer med njursjukdom. 

Diabetes. C-vitamin kan öka blodsockret.  

Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD)-brist: G6PD är en ovanlig genetiskt betingad ämnesomsättningssjukdom. Stora 

intag av C-vitamin kan leda till hemolys hos personer med denna sjukdom. 

Hemokromatos: C-vitamin kan öka järnabsorptionen, vilket kan förvärra dessa tillstånd.  

Njurtransplantationsavstötning: Långvarig användning av C-vitamin i höga doser innan en njurtransplantation kan öka risken 

för avstötning av transplantation eller försena hur lång tid det tar tills den transplanterade njuren fungerar. 

Schizofreni: Höga doser med C-vitamin tillsammans med E-vitamin kan öka risken för psykos hos vissa personer med 

schizofreni när de tas med antipsykotiska läkemedel. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Synergister. A, B6, B3, B5, E, Bioflavonider. Ca, Co, Mg, organisk Se, Na. 

Antagonister. Fe, Cu, oorganisk selen. 

Vitamin C och läkemedel. 

• Aluminium kan interagera med askorbinsyra. Aluminium finns i de flesta antacida. Askorbinsyra kan stimulera upptag 

av aluminium. Denna interaktion gäller inte formerna kalcium- och natriumaskorbat. Vill man vara säker bör man ta 

vitamin C två timmar före eller fyra timmar efter antacida. 

• Östrogener kan interagera med vitamin C. Intag av C-vitamin tillsammans med östrogener kan öka effekterna och 

biverkningarna av östrogen. Vitamin C dämpar nedbrytningshastigheten av östrogen. 

• Proteashämmare kan interagera med vitamin C. Verkan av dessa mediciner kan minska på grund av ökad nedbrytnings-

hastighet.  

• Vitamin C kan minska verkan av statiner. 

• Vitamin C kan minska verkan av nikotinsyra. 

• Vitamin C kan minska verkan av warfarin. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av acetaminophen (Tylenol). 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av Aspirin. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av kolinmagnesiumtrisalicylat. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten salsalat (Disalcid).  

 

Camu-camu 
Produktinformation. Artikelnummer 463. 100 gram extrakt av Camu-camu utan tillsatser. 

Dosering. 1 tesked per dag per dag eller enligt ordination. En tesked ger ca 3 gram. Tillsätts med fördel i vatten eller andra 

drycker, yoghurt samt smoothies.   

Produktkod. Camu-camu. 

En dagsdos (1 tesked) ger: 

Ämne Dos/dag 

Camu-camu extrakt 3 gram 
 

Allmän information. Camu-camu (Myrciaria dubia) är ett litet buskigt träd hemmahörande i Amazonas regnskog i Peru och 

Brasilien. Trädet bär ett röd-lilafärgat körsbärsliknande bär. Camu-camu ger cirka 2 gram vitamin C per 100 gram frukt. I 

jämförelse med apelsiner ger camu-camu 30 gånger mer vitamin C. Förutom vitamin C ger camu-camu en rad intressanta 

biokemikalier inklusive: 

• 1,4-dimetylmalat. 

• 1-metylmalat. 

• Alfa-pinen. 

• Antocyanidiner. 

• Betakaroten. 

• Cyanidin 3-glukosid. 

• delphinidin 3-glukosid. 

• d-limonen. 

• Ellaginsyra. 

• Fenolsyror. 

• Flavonoider. 

• Fosfor.  

• Järn. 

• Kalcium. 

• Kalium. 

• Koppar. 

• Leucin. 

• Lignaner. 

• Magnesium. 

• Malat. 

• Mangan. 

• Myricetin. 

• Niacin. 

• Polyfenoler. 

• Quercetin. 

• Quercitrin. 

• Riboflavin. 

• Rutin. 

• Serin. 

• Stilbener. 

• Tanniner. 

• Tartrat. 

• Tiamin. 

• Valin. 

• Zink. 

 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid i blod. 6–12 timmar. 

Lagringstid i vävnader. Okänd. 

Biotillgänglighet. Biotillgängligheten relaterad till mag-tarmfunktionen. 
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Toxisk dos och biverkningar. Inga kända. Överdosering kan medföra illamående och lös avföring. 

Kontraindikationer. Inga kända. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Camu-camu och läkemedel. Inga kända kontraindikationer eller interaktioner. 

 

Carotenoid Complex Eye Bright 
Produktinformation.  Artikelnummer 112. 60 tabletter. Karotenoid Complex är ett avancerat kosttillskott som innehåller 

extrakt av Wolfberry, blåbär, zeaxanthin och lutein. Varje tablett ger en garanterad minimihalt av 5 mg lutein och 2.5 mg 

zeaxanthin.  

Ingredienser. Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). Gojiextrakt 10:1. Blåbärspulver 1:1 från Finland. Zeaxanthin 

(20%). Lutein (60%). Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror). 

Dosering. 2 tabletter om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll. För bästa intag bör det intas ihop med fett. Kombinera 

gärna med Omega 3 och Bredspektrumantioxidanter. 

Produktkod. Wolfberry. Karotenoider. 

En dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag 

Gojiextrakt 200 mg 

Blåbärspulver 50 mg 

Lutein 10 mg 

Zeaxanthin 5 mg 
 

Gojibär, wolfberrry, är frukterna från Bocktörne eller kinesiskt odlade goji (Lycium barbarum). Bäret har formen av en 

ellipsoid och har en diameter på 1–2 cm. Bären är röda eller orangefärgade, beroende på vilken typ av Bocktörne bäret 

kommer ifrån. Kinesiskt odlade gojibär används inom traditionell kinesisk läkekonst och idag är regionen Ningxia den 

största producenten av frukten. Extrakt av wolfberry innehåller bland annat följande bioaktiva föreningar:  

• Aminosyror. 

• Arabinos. 

• Betakaroten. 

• Betakumarsyra. 

• Cryptoxanthin. 

• Galaktos. 

• galakturonsyra. 

• Glukos. 

• Kaempferol. 

• Klorogensyra. 

• Koffeinsyra. 

• Koffeoylkininsyra. 

• Koppar. 

• Magnesium. 

• Mangan. 

• Mannos. 

• neoxanthin. 

• Nikotinsyra. 

• Quercetin. 

• Rhamnos. 

• Riboflavin. 

• Rutin.  

• Selen. 

• Tiamin.  

• Vitamin C. 

• Xylos. 

• Zeaxanthin.  
 

Blåbär (Vaccinium myrtillus) är ett ris som växer vilt i större delen av Europa (saknas i Medelhavsområdet) och delar av 

Asien. Blåbär trivs bäst i granskog och är en typisk skuggväxt, där bladen vrider sig i riktning mot det starkaste ljuset. På 

torrare mark blir riset mindre högt och bären torrare och mindre välsmakande. Aktiva ämnen i bären är organiska syror 

(äppel-, citron-, kinasyra), garvämnen av tannintyp, antocyaninpigment (lutein, cyanin, delphinidin, malvidin, petunidin) 

samt vitamin A och C.  

Näringsvärde per 100 gram 

Ämne Mängd  Ämne Mängd  Ämne Mängd 

Energi 240 kJ (57 kcal)  Vitamin A 54 IE  Tiamin 37 mcg 

Kolhydrater 14.5 gram  Riboflavin 41 mcg  Niacin 418 mcg 

Socker 10 gram  Pantotensyra 124 mcg  Vitamin B6 52 mcg 

Kostfibrer 2.4 gram  Folsyra 6 mcg  Vitamin C 10 mg 

Fett 0.33 gram  Vitamin E 570 mcg  Vitamin K 19 mcg 

Protein 0.74 gram  Kalcium 6 mg  Järn 280 mcg 

Karotenoider 80 mcg  Magnesium 6 mg  Mangan 336 mcg 

Fosfor 12 mg  Kalium 77 mg  Natrium 1 mg 

Zink 165 mcg  Antocyaniner 558 mg    
 

Lutein (från latin luteus som betyder "gul") är ett xantofyll och en av 600 kända naturligt förekommande karotenoider. Den 

syntetiseras av växter och finns i stora mängder i gröna bladgrönsaker, spenat, grönkål och gula morötter. Lutein ger den 

gula kulören i växter.  

Zeaxanthin är en av de vanligaste karotenoiderna och xantofyllerna som finns i naturen. Den definieras som ett xantofyll. 

Den syntetiseras i växter och vissa mikroorganismer är det pigmentet som ger till exempel paprika, majs, saffran, gojibär och 

många andra växter och mikrober deras karakteristiska färg. 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en timme. 

Halveringstid: Inom 6 timmar. 

Lagringstid i vävnader: 4 veckor. 

Biotillgänglighet: Upp till 25 %. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av fett och klorofyllämnen. 

Toxisk dos och biverkningar. Oralt intag av bedöms som säkert i kontrollerade doser. Ingen toxicitet har setts vid intag upp 

till 20 mg per dag av lutein och zeaxanthin. I mycket sällsynta fall kan gojibär orsaka ökad känslighet för solljus och 

allergiska reaktioner. 
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Graviditet och amning. Oralt intag av lutein och zeaxanthin bedöms som säkert i kontrollerade doser. Däremot finns det en 

viss oro för att gojibär kan stimulera livmodersammandragningar. Detta har dock inte rapporterats hos människor. 

Försiktighet rekommenderas. 

Barn. Oralt intag bedöms som säkert i kontrollerade doser. 

Allergier. Gojibär kan orsaka en allergisk reaktion hos personer som är allergiska mot tobak, persikor, tomater och nötter. 

Diabetes. Gojibär kan sänka blodsockret. Diabetiker bör övervaka sina blodsockernivåer noggrant. 

Lågt blodtryck. Gojibär kan sänka blodtrycket. Personer med ett lågt blodtryck bör övervaka sitt blodtryck vid intag av 

terapeutiska doser. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar och njursvikt. 

Synergister. Fettsyror. Vitamin A. Vitamin E. Betakaroten. Klorofyllämnen. 

Antagonister. Inga kända. 

Karoten Complex och läkemedel. 

• Extrakt av gojibär kan generellt stimulera leverns nedbrytningshastighet av en rad läkemedel. 

• Extrakt av gojibär kan potentiera verkan av antidiabetika.  

• Extrakt av gojibär kan potentiera verkan av blodtryckssänkande läkemedel. 

• Extrakt av gojibär kan potentiera verkan av warfarin och öka risken för blåmärken och blödningar.  

 

Catuaba (Erythroxylum catuaba) 
Produktinformation. Artikelnummer 408. 100 tabletter. Varje tablett innehåller 500 mg torkad bark av Catuaba.  

Ingredienser. Torkad catuababark. Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa och magnesiumsalter av fettsyror).  

Använd växtdel. Innerbarken. 

Dosering. 4 tabletter om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll. 

Produktkod. Catuaba. 

En dagsdos (4 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag 

Catuaba 2 000 mg 

Allmän information. Erythroxylum catuaba är ett litet träd hemmahörande i norra delen av Brasilien i Amazonasområdet. 

Den producerar gula och orange blommor och små, mörkgul, ovala men oätliga frukter. Catuaba har en lång historia som 

hälsobringande medel Amazonas urbefolkning. Tupi-indianerna i Brasilien har under århundranden använt catuababarken 

bland annat som ett afrodisiakum.  De biokemiska beståndsdelarna som finns i catuaba inkluderar:  

• Alkaloider. 

• Tanniner. 

• Aromatiska oljor. 

• Hartser. 

• Fytosteroler. 

• Cyklolignaner. 

• Sequiterpenes. 

• Flavonoider. 

• Flavalignaner. 

• Cinchonain.  
 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid i blod. 6–12 timmar. 

Lagringstid i vävnader. Okänd. 

Biotillgänglighet. Biotillgängligheten relaterad till mag-tarm funktionen. 

Toxisk dos och biverkningar. Inga kända. 

Graviditet och amning: Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om användning av catuaba vid graviditet eller 

amning. Försiktighet rekommenderas. 

Kontraindikationer. Inga kända. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Catuaba och läkemedel. Inga kända kontraindikationer eller interaktioner. 

 

Chaga (Sprängticka) 
Produktinformation. Artikelnummer 462. 60 vegetabiliska kapslar. Varje kapsel innehåller 500 mg extrakt av Chaga. 

Ingredienser. Chaga extrakt. Fyllnads-medel (mikrokristallinisk cellulosa). Klumpförebyggande medel (vegetabiliska 

magnesiumsalter av fettsyror). Kapsel: Vegetabilisk. 

Produktkod: Chaga. 

Innehåll per dagsdos (2 kapslar) 
 

Ämne Dos/dag 

Chaga extrakt 1000 mg 
 

Allmän information. Chaga (Inonotus obliquus) är en svamp av familjen Hymenochaetaceae. Den parasiterar på fram för 

allt björkträd. En stor del av fruktkropp av svampen bildar en svart massa på grund av närvaron av stora mängder av 

melanin. Chaga har en långvarig medicinsk tradition inom ryska och östeuropeiska folkmedicinen.  

Kemisk analys visar att svampen innehåller en rad metaboliter vilket inkluderar bland annat:  

• Inotodiol 

• Melanin 

• Trametanol syra 

• Betulin syra 

• Lanosterol och oxalat 
 



112 
 

Dosering: 2 kapslar om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll med ca 12 timmars intervall.  

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i blod: Okänd. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i vävnader: Okänd. 

Biotillgänglighet: Biotillgängligheten relaterad till spjälkningssystemets kvalitet. 

Antagonister: Inga kända. 

Synergister: Inga kända. 

Toxisk dos och biverkningar. Chaga uppvisar ingen känd toxicitet. Eftersom den innehåller relativt stora mängder oxalat 

kan det hypotetisk öka risken för njursten hos känsliga individer. Extrakt av Chaga innehåller väsentligen mindre mängder 

oxalat.  

Graviditet och amning: Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten varför försiktighet 

rekommenderas. 

Blödningsstörningar: Det finns oro för att chaga kan öka risken för blödning. Använd inte chaga om du har en 

blödningsstörning. 

Diabetes: Chaga kan sänka blodsockernivån hos personer med diabetes. Blodsockernivån bör kontrolleras noggrant vid 

användning av chaga.  

Kirurgi: Chaga kan påverka blodsockerkontrollen eller öka risken för blödning under och efter operationen. Användning av 

chaga bör brytas minst 2 veckor före en planerad operation. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes. 

Kontraindikationer. Eftersom chaga har immunstimulerande verkan bör försiktighet tillämpas vid följande tillstånd: 

• Autoimmunsjukdomar 

• Multipel skleros 

• Systemisk lupus erythematosus (SLE) 

• Reumatoid artrit  
 

Chaga och läkemedel. Eftersom Chaga kan ha blodsockersänkande verkan hos diabetiker bör personer som intar 

antidiabetika kontrollera blodsockervärden noggrant. Möjligtvis kan behov av medicinering minska med ökad användning 

av Chaga. 

 

Chanca Piedra F2 Stimuli 
Produktinformation. Artikelnummer 442. 60 tabletter. Varje tablett ger 500 mg extrakt av Chansa Piedra.  

Ingredienser. Chansa Piedra extrakt (extrakthalt 4:1). Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). 

Dosering: 2 tabletter per dag eller enligt rekommendation. Dosering bör uppdelas i två intag, morgon och kväll. 

Produktkod: Phyllantus niruri. 

Dagsdos 2 tabletter ger: 

Ämne Dos/dag 

Phyllantus Niruri extrakt 1000 mg 
 

Allmän information. Phyllantus niruri, även kallad Chansa Piedra, är en liten ettårig ört som når ca 30–40 cm i höjd. 

Phyllantus niruri hör hemma i den sydamerikanska folkmedicinen och dess användning är utbredd över hela världen. När de 

spanska conquistadorerna kom i kontakt med denna ört under erövringen av Sydamerika under 1500-talet så gav de örten 

namnet Chansa Piedra (sten-sprängaren), eftersom den traditionellt används just mot njur-och gallsten.  

Del som används: hela växten. 

De huvudsakliga växtkemikalierna i phyllantus niruri inkluderar:  

Alkaloider Astragalin Brevifolin Karboxylsyror Korilagin  Cymen 

Ellaginsyra Ellagitanniner Gallocatekiner Geranin  Hypofyllanthin Niranetinirin 

Niranurin  Nirurisid  Norsecurininer Phyllanthin Phyllanthenol Phyllochrysine 

Phyltetralin Repandusinsyror Quercetin  Quercetol  Quercitrin Rutin  

Saponiner Triacontanal Tricontanol 
 

Dosering: 2 tabletter om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll. Kombinera gärna med Noacid (2+2). Skall alltid ges 

tillsammans med magnesium. 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid: Sannolikt ca 6 timmar. 

Biotillgänglighet: Relaterad till mag-tarmkanalens allmänna funktion. 

Toxisk dos och biverkningar. Phyllantus niruri har en låg toxicitet. Inga toxiska reaktioner har konstaterats vid 

kontrollerade doser upp till tre månader. Allergiska reaktioner kan förekomma. Dessa är emellertid mycket ovanliga. 

Överdosering kan ge lös avföring och illamående. 

Hjärt- och kärlsjukdomar.  Phyllantus niruri har blodtryckssänkande egenskaper. Personer med hjärtsjukdom och/eller tar 

receptbelagda hjärtmediciner bör konsultera sin vårdgivare innan de tar denna ört. Det kan vara kontraindicerande för vissa 

individer med hjärtsjukdomar och/eller hjärtmedicinering, som kan behöva övervakas och justeras. 

Graviditet. Phyllantus niruri har dokumenterats med antifertilitetseffekter i en musstudie (effekten försvann 45 dagar efter 

doseringens slut). Även om denna effekt inte har dokumenterats hos människor, är användningen av örten sannolikt 

kontraindicerande för kvinnor som söker graviditet eller tar fertilitetsläkemedel. Denna effekt har emellertid inte 

underbyggts tillräckligt för att användas som ett preventivmedel. 
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Diabetes. Phyllantus niruri kan ha hypoglykemiska effekter. Det är kontraindicerande för personer med hypoglykemi. 

Diabetiker bör konsultera sin vårdgivare innan de tar denna ört eftersom insulinläkemedel kan behöva övervakas och 

justeras. 

Diuretikum. Phyllantus niruri har dokumenterade diuretiska effekter. Kronisk och akut användning av denna ört kan vara 

kontraindicerande vid medicinska tillstånd där diuretika inte rekommenderas. Kronisk långvarig användning diuretika kan ge 

upphov till elektrolyt- och mineralobalanser. Dock har humanstudier (i upp till tre månaders kronisk användning) inte 

rapporterat några biverkningar. Vid användning rekommenderas tillägg av magnesium, kalium och vatten. 

Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes, graviditet, magnesiumbrist. 

F2 Stimuli och läkemedel. Försiktighet bör tillämpas till följande läkemedel: 

• Kan förstärka verkan av insulin och antidiabetika. 

• Denna växt innehåller en naturligt förekommande växtkemikalie kallad geranin. Denna kemikalie har dokumenterats 

inneha hypotensiva och angiotensin converting enzyme hämmande effekter i djurstudier. Som sådan, kan denna växt 

förstärka verkan av blodtryckssänkande läkemedel, beta-blockerare och andra hjärtmediciner. 

 

Chlorella 
Produktinformation. Artikelnummer 403. 120 tabletter per burk. Varje tablett ger 400 mg ekologiskt odlad chlorella. 

Ingredienser. Chlorella. Fyllnadsmedel (mikrokristallinisk cellulosa). Fyllnadsmedel (Di-Kalciumfosfat). Fyllnadsmedel 

(stearinsyra). Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror). 

Dosering: 4 tabletter per dag eller enligt rekommendation. 

Innehåll per dagsdos (4 tabletter): 

Ämne Dos/dag 

Chlorella 1600 mg 
 

Allmän information. Chlorella är ett släkte av encelliga gröna alger som tillhör familjen Chlorophyta. Den är sfärisk i sin 

form, cirka 2 till 10 μm i diameter och är utan flagella. Under ideala förhållanden multipliceras det snabbt och kräver endast 

koldioxid, vatten, solljus och en liten mängd mineraler för att reproduceras. Chlorella är en sötvattensalg som innehåller 

mest klorofyll av alla växter i världen (därav dess namn). Den har existerat på jorden i miljarder år. Chlorella har en väldigt 

hög näringstäthet och är idealisk föda för människan. Den har dessutom en starkt avgiftande verkan. Chlorella har en unik 

förmåga att binda olika typer av tungmetaller.  

Näringsinnehåll per 100 gram 

Ämne Mängd  Ämne Mängd  Ämne Mängd 

Energi 360–430 kcal  Järn 70–200 mg  Krom 0,16 mg 

Protein 58–68 g  Kalcium 110–330 mg  Koppar 500 mcg 

Fett 6–15 g  Magnesium 200–500 mg  Mangan 4.60 mg 

Fibrer 6–18 g  Natrium 87,2 mg  Tiamin 1–3 mg 

Kolhydrater 2.5 - 7.5 g  Kalium 600–1 500 mg  Riboflavin 4–6 mg 

Klorofyll 2,2–3,8 %  Fosfor 1,46 g  Niacin 15–35 mg 

Oljeinnehåll 10,2 g  Zink 2,30 mg  Pantotensyra 4.28 mg 

Vitamin B6 1–3 mg  Karotenoider 40–150 mg  Arginin 3,90 g 

Vitamin B12 0,01–0,03 mg  Lutein 503 mg  Lysin 5,03 g 

Folsyra 2.4 mg  Vitamin E 7–21 mg  Histidin 1,33 g 

Biotin 209 mcg  Vitamin D  0,94 mcg  Fenylalanin 2,93 g 

Vitamin C 30–150 mg  Metionin 1,35 g  Tyrosin 2,31 g 

Isoleucin 2,31 g  Valin 3,47 g  Leucin 5,27 g 

Alanin 4,75 g  Glycin 3,51 g  Prolin 2,90 g 

Glutamin 6,86 g  Asparaginsyra 5,34 g  Myristinsyra 35 mg 

Alfa-linolensyra   577 mg  Tryptofan 1,23 g  Palmitinsyra 203 mg 

Gammalinolensyra  6 mg  Cystin 0,8 g  Stearinsyra 14 mg 

Hexadekadienoinsyra 92 mg  Palmitoljesyra 113 mg  Arakidonsyra 4 mg 

Hexadekatrienoinsyra 323 mg  Oljesyra 18 mg  Serin 2,40 g 

cis-Bacsensyra 27 mg  Linolsyra 221 mg  Treonin 2,84 g 
 

Dosering: Som kostförstärkning (1–2 gram per dag) motsvarande 3–5 tabletter per dag. Behandlingsdoser: 3–10 gram – 

motsvarande 8–16 tabletter per dag. Bör intas 30 minuter före huvudmåltider eftersom chlorella binder vid cellväggen i 

tarmen och binder toxiner i födan som sedan levereras ut med avföringen. 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Biotillgänglighet: Upp till 80 % beroende av matsmältningssystemets allmänna kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. Chlorella har en låg toxicitet vid kontrollerade doser. Eftersom chlorella har en stark 

avgiftande verkan kan det hos vissa individer i ett inledningsskede framkalla lös avföring, magkramper, gasbildning och 

illamående under den första veckan. Vissa individer som har allergier mot chlorella bör undvika att ta det. 

Graviditet och amning. Chlorella bedöms som säkert i kontrollerade doser under graviditeten. Det finns inte tillräckligt 

med tillförlitlig information om säkerheten vid amning varvid försiktighet rekommenderas.  

Allergi mot mögel. Personer som är överkänsliga mot mögel kan få allergiska reaktioner av chlorella. 

Kontraindikationer. Kombination av höga doser Chlorella samt vitamin E och Omega 3 kan ha starkt blodförtunnande 

verkan. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, blödarsjuka. 
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Synergister. Fettsyror och fettlösliga vitaminer. 

Antagonister. Inga kända. 

Chlorella och konventionella läkemedel. Eftersom Chlorella innehåller mycket vitamin K kan det hypotetiskt 

kontraindikera med det blodförtunnande läkemedlet Waran. Chlorella kan kontraindicera med immunsuppressiva läkemedel. 

 

Cortex Max (Pfaffia Paniculata) 
Produktinformation. Artikelnummer 426. 100 vegetariska kapslar. Varje kapsel ger 500 mg extrakt av roten Pfaffia 

Paniculata. 

Ingredienser. Pfaffia paniculata extrakt 4:1. Kapsel: (vegetabilisk cellulosa).  

Dosering. 3 kapslar per dag eller enligt ordination. 

Använd växtdel. Roten. 

Produktkod. Pfaffia paniculata. 

Dagsdos (3 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

Pfaffia paniculata extrakt 1 500 mg 
 

Allmän information. Pfaffia paniculata, även kallad brasiliansk gingseng, är en stor och buskig slingerväxt med ett djupt 

och välutvecklat rotsystem. Den är naturligt förekommande i de tropiska delarna av Central- och Sydamerika. Pfaffia 

paniculata blev botaniskt registrerad år 1826. I Sydamerika kallas Pfaffia för ”para toda” vilket betyder ”för allt”. 

Ursprungsbefolkningen har använt roten sedan mycket lång tid för en rad olika hälsobringande ändamål. Pfaffia paniculata 

räknas i örtnomenklaturan till adaptogenerna (adaption – anpassning). Definitionen av en adaptogen är en substans som 

fyller tre krav: 1. Den får bara orsaka minimala störningar i kroppens fysiologiska processer. 2. Den måste öka kroppens 

motståndskraft mot en rad olika fysiska, kemiska och biokemiska faktorer 3. Den måste ha en på alla plan normaliserande 

verkan och förbättra alla slags tillstånd och inte förvärra något. Kortfattat kan man säga att en adaptogen är återställande, 

reparerande, återuppbyggande och revitaliserande. Roten av pfaffia paniculata innehåller en omfattande mängd bio-

kemikalier inklusive: 

• Aminosyror (19 olika). 

• Allantoin. 

• Beta-ecdysteron. 

• Beta-sitosterol. 

• Daucosterol. 

• Germanium. 

• Glykosider. 

• Järn. 

• Kiseldioxid. 

• Magnesium. 

• Nortriterpener. 

• Nortriterpenoider. 

• Pantotensyra. 

• Pfaffinsyror. 

• Pfaffosider.  

• polypodin. 

• Riboflavin 

• Saponiner. 

• Stigmasterol. 

• Tiamin. 

• Vitamin A. 

• Vitamin E. 

• Vitamin K. 

• Zink.

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en vecka. 

Halveringstid: ca 6 timmar. 

Lagringstid i vävnader. Okänd. 

Biotillgänglighet: Biotillgängligheten är relaterad till matsmätningssystemets funktion. 

Toxisk dos och biverkningar. Pfaffia paniculata har ingen känd toxicitet vid kontrollerade doser. Humana toxikologiska 

studier har inte visat toxicitet vid en dos motsvarande 1,5 gram av roten per dag. En annan studie på råttor rapporterade 

ingen toxicitet. Möss som injicerades med motsvarande 5 gram/kg (etanolextrakt) påvisades en sänkt kroppstemperatur och 

förlust av motorisk koordination. 

Graviditet och amning. Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten vid användning under 

graviditet eller amning. Försiktighet rekommenderas.  

Östrogen. Pfaffia Paniculata innehåller en betydande mängd av växtsteroler inklusive beta-ecdysteron, stigmasterol och 

beta-sitosterol. Dessa steroler kan ha östrogenstiumlerande egenskaper (inte kliniskt bevisad). Kvinnor med östrogenpositiva 

cancerformer bör inte använda pfaffia paniculata. 

Magbesvär. Förtäring av stora mängder växtsaponiner (naturligt förekommande kemikalier i pfaffia paniculata) kan ibland 

hos känsliga personer framkalla lindriga magstörningar inklusive illamående och magkramp. Minska doserna om dessa 

biverkningar noteras. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Cortex Max och läkemedel. Det finns inga kända interaktioner eller kontraindikationer. 

 

Djävulsklo (Harpagophytum procumbens) – Finland 
Produktinformation. Varje tablett ger 500 mg extrakt av djävulsklorot. Extrakthalt 10:1.  

Ingredienser: Harpagorotextrakt (Harpagophytum procumbens). Kapsel (hyproxipropylmetylcellulosa). Klumpföre-

byggande medel (magnesiumsalter av fettsyror). 

Dosering. 1 kapsel per dag eller enligt ordination. 

Använd växtdel. Roten. 

Produktkod. Djävulsklo. 

En dagsdos (1 tablett) ger: 

Ämne Dos/dag 

Harpagorotextrakt 500 mg 
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Allmän information. Harpagophytum procumbens, även kallad djävulsklo, är en släkt av växter i sesamfamiljen. 

Harpagophytum procumbens finns främst i de östra och sydöstra delarna av Namibia, södra Botswana och Kalahari-regionen 

i södra Afrika. Potentiellt aktiva kemiska beståndsdelar av djävulsklo innefattar.  

• Iridoidglykosider. 

• Harpagosider. 

• Kumarylharpagider. 

• Feruloylharpagid. 

• Cinnamoylmyoporosid. 

• Pagosider. 

• Acteosider. 

• Acetylacteosider. 

• Diacetylacteoside. 

• Kanelsyra. 

• Koffeinsyra. 

• Procumbider. 

• Procumbosider. 

• Flavonoider. 

• Fettsyror. 

• Aromatiska syror. 

• Harpagoquinon. 

• Stigmasterol. 

• Beta-sitosterol. 

• Triterpener. 

 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom två veckor.. 

Halveringstid blod. Ca 6 timmar. 

Lagringstid i vävnader. Okänd. 

Biotillgänglighet: Okänd. 

Toxisk dos och biverkningar. Oralt intag av djävulsklo är säkert vid kontrollerade doser. Den vanligaste biverkningen vid 

överdosering är diarré. Cirka 8% av de personer som deltog i en forskningsstudie utvecklade diarré. Andra möjliga 

biverkningar inkluderar illamående, kräkningar, magsmärta, huvudvärk, ringar i öronen, aptitlöshet och smakförlust. Det kan 

också orsaka allergiska hudreaktioner, menstruationsproblem och förändringar i blodtrycket. Men dessa reaktioner är mycket 

ovanliga. 

Graviditet och amning. Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten vid användning under 

graviditet eller amning. Försiktighet rekommenderas.  

Diabetes: Djävulsklo kan sänka blodsockernivån. Diabetiker bör vid användning övervaka blodsockernivåerna noggrant.  

Gallstenar: Djävulsklo kan öka gallproduktionen. Individer med gallstensproblematik bör undvika användning.  

Magsår: Djävelsklo kan öka produktionen av magsyra. Individer med magsårsproblem bör undvika användning. 

Hyponatremi. Djävulsklo kan minska halten av natrium i kroppen. Individer med hyponatremi bör undvika användning. 

Detta kan förvärra symtomen hos personer som redan har låga natriumhalter. 

Hjärtproblem. Eftersom djävulsklo kan påverka hjärtfrekvens kan terapeutisk användning riskera komplikationer som 

personer med hjärtsjukdom. Försiktighet rekommenderas. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Djävulsklo och läkemedel.  

• Djävulklo kan potentiera verkan diabetesläkemedel. 

• Djävulsklo kan kontraindicera med läkemedel vars funktion är att minska magsyra (antacida). Hit räknas bland annat 

H2-blockerare och protonpumpshämmare (ex. Omeprazol).  

• Djävulsklo kan potentiera verkan av Waran. 

 

Erythrina Mulungu 

Produktinformation. Artikelnummer 428. 60 tabletter. Varje tablett innehåller 500 mg extrakt av Erythrina mulungu.  

Ingredienser. Erythrina mulungu extrakt 4:1. Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). 

Dosering: 2 tabletter om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Del av växt som används. Innerbarken. 

Produktkod. Mulungu. 

Dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag 

Erythrina Mulungu extrakt 4:1 1 000 mg 
 

Allmän information. Mulungu är ett medelstort, välgrenat träd som kan bli 10–14 m högt. Den producerar vackra, röd-

orange blommor (pollinerade av kolibrier) i änden av trädets många grenar. Trädet kallas ibland "korallblomma", eftersom 

blommorna liknar färgen på orange koraller. Den producerar svarta fröskidor som innehåller stora, röda och svarta frön, som 

ibland används av ursprungsbefolkningar för att göra halsband och smycken. Mulungu är hemmahörande i Brasilien, delar 

av Peru och tropiska områden i Latinamerika och finns vanligtvis längs flodstränderna. Användningen av innerbarken har en 

långvarig tradition inom den sydamerikanska traditionella folkmedicinen. Innerbarken innehåller stora mängder nya 

flavonoider, triterpener och alkaloider. En de biokemiskt mest intressanta alkaloiderna är cristamidin och erysodin. De 

viktigaste växtkemikalierna i mulungu inkluderar: 
 

Alanin   Arginin   Asparaginsyra  Cristacarpin  

Cristadin   Kristamidin  Dimetylmedicarpin  Erybidin   

Erycristagallin  Erycristanol  Erycristin   Erysristin   

Erysrin   Erytraliner  Erytramin  Erytratin   

Eryvariestyren  GABA    Glutamin   Hypaforin-lektiner 

Orientalin  Oleanolsyra  Fasollidiner  Proteinaser  

Sandwicensis  Ursolic syra   Vitexi 
 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid: 6–12 timmar. 

Biotillgänglighet. Okänd. Sannolikt är den relaterad till mag-tarmkanalens generella funktion. 
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Toxisk dos och biverkningar. Mulungu har en låg toxicitet i kontrollerade doser. Akut oral toxicitet (LD50) av extrakt av 

bark av E. variegata var i en djurstudie på möss 425 mg/kg (Pitchaiah et al., 2010). En annan studie (Lollato et al. 2010) 

visade ett LD50-värde för möss som var högre än 2000 mg/kg. Allergiska reaktioner mot mulungu kan förekomma. Dessa är 

emellertid mycket ovanliga. Överdosering kan ge upphov till dåsighet. 

Lågt blodtryck. Mulungu är ett lugnande medel och kan orsaka dåsighet. Klinisk forskning med djurstudier har 

dokumenterat en blodtryckssänkande effekt. Personer med ett lågt blodtryck eller individer som använder 

blodtryckssänkande läkemedel rekommenderas försiktighet. Blodtrycket bör i sådana läger övervakas.  

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt och lågt blodtryck. 

Mulungu och läkemedel. Det finns inga dokumenterade kontraindikationer. Emellertid kan Mulungu förstärka vissa 

ångestdämpande läkemedel (t.ex. diazepam) och blodtryckssänkande läkemedel. 

 

Fläderbär 
Produktinformation. Artikelnummer 415. 60 tabletter. Varje tablett ger 500 mg extrakt av fläderbär.  

Ingredienser. Fläderbärsextrakt (extrakthalt 10:1). Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk) cellulosa. Klumpförebyggande medel 

(magnesiumsalter av fettsyror). 

Dosering: 2 tabletter per dag eller enligt rekommendation. För bästa verkan kombinera med vitamin C och zink. Intas på 

fastande mage med ett glas vatten. 

Produktkod. Fläderbär. 

En dagsdos (2 tabletter) ger: 
 

Ämne Dos/dag 

Fläderbärsextrakt 1 000 mg 
 

Allmän information 

Fläder (Sambucus nigra) är art i familjen desmeknoppsväxter. Arten förekommer naturligt i Europa till västra Sibirien, 

nordvästra Afrika, Turkiet och Kaukasus. Arten odlas också på andra håll, både som prydnadsväxt och för sina olika 

användbara växtdelar. Det är en stor buske eller träd som kan bli mer än 8 meter högt. Grenarna har rent vit märg. Bladen 

sitter motsatta, de är gröna och parbladiga. Fläderblommorna sitter i tillplattade, breda blomställningar och har en 

karakteristisk stark och söt doft, som framförallt lockar flugor som pollinerare. Dom små blommorna är vita eller svagt 

gulaktiga med ljusgula ståndarknappar. Blommorna är oftast i fem delar, med fem foderblad, fem kronblad, fem fria ståndare 

och tre fruktblad, vilket som senare gör att frukten bildar tre kärnor (tre frukter). Blommorna är hermafroditiska. Frukterna är 

botaniska bär och blir först röda, men de blir senare svarta och glänsande. Arten blommar i juni-juli och bären mognar under 

augusti. Fläderbär innehåller bland annat följande biokemikalier: 
 

Alfa-amyrenon   A-amyrin   Betulin   Oleanolsyra 

Beta-sitosterol   Nigrin   Quercetin (upp till 3%) Rutin 

Hyperosider    Antocyaniner  Eteriska oljor  Tanniner (3%) 

Glykosid (0,042 viktprocent)  Plastocyanin  Sambunigrin (0,042%) Leucin 

N-fenylpropenoyl-L-aminosyraamider Sambucus nigra agglutinin Glutamin   Valin 

Lektin 
 

Använd växtdel. Frukt. 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en vecka. 

Halveringstid i blod: ca 6 timmar. 

Lagringstid i organ: Okänd. 

Halveringstid i organ. Okänd. 

Biotillgänglighet: Beroende av mag-och tarmkanalens funktion. 

Toxisk dos och biverkningar. Oralt intag av fläderbärsextrakt är betraktas som säkert i upp till 12 veckor användning. 

Växtens blad, bark och rötter innehåller ett gift, sambunigrin, som i kontakt med vatten avsöndrar blåsyra. Vid kokning 

splittras sambunigrin och gifteffekten försvinner. Även omogna bär och frön i mogna bär innehåller ämnet, vilket gör att de 

råa bären inte bör ätas. Giftet tillhör gruppen cyanogeniska glykosider, som finns hos många växter. De omogna fläderbären 

och andra växtdelar av fläder innehåller även andra toxiner, framför allt irriterande saponiner och eteriska oljor som 

troligtvis förstörs vid upphettning. Man har detekterat cyanhaltiga glykosider i låga halter i växtens alla delar förutom i 

blomman, men inget fall med cyanväteförgiftning efter förtäring av äkta fläder är känt. Förtäring av omogna bär kan ge 

magbesvär medan förtäring av mogna bär och blommor anses ofarliga. Dock har flera fall förekommit där man fått 

magbesvär (kräkningar och diarréer) även av mogna bär då man ätit många råa eller gjort dryck på dem. I ett extrakt är dessa 

toxiner avlägsnade. 

Barn: Fläderbärsextrakt bedöms som säkert hos barn som är 12 år eller äldre när de tas via munnen i upp till 10 dagar. Det 

finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om extraktets verkan på barn som är yngre än 12 år varför försiktighet 

rekommenderas. 

Autoimmuna sjukdomar. Eftersom fläderbär kan stimulera immunsystemet rekommenderas försiktighet vid autoimmuna 

tillstånd som exempelvis multipel skleros, lupus och reumatoid artrit.  

Graviditet och amning: Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerhet vid graviditet eller amning 

varför försiktighet rekommenderas.  

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Fläderbär och konventionella läkemedel. Immunsuppressiva läkemedel kan interagera med fläderbär. Verkan av dessa 

läkemedel kan minska vid samtida intag av fläderbär.  
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Glutation Complex  
Produktinformation. Artikelnummer 130. 60 tabletter. Glutation Complex är ett avancerat kosttillskott som bygger på 

bredspektrum- och synergiprincipen. Den innehåller tripeptiden glutation tillsammans med en rad synergerande örtextrakt. 

Ingredienser. Tablettvikt 700 mg. Ingredienser. Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). Glutation jäst extrakt. 

Gurkmeja extrakt (95 % curcumin). Aloe Vera 200 extrakt. Fyllnadsmedel (kiseldioxid). Cikoriarot extrakt. Extrakt av 

rödbetsrot. Royal Sport pollenextrakt. Konsistensmedel (Isomalt). Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av 

fettsyror). Aqua Polish D Clear. 

Dosering: 2 tabletter per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod. Glutation. Curcumin.  

Innehåll per dagsdos (2 tabletter) 

Ämne Dos/dag 

Glutation extrakt 160 mg 

Gurkmeja extrakt. 160 mg 

Aloe Vera extrakt  160 mg 

Cikoriarot extrakt   80 mg 

Rödbetsrot extrakt 80 mg 

Pollen extrakt 60 mg 
 

Glutation (GSH) är en tripeptid innehållande aminosyrorna glycin, cystein och glutaminsyra. Den bildas naturligt i levern 

genom en vitamin B3 beroende process. GSH är en viktig komponent i leverns avgiftningsförmåga (CYP-450). GSH är 

kofaktor i enzymet glutationperoxidas. 

Gurkmeja. De viktigaste kemiska komponenter i gurkmeja är en grupp av föreningar som kallas curcuminoider, som 

innefattar curcumin, dimethoxycurcumin och bisdemethoxycurcumin. Den aktiva föreningen curcumin har en rad olika 

biologiska effekter, inklusive antiinflammatoriska, antioxidant, anticancerogena och antivirala aktiviteter vilket indikerar en 

potential i klinisk medicin. Curcumin har dokumenterad stimulerande verkan på leverns avgiftningsförmåga. 

Cikoria är välkänd för dess verkan mot inre parasiter. Den används som en folkmedicin i Tyskland. Det används vid 

behandling av gallsten och gastroenterit. Cikoria innehåller fram för allt inulin som hjälper vid förstoppning och förbättrar 

tarmfunktion. Cikoria har visat leverskyddande potential i djurstudier 

Extrakt av Rödbetsrot. Det är välkänt att rödbetor sänker blodtrycket och här bra för hjärt- och kärlhälsan. Extrakt av 

rödbetor innehåller även större mängder av pigmentämnen, vilket har påtagliga anti-inflammatoriska egenskaper. Dessa 

stödjer även fas 2 avgiftningsprocessen, vilket är väsentligt för leverns förmåga att konjugera och göra sig av med olika 

gifter. 

Extrakt av pollen. Alla blommande växter producerar pollen för deras reproduktion därmed näringsämnen som behövs för 

livet finns i ett korn av pollen. De innehåller proteiner, aminosyror, fettsyror, mineraler, vitaminer och fytosteroler som alla 

kan ha positiva effekter på människors hälsa. 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid: I blodet beräknas halveringstiden för de olika substanserna till ca 6 timmar. 

Biotillgänglighet: Systemisk biotillgänglighet för oralt intag av glutation är dålig eftersom tripeptiden bryts ned av proteaser 

i matsmältningskanalen. Man trodde länge att glutation inte kunde absorberas överhuvudtaget i tarmen. År 1997 upptäckte 

forskare vid University of Firenze, Italien GSH-specifika transportermolekyler i humana tarmepitelceller. Setria Glutation är 

en patenterad formula av reducerad glutation med högre biotillgänglighet. En randomiserad, placebokontrollerad studie ledd 

av Dr. John Richie och hans kollegor vid Penn State University publicerad i European Journal of Nutrition år 2015 kom fram 

till följande: Totalt 54 friska, icke-rökare vuxna randomiserades till placebo eller oral GSH i en dos av 250 mg eller 1000 mg 

per dag i 6 månader. GSH-nivåer testades i helblod, plasma, erytrocyter, lymfocyter och i slemhinneceller vid baslinjen och 

efter 1, 3 och 6 månader. Förhållanden oxiderad till reducerad glutation (GSSH: GSH) beräknades för att utvärdera redox 

status. Resultaten från denna studie var enastående. Glutationnivåerna ökade signifikant från baslinjen i helblod och 

erytrocyter efter 3 månader och 6 månader vid båda doserna. Efter 6 månader, gav 250 mg glutation per dag ökade glutation 

nivåer med 17% i helblod och med 29% i erytrocyter. 1000 mg glutation per dag ökade glutationnivåer med 31% i helblod, 

med 35% i erytrocyter och med 250% i slemhinneceller. Biotillgängligheten på curcumin är 10–80% beroende på former av 

gurkmejakompositioner. 

Toxisk dos och biverkningar. Glutation har en anmärkningsvärt låg toxicitet. Emellertid bör personer med cystinuri inta 

försiktighet på grund av en ökad risk för bildning av gallsten. Extrakt av gurkmeja bedöms som säkert i kontrollerade doser. 

Gurkmejaprodukter som ger upp till 8 gram curcumin dagligen verkar vara säkra när de används i upp till 2 månader. 

Kliniska studier på människor med höga doser, 12 gram om dagen, av curcumin har visat biverkningar i form av lätt 

illamående eller diarré.  

Graviditet och amning: Inte tillräckligt är känt om användning av glutation under graviditet och amning. Rekommenderas 

försiktighetsprincipen. Det finns en viss oro för att medicinsk användning av curcumin kan stimulera livmodern, vilket kan 

leda till ett missfall. Detta antagande har emellertid inte bevisats vetenskapligt. Dock rekommenderas försiktighet. 

Kontraindikationer. Studier tyder på att curcumin i högre doser tycks undertrycka leverenzymet hepcidin vilket i sin tur 

kan ge upphov till järnbrist hos känsliga patienter.   

Diabetes. Gurkmeja har blodsockersänkande egenskaper. Diabetiker bör övervaka sitt blodsocker noggrant vid intag av 

gurkmejaextrakt. 

Gallbesvär. Gurkmeja kan förvärra gallbesvär. Använd inte gurkmeja om du har gallsten eller en gallvägsobstruktion. 

Kirurgi: Gurkmeja kan ha blodförtunnande egenskaper. Det kan bidra till ökad blödning under och efter operationen. Bryt 

användning minst två veckor före en planerad operation. 

Synergister. Vitamin C. Vitamin E. Vitamin B3. Vitamin B6. Selen. Zink. Alfaliponsyra. Cystein och NAC. Magnesium. 
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Kalcitriol (1,25-dihydroxivitamin D 3), den aktiva formen av vitamin D3, ökar glutationnivån i hjärnan och verkar vara en 

katalysator för produktionen av glutation. S-adenosylmetionin (SAMe), har också visat sig öka den cellulära nivån av 

glutation hos personer som lider av en sjukdomsrelaterad glutationbrist. Syntesen av SAMe är relaterad till cellulär 

förekomst av metionin, vitamin B12, folsyra, vitamin B6 och kolin. 

Antagonister. Koppar. Kvicksilver. Bly. Kadmium. 

Glutation Complex och läkemedel. Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra har visat sig minska nivån av glutation i 

levern och föranleder ett ökat behov. Gurkmeja har blodförtunnande verkan vilket kan medföra att det inte bör administreras 

ihop med det blodförtunnande läkemedlet waran. 

 

Gotu kola 
Produktinformation. Artikelnummer 438. 60 tabletter. Varje kapsel innehåller 600 mg extrakt av gotu kola. 

Ingredienser. Gotu kola extrakt 10:1. Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa och magnesiumsalter av fettsyror). 

Dosering: 2 tabletter per dag eller enligt rekommendation. 

Produktkod. Goto kola. 

En dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag 

Goto kola extrakt 1 200 mg 
 

Allmän information. Centella asiatica, gotu kola, är en örtväxt tillhörande växtfamiljen Apiaceae. Den växer i tempererade 

och tropiska träskområden i många regioner i världen. Stammarna är smala, gröna till rödgröna i färgen, som ansluter till 

varandra. Bladen bär på vita eller rödfärgade blommor. Biokemikalier i gotu kola inkluderar bland annat: 

• Triterpenoider asiaticosid, brahmosid, asiuyatic syra och brahmic syra.  

• Andra beståndsdelar inkluderar centellos, centellosid och madecassosid. 
 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid: ca 6 timmar. 

Lagringstid i levern: Okänd. 

Biotillgänglighet: Beroende av mag-och tarmkanalens funktion. 

Toxisk dos och biverkningar. Gotu kola är säkert vid kontrollerade doser i upp till två månaders förbrukning. Säkerheten 

för långvarig användning av gotu kola är inte känd. Överdosering kan ge upphov till illamående. 

Graviditet och amning. Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerhet vid användning under graviditet 

och amning. Försiktighet rekommenderas.  

Leversjukdom. Det finns oro för att gotu kola kan stressa leverfunktion. Personer som redan har en leversjukdom bör 

undvika att använda gotu kola.  

Kirurgi: Gotu kola kan störa medicinering under och efter operationen. Bryt användning minst 2 veckor före en planerad 

operation. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Gotu kola och läkemedel. Sedativa läkemedel kan interagera med gotu kola. En kombination kan orsaka för hög grad av 

sömnighet. Hepatotoxiska läkemedel kan interagera med gotukola. En kombination med följande läkemedel kan stressa 

leverfunktion: 

Acetaminophen.  Amiodaron.  Karbamazepin. 

Isoniazid.   Metotrexat.  Metyldopa. 

Flukonazol.  Itrakonazol.  Erytromycin. 

Fenytoin.   Lovastatin.  Simvastatin. 

 

Goya (Bitter Melon) 
Produktinformation. Artikelnummer 447. 60 kapslar. Varje kapsel innehåller 500 mg extrakt av Goya (Bitter Melon). 

Ingredienser. Goyaextrakt. Mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel). Kapsel: Gelatin. 

Dosering: 2 kapslar per dag eller enligt rekommendation. 

Produktkod. Goya. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

Goya extrakt 1 000 mg 
 

Allmän information. Bitter melon växer i tropiska områden, i delar av Amazonas, östra Afrika, Asien och Karibien. Det är 

en smal, klättrande vinstock med långa stjälkade löv och gula blommor som bärs i bladaxlarna. Frukten är avlång och liknar 

en liten gurka. Den omogna frukten är smaragdgrön och förvandlas till orange-gul när den är mogen. Alla delar av växten, 

inklusive frukt, smakar mycket bitter (därav namnet bitter melon). Bitter melon innehåller en mängd aktiva växtkemikalier 

inklusive triterpener, proteiner och steroider. Dessa inkluderar: 

• Alkaloider 

• Karantin 

• Karin 

• Kryptoxantin 

• Kukurbitiner 

• Kukurbitaciner 

• Kukurbitaner 

• Cykloartenoler 

• Diosgenin 

• Eleostearinsyror 

• Erytrodiol 

• Galakturonsyror 

• Galakturinsyror 

• Glykosyrolinsyra 

• Linolensyra 

• Momorcharasider 

• Momorchariner 

• Momordenol 

• Momordicilin 

• Momordicins 

• Momordicinin 
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• Momordicosides 

• Momordin 

• Multiflorenol 

• Myristinsyra 

• Nerolidol 

• Oleanolsyra 

• Oljesyra 

• Oxalsyra 

• Pentadekaner 

• Peptider 

• Petroselininsyra 

• Polypider 

• Proteiner 

• Rosmarinsyra 

• Rubixanthin 

• Spinasterol 

• Steroida glykosider 

• Stigmastadioler 

• Stigmasterol 

• Taraxerol 

• Trehalos 

• Trypsin-hämmare 

• Uracil 

• Vakin 

• V-insulin 

• Verbascosid 

• Vicine 

• Zeatin 

• Zeatin riboside 

• Zeaxanthin 

• Zeinoxanthin 

 

Dosering: 1–2 kapslar per dag.  

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid: ca 6 timmar. 

Lagringstid i levern: Okänd. 

Biotillgänglighet: Beroende av mag-och tarmkanalens funktion. 

Toxisk dos och biverkningar. Bitter melon är säkert vid kontrollerade doser i upp till tre månaders förbrukning. Säkerheten 

för långvarig användning av bitter melon är inte känd. Överdosering kan ge upphov till illamående.. 

Graviditet och amning. Bitter melon har i djurstudier visat svag livmoderstimulerande verkan. Skall inte användas vid 

graviditet och amning. De aktiva biokemikalierna i bitter melon kan överföras genom bröstmjölk. Därför är det 

kontraindicerat hos kvinnor som ammar. 

Diabetes. Alla delar av bitter melon har i många in studier visat blodsockersänkande verkan. Diabetiker bör kontrollera med 

sin vårdgivare innan de använder denna växt.  

Probiotika. Långvarig användning av bitter melon kan leda till att de goda tarmbakterierna reduceras till förmån för candida. 

Användning längre än 30 dagar bör kompletteras med probiotika i kosten.  

Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD)-brist: Personer med G6PD-brist kan utveckla anemi, huvudvärk, feber och 

magsmärta vid intag av bitter melon. Personer med G6PD-brist skall undvika bitter melon. 

Kirurgi: Bitter melon kan störa blodsockerkontrollen under och efter operationen. Bryt användning minst 2 veckor före en 

planerad operation. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Goya och läkemedel.  

• Bitter melon kan potentiera verkan av olika antidiabetika inklusive insulin. 

• Bitter melon kan potentiera verkan av statiner. 

 

Graviola 

Produktinformation. Artikelnummer 427. 100 tabletter. Varje tablett innehåller 500 mg pulver av Graviola. 

Ingredienser. Graviola pulver 1:1 och mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel).  

Dosering: 4 tabletter om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod. Graviola. 

Allmän information. Graviola är ett litet grönt träd som blir 5–6 meter högt med stora gröna blad. Trädet producerar en 

hjärtformad ätbar frukt som är gulgrönt färgad med vitt fruktkött.  Graviola förekommer i de varma och tropiska delarna av 

Syd- och Nordamerika. Frukten säljs i tropikerna och de spansktalande länderna under namnet Guanábana men heter 

Graviola i Brasilien. De hälsobringande effekterna hos Graviola är fram för allt kopplade till en grupp biokemikalier som gå 

under benämningen Annonaceous acetogenins. De hittills upptäckta biokemikalierna i graviola inkluderar bland annat:  
 

Annokatalin  Annohexocin  Annomonicin  Annomontacin  

Annomuricatin A & B Annomuricin A   Annomutacin  Annonacin  

Annonacinone  Annopentocin A  Cis-annonacin  Cis-corin D  

Corepoxylon  Coronin   Corossolin  Corossolone  

Donhexocin  Epomuricenin A & B Gigantetrocin   Gigantetrocin A & B 

Gigantetrocinon  Gigantetronenin  Goniothalamicin  Iso-annonacin 

Javoricin   Murtacin   Montanacin  Muri-catenol 

Muricatetrocin A & B  Muricatin D  Muricatocin A   Muricin H 

Muricin I   Muricoreacin  Murihexocin 3  Murihexocin A 

Murihexol  Murisolin   Robustocin  Rolliniastatin  

Xylomaticin 
 

Växtdelar som används: rot, bark och blad. 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader. Okänd. 

Halveringstid i vävnader. Okänd. 

Halveringstid i blod. 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet. Är relaterad till mag-tarmkanalens allmänna funktion. 
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Toxisk dos och biverkningar. Graviola har en låg toxicitet vid kontrollerade doser. Djurstudier har uppvisat toxisk verkan 

vid dosering motsvarande 100 mg per kroppskilo. En studie med råttor som fick ett barkextrakt intragastriskt (vid 100 mg/ 

kg) rapporterade en ökning av dopamin-, noradrenalin- och monoaminoxidasaktivitet samt en hämning av serotonin-

frisättning hos stressinducerade råttor. Alkoholextrakt av graviolablad visade ingen toxicitet eller biverkningar hos möss vid 

100 mg/kg. Vid en dosering av 300 mg/kg observerades emellertid en minskning av utforskande beteenden och lindriga 

abdominala sammandragningar. Allergiska reaktioner mot graviola kan förekomma. Dessa är emellertid mycket ovanliga. 

Överdosering kan ge lös avföring och illamående. Minska dosen om detta inträffar.  

Graviditet och amning. Graviola har visat livmoder stimulerande aktivitet i en djurstudie och bör därför inte användas under 

graviditet. 

Lågt blodtryck. Graviola har visat blodtryckssänkande och kärlvidgande aktiviteter i djurstudier och är därför 

kontraindicerande för personer med lågt blodtryck. 

ATP-förbättrare. Undvik att kombinera med ATP-förbättrare som CoQ10. Dessa kontraindicerar.  

Parkinsons sjukdom: Graviola kan förvärra symtomen på Parkinsons sjukdom. 

Probiotika. Graviola har uppvisat signifikant antimikrobiella egenskaper. Kronisk, långvarig användning av denna ört kan 

leda till att nyttiga bakterier i tarmkanalen minskar på grund av örtens antimikrobiella egenskaper. Komplettera kosten med 

probiotika och matsmältningsenzymer om graviola används under längre tid än 30 dagar. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, lågt blodtryck. 

Graviola och läkemedel. Uppmärksamhet bör hållas i följande situationer: 

• Graviola kan förstärka verkan av blodtryckssänkande läkemedel. Personer som tar blodtryckssänkande läkemedel bör 

kolla med sin vårdgivare innan de tar graviola. Blodtrycket bör övervaka deras i enlighet därmed (läkemedel kan behöva 

justeras). 

• Graviola kan förstärka verkan av antidepressiva läkemedel och störa MAO-hämmare. 

 

Gurkmeja Complex 
Produktinformation. Artikelnummer 444. 60 kapslar. Varje kapsel innehåller 300 mg gurkmejapulver och gurkmejaextrakt 

samt 10 mg extrakt av svartpeppar.  

Ingredienser. Gurkmejapulver 1:1. Gurkmejaextrakt (95 %). Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa och vegetabiliska 

magnesiumsalter av fettsyror). Piperinextrakt.  

Dosering. 2 kapslar per dag eller enligt ordination. Dosering bör uppdelas i två intag, morgon och kväll. 

Produktkod. Curcumin. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

Gurkmejapulver 400 mg 

Gurkmejaextrakt (95%) 100 mg 

Piperin 20 mg 

Allmän information. I den traditionella indiska ayurvediska medicinen har gurkmeja använts i tusentals år. De viktigaste 

kemiska komponenter i gurkmeja är en grupp av föreningar som kallas curcuminoider, som innefattar curcumin, 

dimethoxycurcumin och bisdemethoxycurcumin.  

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Lagringstid i levern: Okänd. 

Biotillgänglighet: 10–80% beroende på former av gurkmejakompositioner.  

Toxisk dos och biverkningar. Extrakt av gurkmeja bedöms som säkert i kontrollerade doser. Gurkmejaprodukter som ger 

upp till 8 gram curcumin dagligen verkar vara säkra när de används i upp till 2 månader. Kliniska studier på människor med 

höga doser, 12 gram om dagen, av curcumin har visat biverkningar i form av lätt illamående eller diarré.  

Kontraindikationer. Studier tyder på att curcumin i högre doser tycks undertrycka leverenzymet hepcidin vilket i sin tur kan 

ge upphov till järnbrist hos känsliga patienter.   

Graviditet. Det finns en viss oro för att medicinsk användning av curcumin kan stimulera livmodern, vilket kan leda till ett 

missfall. Detta antagande har emellertid inte bevisats vetenskapligt. Dock rekommenderas försiktighet. 

Diabetes. Gurkmeja har blodsockersänkande egenskaper. Diabetiker bör övervaka sitt blodsocker noggrant vid intag av 

gurkmejaextrakt. 

Gallbesvär. Gurkmeja kan förvärra gallbesvär. Använd inte gurkmeja om du har gallsten eller en gallvägsobstruktion. 

Kirurgi: Gurkmeja kan ha blodförtunnande egenskaper. Det kan bidra till ökad blödning under och efter operationen. Bryt 

användning minst två veckor före en planerad operation. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, järnbrist, ev. graviditet. 

Gurkmeja och konventionella läkemedel. Gurkmeja har blodförtunnande verkan vilket kan medföra att det inte bör 

administreras ihop med det blodförtunnande läkemedlet waran. 

 

Gurkmeja Plus 
Produktinformation. Artikelnummer 444B. 60 vegetabiliska kapslar. Varje kapsel ger 500 mg curcumin varav 6 procent 

curcuminoider. Gurkmeja Plus innehåller en specifik patenterad formula av curcumin, Novasol, vilket har en extra hög 

biotillgänglighet. En dagsdos motsvarande 1000 mg motsvarar biotillgängligheten hos 10 gram ordinärt gurkmejaextrakt. 

Varje kapsel ger 30 mg curcuminoider. 

Ingredienser. Novasol gurkmejaextrakt. Kapsel: Vegetarisk (mikrokristallinsk cellulosa). 

Dosering: 2 kapslar per dag eller enligt ordination. Dosering bör uppdelas i två intag, morgon och kväll. 
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Produktkod: Curcumin. 

Innehåll per dagsdos (2 kapslar): 
 

Ämne Dos/dag 

Curcumin 1000 mg 
 

Allmän information. I den traditionella indiska ayurvediska medicinen har gurkmeja använts i tusentals år. De viktigaste 

kemiska komponenter i gurkmeja är en grupp av föreningar som kallas curcuminoider, som innefattar curcumin, 

dimethoxycurcumin och bisdemethoxycurcumin.  

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Lagringstid i levern: Okänd. 

Biotillgänglighet: 10–80% beroende på former av gurkmejakompositioner.  

Toxisk dos och biverkningar. Extrakt av gurkmeja bedöms som säkert i kontrollerade doser. Gurkmejaprodukter som ger 

upp till 8 gram curcumin dagligen verkar vara säkra när de används i upp till 2 månader. Kliniska studier på människor med 

höga doser, 12 gram om dagen, av curcumin har visat biverkningar i form av lätt illamående eller diarré.  

Kontraindikationer. Studier tyder på att curcumin i högre doser tycks undertrycka leverenzymet hepcidin vilket i sin tur kan 

ge upphov till järnbrist hos känsliga patienter.   

Graviditet. Det finns en viss oro för att medicinsk användning av curcumin kan stimulera livmodern, vilket kan leda till ett 

missfall. Detta antagande har emellertid inte bevisats vetenskapligt. Dock rekommenderas försiktighet. 

Diabetes. Gurkmeja har blodsockersänkande egenskaper. Diabetiker bör övervaka sitt blodsocker noggrant vid intag av 

gurkmejaextrakt. 

Gallbesvär. Gurkmeja kan förvärra gallbesvär. Använd inte gurkmeja om du har gallsten eller en gallvägsobstruktion. 

Kirurgi: Gurkmeja kan ha blodförtunnande egenskaper. Det kan bidra till ökad blödning under och efter operationen. Bryt 

användning minst två veckor före en planerad operation. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, järnbrist, ev. graviditet. 

Gurkmeja och konventionella läkemedel. Gurkmeja har blodförtunnande verkan vilket kan medföra att det inte bör 

administreras ihop med det blodförtunnande läkemedlet waran. 

 

Havtorn 
Produktinformation. Artikelnummer 464. 100 gram havtornpulver. 

Dosering: 1 tesked per dag eller enligt ordination. 1 tesked ger ca 5 gram havtornspulver. Tillsätts med fördel i vatten eller 

andra drycker, yoghurt samt smoothies. 

Produktkod. Havtorn. 

Innehåll per dagsdos (1 tesked): 
 

Ämne Dos/dag 

Havtornspulver 5 gram 
 

Allmän information. Havtorn (Hippophae rhamnoides), även havstörne eller finnbär, är en art i familjen havtornsväxter. 

Den växer som buske i stora delar av Eurasien, främst nära havsstränder eller i torra områden. Dess orange, bärliknande 

frukter är rika på C-vitamin.  

Näringsinnehåll per 100 gram havtornspulver 

Ämne Mängd % av DRI*  Ämne Mängd % av DRI* 

Protein 0.7 gram   Fibrer 6 gram  

Kolhydrater 6.3 gram   Vatten 82.6 gram  

Fett 5 gram   Aska 1.8 gram  

Betakroten 860 mcg   Folsyra 24 mcg 12.0 % 

Niacin 0.3 mg 1.9 %  Vitamin A 107 mcg 13.4 % 

Tiamin 0.03 mg 2.7 %  Riboflavin 0.21 mg 15 % 

Vitamin B6 0.11 mg 7.9 %  Vitamin C 131 mg 164 % 

Vitamin E 3.1 mg 26 %  Vitamin K 14 mcg 19 % 

Fosfor 12 mg 1.7%  Jod 2 mcg 1.3 % 

Järn 0.7 mg 5 %  Kalcium 10 mg 1.3 % 

Kalium 40 mg 2 %  Magnesium 10 mg 2.7 % 

Natrium 4 mg   Zink 0.3 mg 3 % 

Omega 3 0.3 gram   Omega 6 0.6 gram  

Mangan 0.3 mg   Koppar 100 mcg 10 % 

Fytosteroler 34–52 mg   Beta-sitosterol 20–43 mg  
 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Lagringstid i levern: Okänd. 

Biotillgänglighet. Okänd.  

Toxisk dos och biverkningar. Havtorn bedöms som säkert i kontrollerade doser. Det finns ingen känd toxicitet.  

Graviditet och amning: Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten avseende intag av högre doser 

havtorn. Därför rekommenderas försiktighet.  
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Lågt blodtryck. Havtorn kan sänka blodtrycket när det tas i terapeutiska doser. I teorin kan det göra att blodtrycket blir för 

lågt hos personer med lågt blodtryck. 

Blödningsstörning. Havtorn kan bromsa blodkoagulation när det tas i terapeutiska doser. Det finns viss oro för att det kan 

öka risken för blåmärken och blödningar hos personer med blödningsstörningar. 

Kirurgi: Havtorn kan ha blodförtunnande egenskaper. Det kan bidra till ökad blödning under och efter operationen. Bryt 

användning minst två veckor före en planerad operation. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, järnbrist, ev. graviditet. 

Havtorn och konventionella läkemedel. Havtorn i terapeutiska doser har blodförtunnande verkan vilket kan medföra att det 

inte bör administreras ihop med det blodförtunnande läkemedel. Dessa inkluderar följande: 

• Aspirin. 

• Klopidogrel (Plavix). 

• Diklofenak (Voltaren, Cataflam). 

• Ibuprofen (Advil, Motrin). 

• Naproxen (Anaprox, Naprosyn). 

• Dalteparin (Fragmin). 

• Enoxaparin (Lovenox). 

• Heparin. 

• Warfarin (Coumadin). 

 

Ipe Roxo te 
Produktinformation. Artikelnummer 505. 75 gram örtte i lösvikt som traditionellt används för att stärka hälsa och väl-

befinnande. Ipe Roxo, även kallad Pau D'arco är ett mycket uppskattat örtte från Sydamerika. Teet kommer från innerbarken 

från det sydamerikanska trädet La Pacho. 

Dosering. 1,5 msk bark och 1/2 liter vatten sjudes i 10–15 min. 3–6 koppar kan drickas dagligen. 

Använd växtdel. Innerbarken 

Produktkod. Pao darco. 

Allmän information. Pau darco är ett stort träd som är hemmahörande i Amazonas regnskog och andra tropiska delar av 

Syd- och Latinamerika. Den kan bli 30 meter hög och trädets bas kan vara 2–3 meter i diameter. De inhemska 

indianstammarna har använt avkok av trädets innerbark i tusentals år som ett hälsobringande medel. Barken har en lång och 

väldokumenterad historia medicinsk historia hos ursprungsfolken i regnskogen. Det primära verksamma biokemikalierna i 

innerbarken är de så kallade lapachoiderna varav beta-lapachol anses vara den främsta. Halten av dessa är uppgraderad i ett 

4:1 extrakt. De huvudsakliga växt-kemikalierna i pau darco inkluderar:  

Acetaldehyder  Alfa-lapachon  Ajugoler   Anisinsyra 

Antrakinoner  Bensoesyror  Bensener   Beta-lapachon 

Karboxaldehyd  Krom   Krisantemin  Dehydro-alfa-lapachon 

Dehydroisolapachid Dehydroisolapachon Furanonaftokinoner  Hydroklorolapachol 

2-hydroxi-3-metylkinon 6-hydroximellin  Iso-8-hydroxylariciresinol Kigelinon 

Lapachenol  Lapachol   Lapachoner  Menakinoner   

4-metoxifenolin  Ftiolol   Quercetin   Tabebuin   

Tektokinon  Vanillinsyra  Vanillin   Veratrinsyra  

Veratrinaldehyd   Xyloidon 
 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i blod: 6–12 timmar i blod. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i vävnader: Okänd. 

Biotillgänglighet: Beroende på matsmältningssystemets funktion. 

Toxisk dos och biverkningar. Pao darco har en låg toxicitet vid kontrollerade doser. Vid kraftigt stressad leverfunktion 

(obalans i Fas 1och Fas 2) kan bildandet av höga mängder organiska toxiner i samband med den antibakteriella effekten som 

lapachoiderna har, framkalla illamående. Stora enstaka doser av kan orsaka gastrointestinala besvär och/eller illamående.  

Graviditet och amning: Det finns inga rapporter i litteraturen om kontraindikationer. Dock har minst en isolerad 

växtkemikalie i beta-lapachol uppvisat abortframkallande egenskaper i djurstudier. Eftersom det inte finns några studier som 

bekräftar säkerheten rekommenderas försiktighet under graviditeten. 

Kirurgi: Pau darco kan ha blodförtunnande egenskaper och kan öka risken för blödning under och efter operationen. Bryt 

användning minst två veckor före en planerad operation. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, blödarsjuka. 

Pao Darco och läkemedel. Pao Darco kan potentiera verkan av blodförtunnande läkemedel. Uppmärksamhet 

rekommenderas. 

 

Ipe Roxo 1:1 
Produktinformation. Artikelnummer 411. 120 tabletter. Varje tablett ger 500 mg finmalen innerbark från det 

sydamerikanska trädet La Pacho.  

Dosering. 4 tabletter om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Ingredienser. Pao Darco pulver 1:1. Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa och magnesiumsalter av fettsyror). 

Använd växtdel. Innerbarken. 
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Produktkod. Pao darco. 

En dagsdos (4 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag 

Pao Darco pulver 2 000 mg 
 

Allmän information. Pau darco är ett stort träd som är hemmahörande i Amazonas regnskog och andra tropiska delar av 

Syd- och Latinamerika. Den kan bli 30 meter hög och trädets bas kan vara 2–3 meter i diameter. De inhemska 

indianstammarna har använt avkok av trädets innerbark i tusentals år som ett hälsobringande medel. Barken har en lång och 

väldokumenterad historia medicinsk historia hos ursprungsfolken i regnskogen. Det primära verksamma biokemikalierna i 

innerbarken är de så kallade lapachoiderna varav beta-lapachol anses vara den främsta. Halten av dessa är uppgraderad i ett 

4:1 extrakt. De huvudsakliga växt-kemikalierna i pau darco inkluderar:  

Acetaldehyder  Alfa-lapachon  Ajugoler   Anisinsyra 

Antrakinoner  Bensoesyror  Bensener   Beta-lapachon 

Karboxaldehyd  Krom   Krisantemin  Dehydro-alfa-lapachon 

Dehydroisolapachid Dehydroisolapachon Furanonaftokinoner  Hydroklorolapachol 

2-hydroxi-3-metylkinon 6-hydroximellin  Iso-8-hydroxylariciresinol Kigelinon 

Lapachenol  Lapachol   Lapachoner  Menakinoner   

4-metoxifenolin  Ftiolol   Quercetin   Tabebuin   

Tektokinon  Vanillinsyra  Vanillin   Veratrinsyra  

Veratrinaldehyd   Xyloidon 
 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i blod: 6–12 timmar i blod. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i vävnader: Okänd. 

Biotillgänglighet: Beroende på matsmältningssystemets funktion. 

Toxisk dos och biverkningar. Pao darco har en låg toxicitet vid kontrollerade doser. Vid kraftigt stressad leverfunktion 

(obalans i Fas 1och Fas 2) kan bildandet av höga mängder organiska toxiner i samband med den antibakteriella effekten som 

lapachoiderna har, framkalla illamående. Stora enstaka doser av kan orsaka gastrointestinala besvär och/eller illamående.  

Graviditet och amning: Det finns inga rapporter i litteraturen om kontraindikationer. Dock har minst en isolerad 

växtkemikalie i beta-lapachol uppvisat abortframkallande egenskaper i djurstudier. Eftersom det inte finns några studier som 

bekräftar säkerheten rekommenderas försiktighet under graviditeten. 

Kirurgi: Pau darco kan ha blodförtunnande egenskaper och kan öka risken för blödning under och efter operationen. Bryt 

användning minst två veckor före en planerad operation. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, blödarsjuka. 

Pao Darco och läkemedel. Pao Darco kan potentiera verkan av blodförtunnande läkemedel. Uppmärksamhet 

rekommenderas. 

 

Ishavsalger (Ascophyllum Nodosum) 
Produktinformation. Artikelnummer 402. 250 tabletter. Varje tablett ger 335 mg Ascophyllum Nodosum. 

Ingredienser. Ascophyllum Nodosum. Mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel). Magnesiumsalter av fettsyror 

(klumpförebyggande ämne). 

Dosering. 4 tabletter per dag eller enligt rekommendation. Dosering bör uppdelas i två intag. 

Produktkod. Ascophyllum Nodosum. 

En dagsdos (4 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag 

Ascophyllum Nodosum 1 340 mg 
 

Allmän information. Ascophyllum nodosum är en brunalg tillhörande familjen Fucaceae. Den förekommer över stora delar 

av är norra Atlanten. Det är vanligt på den nordvästra kusten i Europa (från Svalbard till Portugal) inklusive östra Grönland 

och den nordöstra kusten av Nordamerika. Asco Phyllum Nodosum innehåller relativt höga mängder kalium, natrium, 

kalcium, magnesium, spårelement och jod. Vitamininnehållet skiljer sig mellan olika sorter, men brunalgen innehåller 

mycket tokoferoler, B-vitaminer samt betakaroten. Exempelvis kan 4 tabletter Ishavsalger ge minst 300 mcg jod. 

Genomsnittligt näringsinnehåll per 100 gram. 
 

Ämne Mängd  Ämne Mängd  Ämne Mängd 

Betakaroten 4 mg  Tiamin 350 mcg  Riboflavin 800 mcg 

Niacin 2 mg  Vitamin C 100 mg  Vitamin D 400 mcg 

Vitamin E 22 mg  Vitamin K 1 000 mcg  Kalcium 5 000 mg 

Folsyra 60 mcg  Biotin 30 mcg  Svavel 1 300 mg 

Fosfor 200 mg  Magnesium 2 000 mg  Natrium 300 mg 

Kalium 250 mg  Järn 60 mg  Jod 50 mg 

Kisel 16 mg  Bor 9 mg  Zink 6 mg 

Mangan 1 300 mcg  Koppar 1 mg  Kobolt 500 mcg 

Selen 400 mcg  Vanadin 400 mcg  Molybden 60 mcg 
 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 
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Halveringstid i blod: 6–12 timmar i blod. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i vävnader: Okänd. 

Biotillgänglighet: Beroende på matsmältningssystemets funktion. Ökar vid samtida intag av fett och klorofyllämnen. 

Toxisk dos och biverkningar. Ascophyllum nodosum har en låg toxicitet vid kontrollerade doser. Biverkningar är sällsynta 

men kan inkludera magproblem. Stora enstaka doser av kan orsaka gastrointestinala besvär och/eller illamående. Ett enskilt 

intag motsvarande 15 gram kan ge upphov till svart avföring och hjärtklappningar. Vissa känsliga individer kan reagera på 

lägre doser motsvarande 6 tabletter. 

Graviditet och amning. Det finns inte tillräckligt med information om säkerhet vid oralt intag under graviditet eller amning. 

Försiktighet rekommenderas. 

Hashimotos sjukdom. Individer med Hashimotos sjukdom bör använda Ishavsalger med försiktighet. Överdoseringen kan 

ge upphov till hyperaktivitet och snabba hjärtslag.  

Kontraindikationer. Intag av ishavsalger kan öka utsöndringen av zink, kalcium och mangan. Komplettera alltid terapeutisk 

behandling med ett bredspektrum som ger dessa ämnen (ex Optimal Protest). 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Ishavsalger och läkemedel. 

• Amiodaron är ett läkemedel som används för att förhindra onormal hjärtrytm. Den innehåller höga halter av jod och kan 

påverka sköldkörtelfunktionen. Bör inte kombineras med kliniska doser av jod. 

• Farmakologiska doser av jod kan minska den antikoagulerande effekten av warfarin. 

• Jod kan teoretiskt potentiera effekten av Levaxin. 
 

 

Jatai (Brasilian Copal)  
Produktinformation. Artikelnummer 467. 60 kapslar. Varje kapsel ger 500 mg pulver av jataibark.  

Ingredienser. Jataibark powder 1:1. Kapsel: vegetabilisk. 

Dosering. 2 kapslar per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Använd växtdel: bark. 

Produktkod. Jatai. 

Innehåll per dagsdos (2 kapslar): 
 

Ämne Dos/dag 

Jataibark powder 1000 mg 
 

Allmän information. Jatoba, eller Jatai, är ett stort träd som kan bli närmare 30 meter högt. De är hemmahörande i 

Amazonas regnskog och delar av tropiska Centralamerika. Trädet producerar ljusgröna blad och vita doftande blommor som 

pollineras av fladdermöss. Frukten är ätbar men anses smaka illa. Indianer i Amazonas har länge använt hartset från trädet i 

magiska ritualer och bröllopsceremonier. Jatobas bark och löv har en långvarig historia som hälsobringande medel hos 

inhemska stammarna i regnskogen. Kemisk analys av jatoba visar att den är rik på en rad biologiskt aktiva föreningar 

inklusive diterpener, sesquiterpener, flavonoider och oligosackarider. Forskningen har visat specifikt stort intresse för 

biokemikalien astlibin. Jatoba innehåller också terpen- och fenolkemikalier som ansvarar för att skydda trädet från svampar i 

regnskogen. Jatobaträdet ett av få träd i regnskogen som har en helt ren stambark utan närvaro av vare sig mögel eller svamp 

tack vare dessa svampdödande terpener och fenoler. De viktigaste kemikalierna som finns i jatoba inkluderar (på engelska):  

• Alpha-copaene 

• Alpha-cubebene 

• Alpha-himachalene 

• Alpha-humulene 

• Alpha-muurolene 

• Alpha-selinene 

• Astilibin 

• beta-bisabolene 

• beta-bourbonene 

• beta-copaene 

• betacubebene 

• beta-gurjunene 

• beta-humulene 

• beta-selinene 

• beta-sitosterol 

• calarene 

• carboxylic acids 

• caryophyllene 

• catechins 

• clerodane diterpenes 

• communic acids 

• copacamphene 

• copalic acid 

• cubebene 

• cyclosativene 

• cyperene 

• delta-cadinene 

• gamma-muurolene 

• gamma-cadinene 

• halimadienoic acids 

• heptasaccharides 

• kovalenic acid 

• labdadiene acids 

• octasaccharides 

• oligosaccharides 

• ozic acids 

• polysaccharides 

• selinenes 

• taxifolin 
 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en dag. 

Halveringstid i blod: 4–6 timmar. 

Toxisk dos och biverkningar. Jataibarken har ingen känd toxicitet i kontrollerade doser. Överdosering kan ge upphov till 

illamående, magbesvär och lös avföring. 

Graviditet och amning: Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten varför försiktighet 

rekommenderas. 

Sömnproblem. Jatai har en naturlig uppiggande verkan varför intag bör ske före kl.18 för att undvika sömnlöshet. 

Diabetes. Jatai kan ha hypoglykemisk verkan varför det bör intas med försiktighet av diabetiker. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar och njursvikt. 

Synergister. Inga kända. Antagonister. Inga kända. 

Jatai och läkemedel. Eftersom Jatai kan ha hypoglykemisk verkan kan det potentiera verkan av antidiabetika som 

exempelvis insulin. 
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Kidnyl 

Produktinformation. Artikelnummer 480. 60 tabletter. Varje tablett ger 220 mg extrakt av Chansa Piedra (Phyllantus 

niruri).  

Ingredienser. Isomalt (konsistensmedel). Phyllanthus niruri extrakt 4:1. Mikrokristallinisk cellulosa (fyllnadsmedel). 

Magnesium. Extrakt av pollen P2. Fettsyror (klumpförebyggande medel). Magnesiumsalt av fettsyror (stabiliseringsmedel). 

Kiseldioxid (klumpförebyggande medel). Total tablettvikt: 650 mg  

Dosering: 2 tabletter per dag eller enligt rekommendation. Dosering bör uppdelas i två intag, morgon och kväll. 

Produktkod: Phyllantus niruri. 

Dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag % DRI* 

Magnesium 100 mg 27 % 

Phyllantus Niruri 440 mg  

Extrakt P2 68 mg  

*DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. Phyllantus niruri, även kallad Chansa Piedra, är en liten ettårig ört som når ca 30–40 cm i höjd. 

Phyllantus niruri hör hemma i den sydamerikanska folkmedicinen och dess användning är utbredd över hela världen. När de 

spanska conquistadorerna kom i kontakt med denna ört under erövringen av Sydamerika under 1500-talet så gav de örten 

namnet Chansa Piedra (stensprängaren), eftersom den traditionellt används just mot njur-och gallsten.  

Del som används: hela växten. 

De huvudsakliga växtkemikalierna i phyllantus niruri inkluderar:  

Alkaloider Astragalin Brevifolin Karboxylsyror Korilagin  Cymen 

Ellaginsyra Ellagitanniner Gallocatekiner Geranin  Hypofyllanthin Niranetinirin 

Niranurin  Nirurisid  Norsecurininer Phyllanthin Phyllanthenol Phyllochrysine 

Phyltetralin Repandusinsyror Quercetin  Quercetol  Quercitrin Rutin  

Saponiner Triacontanal Tricontanol 
 

Dosering: 2 tabletter om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll. Kombinera gärna med Noacid (2+2). Skall alltid ges 

tillsammans med magnesium. 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid: Sannolikt ca 6 timmar. 

Biotillgänglighet: Relaterad till mag-tarmkanalens allmänna funktion. 

Toxisk dos och biverkningar. Phyllantus niruri har en låg toxicitet. Inga toxiska reaktioner har konstaterats vid 

kontrollerade doser upp till tre månader. Allergiska reaktioner kan förekomma. Dessa är emellertid mycket ovanliga. 

Överdosering kan ge lös avföring och illamående. 

Hjärt- och kärlsjukdomar.  Phyllantus niruri har blodtryckssänkande egenskaper. Personer med hjärtsjukdom och/eller tar 

receptbelagda hjärtmediciner bör konsultera sin vårdgivare innan de tar denna ört. Det kan vara kontraindicerande för vissa 

individer med hjärtsjukdomar och/eller hjärtmedicinering, som kan behöva övervakas och justeras. 

Graviditet. Phyllantus niruri har dokumenterats med antifertilitetseffekter i en musstudie (effekten försvann 45 dagar efter 

doseringens slut). Även om denna effekt inte har dokumenterats hos människor, är användningen av örten sannolikt 

kontraindicerande för kvinnor som söker graviditet eller tar fertilitetsläkemedel. Denna effekt har emellertid inte underbyggts 

tillräckligt för att användas som ett preventivmedel. 

Diabetes. Phyllantus niruri kan ha hypoglykemiska effekter. Det är kontraindicerande för personer med hypoglykemi. 

Diabetiker bör konsultera sin vårdgivare innan de tar denna ört eftersom insulinläkemedel kan behöva övervakas och justeras. 

Diuretikum. Phyllantus niruri har dokumenterade diuretiska effekter. Kronisk och akut användning av denna ört kan vara 

kontraindicerande vid medicinska tillstånd där diuretika inte rekommenderas. Kronisk långvarig användning diuretika kan ge 

upphov till elektrolyt- och mineralobalanser. Dock har humanstudier (i upp till tre månaders kronisk användning) inte 

rapporterat några biverkningar. Vid användning rekommenderas tillägg av magnesium, kalium och vatten. 

Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes, graviditet, magnesiumbrist. 

Kidnyl och läkemedel. Försiktighet bör tillämpas till följande läkemedel: 

• Kan förstärka verkan av insulin och antidiabetika. 

• Denna växt innehåller en naturligt förekommande växtkemikalie kallad geranin. Denna kemikalie har dokumenterats 

inneha hypotensiva och angiotensin converting enzyme hämmande effekter i djurstudier. Som sådan, kan denna växt 

förstärka verkan av blodtryckssänkande läkemedel, beta-blockerare och andra hjärtmediciner. 

 

Kronärtskocka 
Produktinformation. Artikelnummer 465. Varje tablett ger 600 mg extrakt av kronärtskocka. 

Ingredienser. Extrakt av kronärtskocka 8:1. Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa och magnesiumsalter av fettsyror). 

Dosering. 2 tabletter per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Använd växtdel. Blad och blomma. 

Produktkod. Kronärtskocka. 

En dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag 

Extrakt av kronärtskocka 1 200 mg 
 

Allmän information. Kronärtskocka, Cynara cardunculus, är en kulturgrupp inom arten kardon i familjen korgblommiga 

växter. Det är en ätbar tistelliknande växt, vars blomknoppar skördas strax innan den blommar. Växten är flerårig, men kan 
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inte övervintra i kallt klimat och kan därför på nordiska breddgrader normalt endast odlas som ettårig. Under gynnsamma 

villkor kan den dock övervintra. Kronärtskocka härstammar frän sydöstra medelhavsområdet, där den är flerårig. Kronärts-

kocka har en långvarig tradition som hälsobringande medicinalväxt i Europa. Huvudsakliga aktiva biokemikalier inkluderar: 

• Apigeniner.  

• Bitterämnen. 

• Cynariner. 

• Eteroljor. 

• Fenoler. 

• Flavonoider. 

• Folat.  

• Fosfor.  

• Järn.  

• Kalcium. 

• Kalium.  

• Kininsyror.  

• Lutein.  

• Luteoliner.  

• Magnesium.  

• Mangan.  

• Natrium. 

• Niacin.  

• Pantotensyra. 

• Riboflavin.  

• Tiamin. 

• Vitamin B6 . 

• Vitamin C.  

• Vitamin E. 

• Vitamin K. 

• Zeaxantin.  

• Zink. 
 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid: I blod ca 6 timmar. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biotillgänglighet: Okänd. Sannolikt relaterad till mag-tarmkanalens funktion. 

Toxisk dos och biverkningar. Extrakt av kronärtskocka har ingen känd toxicitet i kontrollerade doser. Upp till 23 månaders 

användning har i forskning inte visat några toxiska reaktioner. Överdosering kan hos vissa känsliga individer framkalla 

illamående och lös avföring. 

Graviditet och amning. Det finns inte tillräcklig tillförlitlig information om säkerheten vid användning av extrakt vid 

graviditet och amning. Försiktighet rekommenderas.  

Allergier. Kronärtskocka kan framkalla allergiska reaktioner hos personer som är allergiska motringblommor, prästkragar, 

krysantemum, tusenskönor och liknande växter.  

Gallsten. Eftersom kronärtskocka är galldrivande terapeutisk användning framkalla gallbesvär hos individer med gallsten. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar och njursvikt. 

Kronärtskocka och läkemedel - Eftersom kronärtskocka har förmågan att reparera leverns förmåga att tillverka enzymer, så 

kan det kontraindikera med Waran. 

 

Kudzu (Pueraria lobata) 
Produktinformation. Artikelnummer 407.  60 vegetariska kapslar. Varje kapsel innehåller 500 mg extrakt av Kudzu med 

minimum 40 % flavonoider (daidzein, daidzin och puerarin).  

Ingredienser. Extrakt av kudzu. Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). Kapsel: Vegetabilisk cellulosa. 

Dosering. 2 kapslar per dag eller enligt ordination.  

Växtdel som används. Rot. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

Extrakt av kudzu 1 000 mg 
 

Allmän information. Kudzu, även kallad japansk pilrot, är en grupp växter i släktet Pueraria tillhörande ärtfamiljen 

Fabaceae. Det är en mångårig vinrankeväxt, som ingår i den traditionella kinesiska medicinen. Växten härstammar från 

Östasien. Kudzuväxten har en kraftig rot som påminner om ginsengroten. Kudzuroten innehåller bland annat följande 

biokemikalier: 

• Flavonoider. 

• Isoflavonoider. 

• Isoflavoner, inklusive puerarin (cirka 60% av 

isoflavonerna). 

• Daidzein. 

• Oleanen triterpen glykosider. 

• Daidzein. 

• Genistein. 

• Tectoridin. 

• Kakkalid. 

• Formononetin. 

• biochanin A. 

• Mirificin. 

• Salvinsyra. 
 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom 30 minuter. 

Halveringstid i blod. Ca 4–6 timmar för aktiva substanser. 

Lagringstid i vävnader. Okänd 

Biotillgänglighet. Okänd. 

Toxisk dos och biverkningar. Ingen känd toxicitet vid kontrollerade doser. Terapeutisk dos bedöms som säker i upp till 4 

månaders intag. Överdosering kan hos känsliga individer framkalla biverkningar i form av hudklåda, magbesvär och yrsel.  

Graviditet och amning. Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten vid användning av kudzurot 

vid graviditet eller amning. Försiktighet rekommenderas. 

Blödningar eller blodkoagulationsproblem. Kudzu har blodförtunnande verkan. Det kan förvärra blödningar och 

blodkoagulationsproblem. 

Hjärt-kärlsjukdomar. Det finns en oro för att kudzu kan störa vissa kardiovaskulära behandlingar. Kudzu har visat sig 

sänka blodtrycket och påverka hjärtrytmen i djurförsök. 

Diabetes. Kudzu kan påverka blodsockernivån hos personer med diabetes. Diabetiker bör övervaka sitt blodsocker noggrant 

vid användning av kudzu. 
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Östrogenrelaterade tillstånd. Hormonkänsligt tillstånd så som bröstcancer, livmodercancer, äggstockscancer och 

endometrios kan påverkas av terapeutiska intag. Kudzu kan fungera som östrogen. Vid dessa tillstånd bör kudzu undvikas.  

Leversjukdom. Teoretiskt kan kudzu förvärra olika leversjukdomar. Personer med leversjukdom bör undvika kudzu. 

Kirurgi. Kudzu kan påverka blodsockernivåerna och kan störa blodsockerkontrollen under och efter operationen. Bryt 

användning av kudzu minst två veckor före en planerad operation. 

Kudzu och konventionella läkemedel. Kudzu kan påverka följande läkemedel: 

• Kudzu kan minska verkan av östrogenbaserade preventionsmedel. 

• Östrogen i kombination med kudzu kan hos vissa känsliga individer framkalla koffeinrelaterad huvudvärk. Östrogen i 

kombination med kudzu minskar kroppens förmåga att bryta ned koffein. 

• Kudzu kan potentiera verkan av blodförtunnande läkemedel och öka risken för blåmärken och blödningar. 

• Kudzu kan minska kroppen förmåga att avgifta metotrexat. Detta kan öka risken för biverkningar relaterade till 

metotrexat. 

• Kudzu kan motverka effekten av Tamoxifen (Nolvadex). Östrogenkänsliga cancerformer påverkas av östrogennivåer i 

kroppen. Tamoxifen används för att behandla och förebygga dessa typer av cancer.  

• Eftersom kudzu kan minska blodsockret kan det påverka olika diabetesmediciner. 

 

Maitake (Grifola Frondosa) 
Produktinformation. Artikelnummer 134. 60 vegetabiliska kapslar. Varje kapsel innehåller 500 mg Maitake.  

Ingredienser. Maitake powder 1:1. Maitake extrakt. Fyllnadsmedel (mikrokristallinisk cellulosa). Klumpförebyggande 

medel (vegetabiliska magnesiumsalter av fettsyror). Kapsel: Vegetabilisk.  

Produktkod: Maitake. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 
 

Ämne Dos/dag 

Maitake powder 500 mg 

Maitake extrakt 500 mg 
 

Allmän information 

Maitake, även kallad korallticka (Grifola frondosa) är en svampart som ingår i släktet Grifola, och familjen Meripilaceae. 

Maitake har konsumerats under århundraden i Kina och Japan där det är en av de viktigaste kulinariska svamparna. Den har 

även en långvarig tradition inom den östasiatiska folkmedicinen. 
 

Dosering: 2 kapslar om dagen, uppdelat i två intag morgon och kväll.  

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i vävnader: Okänd. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: Okänd. 

Biotillgänglighet: Beroende av matsmältningssystemets generella kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. Maitake betraktas som säkert vid kontrollerade doser. Vissa känsliga individer kan vid 

överdosering utveckla illamående.  

Graviditet och amning: Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten varför försiktighet 

rekommenderas. 

Diabetes: Maitake kan sänka blodsockernivån.  

Lågt blodtryck: Maitake svamp kan sänka blodtrycket. Hypotetiskt kan blodtrycket bli för lågt hos personer med lågt 

blodtryck vid intag av maitake.  

Kirurgi: Eftersom maitake kan påverka blodsockernivån, kan blodsockerkontrollen bli svår under och efter operation. Bryt 

användning minst två veckor före en planerad operation. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes. 

Synergister. Okänt.  

Antagonister. Okänt.  

Maitake och läkemedel. Försiktighet bör upprätthållas till följande läkemedel: 

• Blodtryckssänkande läkemedel 

• Antidiabetika 

 

Manaca 
Produktinformation. Artikelnummer 450. 60 kapslar. Varje kapsel ger 400 mg manacapulver. 

Ingredienser. Manacapulver 1:1. Fyllnadsmedel (Mikrokristallinsk cellulosa och magnesiumsalter av fettsyror). Kapsel: 

Vegetabilisk. 

Dosering. 2 kapslar per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Använd växtdel. Rot. 

Produktkod. Manaca. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

Manacapulver 1 000 mg 
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Allmän information. Manaca är ett medelstort buskigt träd hemmahörande i Amazonasområdet i Brasilien, Bolivia, Peru, 

och Ecuador. Manaca har en lång tradition som läkeört hos Amazonas ursprungsbefolkning tupiindianerna. De huvudsakliga 

växtkemikalier i manaca inkluderar:  

• Aesculetin 

• Alfa-ionon 

• Alfa-terpineol 

• Bensylbensoat 

• Bensylsalicylat 

• Beta-bisabolen 

• Beta-cyclocitralbrunfjoner 

• Beta-damascenon 

• Beta-eudesmol 

• Beta-safranal 

• Brunfelsamidine 

• Elemol 

• Farnesol 

• Farnesyl 

• Geraniol 

• Geranyl hopeanin 

• Heptadekan 

• Heptan 

• Hexadekan 

• Isobutylsalicylat 

• Jononer 

• Lavandulal 

• Limonen 

• Linalool 

• Linolensyra 

• Linolsyra 

• Manacein 

• Manacin 

• Mandragorin 

• Metylanisoler 

• Metylfuraner 

• Myrcen 

• Myristinsyra 

• Neofytadien 

• Nerolidol 

• Nonadekan 

• Nonaner 

• Ocimene 

• Palmitinsyra 

• Pentadekan 

• Pentadekansyra 

• Pentakosan 

• Pinoresinoler  

• Salicylsyraestrar 

• Scopoletin 

• Scopolin 

• Terpinolene 

• Trikosan 
 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid i vävnader: Okänd. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: Okänd. 

Biotillgänglighet. Relaterad till mag-tarmkanalens allmänna funktion. 

Toxicitet och biverkningar. Manacaroten har låg toxicitet vid kontrollerade doser. Emellertid kan överdosering hos känsliga 

individer framkalla toxiska reaktioner i form av överdriven salivering, yrsel och illamående.  

Graviditet och amning. Manacaroten har traditionellt använts som ett abortativt medel och skall inte ges vid graviditet. 

Allergier. Personer som är allergiska mot acetylsalicylsyra bör undvika att användning. Manaca innehåller salicylat och flera 

av dess derivat. Salicylat förekommer naturligt i växter och för vissa människor kan det orsaka allergiska reaktioner.  

Kirurgi: Eftersom manaca har blodförtunnande egenskaper finns ökad blödningsrisk under och efter operation. Bryt 

användning minst två veckor före en planerad operation. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes. 

Synergister. Okänt.  

Antagonister. Okänt.  

Manaca och läkemedel. Försiktighet bör upprätthållas till följande läkemedel: 

• Manacaroten innehåller kumariner, som är en växtkemikalier känd för att tunna ut blodet. De som tar blodförtunnande 

läkemedel bör endast använda manaca under ledning och övervakning av en kvalificerad vårdgivare. 

• Manacaroten innehåller skopoletin kan hämma enzymet monoaminoxidas. Manaca bör inte kombineras med MAO-

hämmare, tyrosin, trypotfan och SSRI-preparat. 

 

Maytenus Ebenifolia (Chuchuasi) 
Produktinformation. Artikelnummer 469. 60 tabletter. Varje tablett ger 500 mg torkat pulver av Maytenus ebenifolia.  

Ingredienser. Maytenus ebenifolia 1:1 powder. Fyllnadsmedel (Mikrokristallinsk cellulosa och magnesiumsalter av 

fettsyror). 

Dosering: 2 tabletter om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Använd växtdel. Innerbarken. 

Produktkod. Maytenus ebenfolia. 

En dagsdos (2 tabletter) ger: 
 

Ämne Dos/dag 

Maytenus Ebenifolia 1:1 powder 1 000 mg 

Allmän information 

Maytenus ebenfolia är ett stort träd hemmahörande i Amazonas regnskogar. Trädet kan bli 30 meter högt. Den har stora blad 

(10–30 cm) och små, vita blommor. Maytenus ebenfolia extremt hård och rödbrun bark. Innerbarken innehåller en 

imponerande sammansättning av växtkemikalier. Mestadels triterpener, flavonoler och sesquiterpenalkaloider. Två av de mer 

välkända biokemikalierna i är alkaloiderna maytein och maytansin. De huvudsakliga växtkemikalierna i Maytenus ebenfolia 

inkluderar:  
 

Agarofuran    Sesquiterpener   Kanophyllol 

Katekin-tanniner   Dammaran   Triterpener 

Dulcitol    Ebenifolinalkaloider  Euojaponinalkaloider 

Makroperiner   Makropiner   Pristimeran 

Proantocyanidiner    Tingenon    Maytein och maytansin 
 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 
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Halveringstid i blod: 6–12 timmar. 

Biotillgänglighet. Är relaterad till mag-tarmkanalens generella funktion. 

Toxisk dos och biverkningar. Maytenus ebenfolia har en låg toxicitet. Allergiska reaktioner kan förekomma. Dessa är 

emellertid mycket ovanliga. Överdosering kan ge lös avföring och illamående. 

Graviditet och amning: Inte tillräckligt är känt om användning av under graviditet och amning varvid försiktighet 

rekommenderas. 

Kontraindikationer: Inga kända. 

Relation till läkemedel: Inga kända. 

 

Mariatistel - Milk Thistle complex (Finland) 
Produktinformation. Artikelnummer 404. 60 kapslar. Varje kapsel ger 300 mg extrakt av mariatistel tillsammans med 150 

mg maskrosrospulver.  

Ingredienser. Standardiserat extrakt av mariatistel med 80% halt av silymarin. Maskrospulver 1:1. Fyllnadsmedel 

(mikrokristallinsk cellulosa). Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror). Kapsel: Vegetabilisk 

(hyproxipropylmetylcellulosa). 

Dosering: 2 kapslar om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod. Mariatistel. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 
 

Ämne Dos/dag 

Extrakt av mariatistel 600 mg 

Maskrospulver 300 mg 

Allmän information. Mariatistel (Silybum marianum) är en växtart i familjen korgblommiga växter. Mariatistel är en ett- 

eller tvåårig ört som kan bli över en meter hög. Den har en vanligen grenig stjälk med strödda, vitfläckiga blad, som har 

tandad kant med vassa tornar. De rödvioletta blomkorgarna sitter ensamma och har taggiga holkfjäll. Mariatisteln är en odlad 

art som sällsynt kan finnas förvildad. Den har sitt ursprung i Medelhavsområdet. Traditionellt extrakt av mariatistel är 

tillverkat av frön, som icke-extraherat innehåller cirka 4–6% silymarin. Extraktet består av cirka 65–80% silymarin (ett 

flavonolignankomplex) och 20–35% fettsyror, inklusive linolsyra. Silymarin är en komplex blandning av polyfenol-

molekyler samt sju nära besläktade flavonolignaner vilka inkluderar silybin A, silybin B, isosilybin A, isosilybin B, 

silychristin, isosilychristin, silydianin och en flavonoid (taxifoli).  

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid i blod: 6–12 timmar. 

Biotillgänglighet. Är relaterad till mag-tarmkanalens generella funktion. 

Toxisk dos och biverkningar. Mariatistel har en låg toxicitet. Den anses vara säker i doser motsvarande 420 mg silymarin 

per dag i uppdelade doser upp till 41 månaders användning. Allergiska reaktioner kan förekomma. Dessa är emellertid 

mycket ovanliga. Överdosering kan ge lös avföring och illamående. Huvudvärk och klåda har också rapporterats. Toxiska 

effekter av silymarin har inte noterats kliniskt vid en dosering av 1 200 mg per dag. Emellertid har milda allergier 

rapporterats vid doser större än 1 500 mg per dag.  
Graviditet och amning. Mariatistel har traditionellt använts under graviditeten. Begränsade kliniska studier under graviditet 

visar användning utan uppenbara biverkningar. Ytterligare data behövs dock för att bekräfta säkerheten varvid försiktighet 

rekommenderas. 

Allergier. Mariatistel är kontraindicerande hos personer med allergi mot alla växter i Asteraceae-familjen. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar och njursvikt. 

Relation till läkemedel: Mariatistel kan öka nedbrytningshastigheten av en rad läkemedel. Detta inkludera läkemedel som 

metaboliseras av cytokrom P450 (CYP-450) 1A2, 2C19, 2D6, 2E1 och 3A4, samt P-glykoprotein.  

 

Optimal Tarmbalans 
Produktinformation.  Artikelnummer 106. 60 kapslar. Varje kapsel innehåller 500 mg extrakt av espinhera santa, 

ängsyrarot, rödalmsbark, kardborrerot och rabarberrot.  

Ingredienser. Espinhera santa extrakt 8:1. Ängsyrarot extrakt 4:1 och 1:1. Rödalmsbark extrakt 4:1 och 1:1. Kardborrerot 

extrakt 4:1 och 1:1. Rabarberrot extrakt 1:1 och 4:1. Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa och magnesiumsalter av 

fettsyror). Kapsel: Vegetabilisk. 

Dosering. 2 kapslar per dag uppdelat i två intag morgon och kväll. 

Produktkod. Espinhera santa. Ängsyrarot. Rödalmsbark. Kardborrerot. Rabarberrot. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

Örtblandning OTB 1 000 mg 
 

Allmän information. Optimal Tarmbalans innehåller följande örter: 

• Espinhera santa är ett busklikt träd som förekommer i Sydamerika. Den främsta biokemikalien i växten är 

maytansinoider.  

• Ängssyrarot innehåller flavonoider, antrakinoner och oxalsyra. 

• Rödalm som traditionellt använd av nordamerikanska indianer för dess förmåga att tona och lugna ned ett stressat 

matsmältningssystem. 

• Rabarberrot som innehåller antrakinoner, såsom emodin och rhein.  

• Kardborrerot som innehåller mycket C-vitamin, järn, vitamin A, B (complex), E, P och PABA. 
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Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid: Blod 6–12 timmar. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biotillgänglighet: absorberingen äger rum i tunntarmen. 

Toxisk dos och biverkningar. Låg toxicitet. 

Kontraindikationer. Forskning tyder på att extrakt av Espinheira santa kan ha östrogen stimulerande effekter och kan 

minska fertiliteten hos kvinnor. Kvinnor som försöker bli gravida, eller de med östrogen relaterad cancer bör inte använda 

denna växt. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Optimal tarmbalans och konventionella läkemedel 

• Espinhera Santa kan teoretiskt potentiera verkan av Barbiturater, vilket är en äldre typ av läkemedel mot ångest, 

sömnproblem och epilepsi. 

• Rödalm kan minska absorptionen av olika läkemedel.  

 

PD-4:1 
Produktinformation. Artikelnummer 412B. 60 kapslar. PD-4:1 är ett avancerat kosttillskott där varje kapsel ger 500 mg 

extrakt av Pao darco.  

Ingredienser. Pao darco extrakt (haltdeklaration 4:1). Kapsel: Vegetabilisk. 

Dosering: 2 kapslar per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Använd växtdel. Innerbarken 

Produktkod. Pao darco. 

Dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

Pao darco extrakt 1 000 mg 
 

Allmän information Pau darco är ett stort träd som är hemmahörande i Amazonas regnskog och andra tropiska delar av Syd- 

och Latinamerika. Den kan bli 30 meter hög och trädets bas kan vara 2–3 meter i diameter. De inhemska indianstammarna 

har använt avkok av trädets innerbark i tusentals år som ett hälsobringande medel. Barken har en lång och väldokumenterad 

historia medicinsk historia hos ursprungsfolken i regnskogen. Det primära verksamma biokemikalierna i innerbarken är de så 

kallade lapachoiderna varav beta-lapachol anses vara den främsta. Halten av dessa är uppgraderad i ett 4:1 extrakt. De 

huvudsakliga växt-kemikalierna i pau darco inkluderar: 

Acetaldehyder  Alfa-lapachon  Ajugoler   Anisinsyra 

Antrakinoner  Bensoesyror  Bensener   Beta-lapachon 

Karboxaldehyd  Krom   Krisantemin  Dehydro-alfa-lapachon 

Dehydroisolapachid Dehydroisolapachon Furanonaftokinoner  Hydroklorolapachol 

2-hydroxi-3-metylkinon 6-hydroximellin  Iso-8-hydroxylariciresinol Kigelinon 

Lapachenol  Lapachol   Lapachoner  Menakinoner   

4-metoxifenolin  Ftiolol   Quercetin   Tabebuin   

Tektokinon  Vanillinsyra  Vanillin   Veratrinsyra  

Veratrinaldehyd   Xyloidon 
 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i blod: 6–12 timmar i blod. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i vävnader: Okänd. 

Biotillgänglighet: Beroende på matsmältningssystemets funktion. 

Toxisk dos och biverkningar. Pao darco har en låg toxicitet vid kontrollerade doser. Vid kraftigt stressad leverfunktion 

(obalans i Fas 1och Fas 2) kan bildandet av höga mängder organiska toxiner i samband med den antibakteriella effekten som 

lapachoiderna har, framkalla illamående. Stora enstaka doser av kan orsaka gastrointestinala besvär och/eller illamående.  

Graviditet och amning: Det finns inga rapporter i litteraturen om kontraindikationer. Dock har minst en isolerad 

växtkemikalie i beta-lapachol uppvisat abortframkallande egenskaper i djurstudier. Eftersom det inte finns några studier som 

bekräftar säkerheten rekommenderas försiktighet under graviditeten. 

Kirurgi: Pau darco kan ha blodförtunnande egenskaper och kan öka risken för blödning under och efter operationen. Bryt 

användning minst två veckor före en planerad operation. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, blödarsjuka. 

Pao Darco och läkemedel. Pao Darco kan potentiera verkan av blodförtunnande läkemedel. Uppmärksamhet 

rekommenderas. 

 

PD-801 
Produktinformation. Artikelnummer 412. 60 kapslar. PD-801 är ett avancerat kosttillskott där varje kapsel ger 280 mg av 

ett specialextrakt av Pao darco 8:1.  

Ingredienser. Pao darco extrakt (haltdeklaration 8:1). Kapsel: Vegetabilisk. 

Dosering: 2 kapslar per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Använd växtdel. Innerbarken 

Produktkod. Pao darco. 
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Dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

Pao darco extrakt 1 000 mg 
 

Allmän information Pau darco är ett stort träd som är hemmahörande i Amazonas regnskog och andra tropiska delar av Syd- 

och Latinamerika. Den kan bli 30 meter hög och trädets bas kan vara 2–3 meter i diameter. De inhemska indianstammarna 

har använt avkok av trädets innerbark i tusentals år som ett hälsobringande medel. Barken har en lång och väldokumenterad 

historia medicinsk historia hos ursprungsfolken i regnskogen. Det primära verksamma biokemikalierna i innerbarken är de så 

kallade lapachoiderna varav beta-lapachol anses vara den främsta. Halten av dessa är uppgraderad i ett 4:1 extrakt. De 

huvudsakliga växtkemikalierna i pau darco inkluderar: 

Acetaldehyder  Alfa-lapachon  Ajugoler   Anisinsyra 

Antrakinoner  Bensoesyror  Bensener   Beta-lapachon 

Karboxaldehyd  Krom   Krisantemin  Dehydro-alfa-lapachon 

Dehydroisolapachid Dehydroisolapachon Furanonaftokinoner  Hydroklorolapachol 

2-hydroxi-3-metylkinon 6-hydroximellin  Iso-8-hydroxylariciresinol Kigelinon 

Lapachenol  Lapachol   Lapachoner  Menakinoner   

4-metoxifenolin  Ftiolol   Quercetin   Tabebuin   

Tektokinon  Vanillinsyra  Vanillin   Veratrinsyra  

Veratrinaldehyd   Xyloidon 
 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i blod: 6–12 timmar i blod. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i vävnader: Okänd. 

Biotillgänglighet: Beroende på matsmältningssystemets funktion. 

Toxisk dos och biverkningar. Pao darco har en låg toxicitet vid kontrollerade doser. Vid kraftigt stressad leverfunktion 

(obalans i Fas 1och Fas 2) kan bildandet av höga mängder organiska toxiner i samband med den antibakteriella effekten som 

lapachoiderna har, framkalla illamående. Stora enstaka doser av kan orsaka gastrointestinala besvär och/eller illamående.  

Graviditet och amning: Det finns inga rapporter i litteraturen om kontraindikationer. Dock har minst en isolerad 

växtkemikalie i beta-lapachol uppvisat abortframkallande egenskaper i djurstudier. Eftersom det inte finns några studier som 

bekräftar säkerheten rekommenderas försiktighet under graviditeten. 

Kirurgi: Pau darco kan ha blodförtunnande egenskaper och kan öka risken för blödning under och efter operationen. Bryt 

användning minst två veckor före en planerad operation. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, blödarsjuka. 

Pao Darco och läkemedel. Pao Darco kan potentiera verkan av blodförtunnande läkemedel. Uppmärksamhet 

rekommenderas. 

 

PD-801 100 gram 
Produktinformation. Artikelnummer 412C. 100 gram. PD-801 412C är ett avancerat kosttillskott som innehåller 100 gram 

av specialextraktet Pao darco 8:1 utan tillsatser.  

Ingredienser. Pao darco extraktpulver (haltdeklaration 8:1).  

Dosering: En tesked per dag eller enligt ordination. 

Använd växtdel. Innerbarken 

Produktkod. Pao darco. 

Dagsdos (1 tesked) ger: 

Ämne Dos/dag 

Pao darco extrakt 1 500 mg 
 

Allmän information Pau darco är ett stort träd som är hemmahörande i Amazonas regnskog och andra tropiska delar av Syd- 

och Latinamerika. Den kan bli 30 meter hög och trädets bas kan vara 2–3 meter i diameter. De inhemska indianstammarna 

har använt avkok av trädets innerbark i tusentals år som ett hälsobringande medel. Barken har en lång och väldokumenterad 

historia medicinsk historia hos ursprungsfolken i regnskogen. Det primära verksamma biokemikalierna i innerbarken är de så 

kallade lapachoiderna varav beta-lapachol anses vara den främsta. Halten av dessa är uppgraderad i ett 4:1 extrakt. De 

huvudsakliga växtkemikalierna i pau darco inkluderar: 

Acetaldehyder  Alfa-lapachon  Ajugoler   Anisinsyra 

Antrakinoner  Bensoesyror  Bensener   Beta-lapachon 

Karboxaldehyd  Krom   Krisantemin  Dehydro-alfa-lapachon 

Dehydroisolapachid Dehydroisolapachon Furanonaftokinoner  Hydroklorolapachol 

2-hydroxi-3-metylkinon 6-hydroximellin  Iso-8-hydroxylariciresinol Kigelinon 

Lapachenol  Lapachol   Lapachoner  Menakinoner   

4-metoxifenolin  Ftiolol   Quercetin   Tabebuin   

Tektokinon  Vanillinsyra  Vanillin   Veratrinsyra  

Veratrinaldehyd   Xyloidon 
 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i blod: 6–12 timmar i blod. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 
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Halveringstid i vävnader: Okänd. 

Biotillgänglighet: Beroende på matsmältningssystemets funktion. 

Toxisk dos och biverkningar. Pao darco har en låg toxicitet vid kontrollerade doser. Vid kraftigt stressad leverfunktion 

(obalans i Fas 1och Fas 2) kan bildandet av höga mängder organiska toxiner i samband med den antibakteriella effekten som 

lapachoiderna har, framkalla illamående. Stora enstaka doser av kan orsaka gastrointestinala besvär och/eller illamående.  

Graviditet och amning: Det finns inga rapporter i litteraturen om kontraindikationer. Dock har minst en isolerad 

växtkemikalie i beta-lapachol uppvisat abortframkallande egenskaper i djurstudier. Eftersom det inte finns några studier som 

bekräftar säkerheten rekommenderas försiktighet under graviditeten. 

Kirurgi: Pau darco kan ha blodförtunnande egenskaper och kan öka risken för blödning under och efter operationen. Bryt 

användning minst två veckor före en planerad operation. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, blödarsjuka. 

Pao Darco och läkemedel. Pao Darco kan potentiera verkan av blodförtunnande läkemedel. Uppmärksamhet 

rekommenderas. 

 

Pinus Pinaster 
Produktinformation. Artikelnummer 468. 60 kapslar. Varje kapsel innehåller 100 mg extrakt av Pinus pinaster 

(pycnogenol). 

Ingredienser. Extrakt av Pinus pinaster och L-Leucin (smörjmedel). Kapsel: Gelatin. 

Dosering: 2 kapslar per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination.  

Produktkod. Pycnogenol. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

Extrakt av pinus pinaster 200 mg 
 

Allmän information. Terpentintall eller medelhavstall (Pinus pinaster) är ett träd i släktet tallar och kommer ursprungligen 

från den västra Medelhavsregionen. Utbredningsområdet sträcker sig från Portugal och Spanien norrut mot södra och västra 

Frankrike, österut mot västra Italien, söderut mot norra Marocko och med små bestånd i Algeriet och Malta (som möjligen 

kan vara införda av människan). Terpentintallen förekommer generellt på låga och medelhöga altituder, mestadels från 

havsnivå upp till 600 m ö.h., men i norra Marocko kan bestånd hittas på upp till 2 000 meters höjd. Sedan medeltiden har 

man framställt eterisk terpentinolja ur terpentintallens ved och bark, dessa oljor har av tradition använts för att lindra 

medicinska åkommor men även till balsamering. Barken från pinus pinaster är en väldigt rik källa av flavonoider, katekiner, 

proantocyanidiner och fenolsyror.  

Dosering. Vanlig dos brukar vara 50–450 mg per dag. 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biologisk halveringstid i blod: I blodet ca 6 timmar. 

Biotillgänglighet: Relaterad till mag-tarmkanalens funktion. Överskott utsöndras via urin. 

Toxisk dos: Ett oralt intag av standardiserat extrakt av pinus pinaster (Pycnogenol) bedöms som säkert i intag upp till 450 

mg per dag i upp till ett års användning. Överdosering kan ge upphov till yrsel, magproblem, huvudvärk, munsår och dålig 

andedräkt. 

Graviditet och amning: Tidig forskning tyder på att ett standardiserat extrakt av pinus pinaster kan vara säkert vid oralt 

intag under graviditet. Men tills mer är känt, bör det användas försiktigt eller undvikas av gravida kvinnor. 

Barn: Ett standardiserat extrakt bedöms som säkert vid oralt intag under kortare tid (1–3 månader). 

Autoimmuna sjukdomar: Eftersom pinus pinaster har immunstimulerande verkan bör det undvikas vid tillstånd såsom 

multipel skleros (MS), lupus (SLE) och reumatoid artrit (RA).  

Blödningsförhållanden: I teorin kan höga doser öka risken för blödning hos personer med blödningssjukdomar. 

Diabetes: I teorin kan höga doser sänka blodsockret för mycket hos personer med diabetes. 

Kirurgi: Pinus pinaster kan ha blodförtunnande verkan och minska blodsockret. Det finns viss oro för att det kan leda till att 

blodsockret blir för lågt och ökar risken för blödning under och efter operationen. Användning bör brytas minst två veckor 

före en planerad operation. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar och njursvikt. 

Synergister. Inga kända. 

Antagonister. Inga kända. 

Pinus pinaster och läkemedel. Eftersom pinus pinaster har immunstimulerande verkan kan det motverka effekten av olika 

immunsuppressiva läkemedel. Dessa innefattar bland annat följande: 

• Azathioprin (Imuran) 

• Basiliximab (Simulect) 

• Cyklosporin (Neoral, Sandimmune) 

• Daclizumab (Zenapax) 

• Muromonab-CD3 

• Mykofenolat (CellCept) 

• Takrolimus (FK506, Prograf) 

• Sirolimus (Rapamune) 

• Prednison (Deltason, Orasone) 

• Kortikosteroider (glukokortikoid) 
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Quercetin 
Produktinformation. Artikelnummer 478. 120 kapslar. Varje kapsel ger 200 mg quercetin. 

Ingredienser: Quercetin extrakt 98%. Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror). Vegetabilisk kapsel. 

Produktkod: Quercetin.  

En dagsdos (2 kapslar) ger: 
 

Ämne Dos/dag 

Quercetin 400 mg 
 

Allmän information. Quercetin är ett naturligt gult färgämne som förekommer i många växter, till exempel i ek och äpple. 

Det förekommer även i vindruvor, men då halten är högst i skalen blir koncentrationen i rödvin lägre än förväntat. Det är en 

växtflavonol från flavonoidgruppen av polyfenoler. Det är vanligt i växtriket och därmed också i mat. När man skalar och 

skär frukt och grönsaker minskar flavonoidhalten drastiskt, särskilt i frukter med färgglada skal är flavonoidhalten hög.  

Dosering: 2–4 kapslar (400–800 mg) om dagen morgon och kväll.  

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i vävnader: okänd. 

Lagringstid i vävnader: okänd. 

Halveringstid i blod: 2–3 timmar. 

Biotillgänglighet: Mellan 20–50%. Kombination med bromelain och vitamin C kan öka biotillgängligheten. 

Toxisk dos och biverkningar. Quercetin har använts säkert i mängder upp till 500 mg två gånger dagligen under 12 veckor.  

Vissa känsliga allergiska individer kan reagera på quercetin med huvudvärk och stickningar i armar och ben. Kan 

förekomma i långvarig dosering (över tre månader) som överstiger 1000 mg per dag. I sådant fall skall intag avbrytas.  

Graviditet och amning: Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information. Därför rekommenderas att gravida och 

ammande undviker quercetin som kosttillskott.  

Njurproblem: Quercetin kan förvärra njurproblem. Använd inte quercetin om du har njurproblem. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes. 

Synergister. Zink. Vitamin C. Pantotensyra. Bromelain.  

Antagonister. Okänt.  

Quercetin och läkemedel 

Quercetin kan reducera nedbrytningshastigheten av en rad läkemedelssubstanser och förstärka verkan av dessa. Quercetin 

bör därför inte kombineras med följande läkemedel: 

• Everolimus 

• Topotecan 
 

Relativ interaktion råder med följande läkemedel: 

• Alvimopan 

• Armodafinil 

• Ciprofloxacin 

• Fexofenadine 

• Fleroxacin 

• Gemifloxacin 

• Levofloxacin 

• Loratadine 

• Moxifloxacin 

• Norfloxacin 

• Ofloxacin 

 

Radix Astragalus 
Produktinformation. Artikelnummer 472. 60 vegetariska kapslar. Varje kapsel ger 500 mg extrakt av Astragalus 

membranaceus.  

Ingredienser. Extrakt av Astragalus membranaceus 10:1. Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa och magnesiumsalter 

av fettsyror). Kapsel: Vegtetabilisk. 

Använd växtdel. Rot 

Dosering. 2 kapslar per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod. Astragalus. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

Astragalus extrakt 1 000 mg 
 

Allmän information. Astragalus, också känd som Huang Qi, Bei Qi eller Huang Hua Huang Qi, är en blommande växt i 

familjen Fabaceae. Det är en av de 50 grundläggande örterna i den traditionella kinesisk medicinen. Astragalus innehåller 

bland annat:  

• Cycloastragenol. 

• Astragalosider. 

• Kumatakenin. 

• Calycosin. 
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• Formononetin. 
 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid: Okänd. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biotillgänglighet: Relaterad till matsmältningssystemets allmänna kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. Oralt intag bedöms som säkert vid kontrollerade doser. Doser på upp till 60 gram per dag har 

använts utan biverkningar i upp till 4 månader. Mycket ovanliga överkänslighetsreaktioner i form av utslag, kliande hud, 

nästäppa eller obehag i magen har rapporterats hos känsliga individer. Flera arter av astragalus är kända för att kunna orsaka 

förgiftningar hos betande boskap på grund av växtens innehåll av indolizin alkaloider och alifatiska nitroföreningar. Ingen av 

dessa beståndsdelar finns arten Astragalus membranaceus som används i kosttillskott. 

Graviditet och amning. Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerhet vid graviditet och amning varvid 

försiktighet rekommenderas.  

Autoimmuna sjukdomar. Astragalus kan aktivera immunförsvaret varför personer med multipel skleros (MS), lupus 

(systemisk lupus erythematosus, SLE), reumatoid artrit (RA) eller andra immunsystemstillstånd bör undvika användning.  

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar och njursvikt. 

Astragalus och läkemedel.  

• Astragalus kan stimulera immunsystemet varvid det kan kontraindicera med immunförsvarsdämpande läkemedel som 

till exemple cyklofosfamid (Cytoxan, Neosar). 

• Astragalus kan minska kroppens förmåga att bli av med litium. Detta kan resultera i litiumrelaterade biverkningar.  

• Astragalus kan påverka anti-diabetesmedicinering.  

 

Reishi  
Produktinformation. Artikelnummer 135. 60 vegetabiliska kapslar. Varje kapsel innehåller 500 mg Reishi. 

Ingredienser. Reishi powder 1:1. Reishi extrakt. Fyllnadsmedel (mikrokristallinisk cellulosa). Klumpförebyggande medel 

(vegetabiliska magnesiumsalter av fettsyror). Kapsel: Vegetabilisk. 

Produktkod: Reishi. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 
 

Ämne Dos/dag 

Reishi powder 500 mg 

Reishi extrakt 500 mg 
 

Allmän information. Reishi, ganoderma lucidum, även kallad lackticka är en svampart, som ingår i släktet Ganoderma, och 

familjen Ganodermataceae. Den har använts i tvåtusen år som en del i den traditionella kinesisk medicinen. Reishi innehåller 

en rad olika fytokemikalier inklusive:  

• Triterpener (ganoderinsyror), som har en molekylstruktur liknande den för steroidhormoner. 

• Polysackarider (betaglukan) 

• Kumarin 

• Mannitol 

• Alkaloider 

• Ganoderol 

• Ganodereninsyra 

• Ganoderiol 

• Ganodermanontriol 

• Lucidadiol 

• Ganodermadiol 
 

Dosering: 2 kapslar om dagen, uppdelat i två intag morgon och kväll.  

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i vävnader: Okänd. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: Okänd. 

Biotillgänglighet: Beroende av matsmältningssystemets generella kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. Reishi betraktas som säkert vid kontrollerade doser upp till tre månader. Vissa känsliga 

individer kan vid överdosering utveckla allergiska reaktioner i form av muntorrhet, klåda i näsan och svalgen samt 

magbesvär.  

Graviditet och amning: Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten varför försiktighet 

rekommenderas. 

Blödningsstörningar: Höga doser av kan öka risken för blödning hos vissa personer med vissa blödningsstörningar.  

Lågt blodtryck: Eftersom reishi har blodtryckssänkande egenskaper bör individer med ett lågt blodtryck undvika att äta 

svampen.  

Trombocytopeni: Höga doser kan öka risken för blödning hos personer med trombocytopeni. Därför rekommenderas 

försiktighet hos personer som har denna diagnos.  

Kirurgi: Höga doser kan öka risken för blödning hos vissa personer varför användning bör brytas minst två veckor före en 

planerad operation. 
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Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes. 

Synergister. Okänt.  

Antagonister. Okänt.  

Reishi och läkemedel. Försiktighet bör upprätthållas till följande läkemedel: 

• Blodtryckssänkande läkemedel 

• Läkemedel som bromsar blodkoagulation 
 

Kombination av reishi tillsammans vissa läkemedel kan öka risken för blåmärken och blödning. Dessa inkluderar: 

• Aspirin 

• Klopidogrel (Plavix) 

• Diklofenak (Voltaren, Cataflam) 

• Ibuprofen (Advil, Motrin) 

• Naproxen (Anaprox, Naprosyn) 

• Dalteparin (Fragmin) 

• Enoxaparin (Lovenox) 

• Heparin 

• Warfarin 

 

Rosenrot 
Produktinformation. Artikelnummer 405. Varje kapsel ger 300 mg Rosenrot (varav 3% Rosavin och 1% Salidrosid). 

Ingredienser. Mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel). Extrakt av rosenrot. Kapseln består av gelatin. 

Dosering. 2 kapslar per dag eller enligt rekommendation.  

Använd växtdel. Roten. 

Produktkod. Rosenrot. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

Extrakt av rosenrot 600 mg 
 

Allmän information. Rosenrot förekommer i Skandinaviens fjälltrakter. Den växer gärna i rasbranter, längst bäckkanter och 

älvstränder. Örten är flerårig, 10 – 30 cm hög, med en tjock, rosenluktande rotstock. Den har tjocka, köttiga, litet spetsiga 

blad. Kronan är gul. Den använda växtdelen är den torkade roten med rotstocken. Forskare har identifierat omkring 140 

kemiska föreningar i Rosenroten. Rötterna innehåller fenoler, rosavin, salidrosid, kolofonium, rosarin, organiska syror, 

terpenoider, fenolkarbonsyror och deras derivat, flavonoider, antrakinoner och alkaloider. Rosavin och salidrosid är de 

viktigaste bland de aktiva ingredienserna. 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom 40 minuter. 

Halveringstid. Blodet 6–12 timmar. 

Lagringstid i vävnader. Okänd. 

Toxisk dos och biverkningar. Låg toxicitet. Vid doser motsvarande 4 000 mg/dag har ett mindre antal individer rapporterat 

magknip och illamående. 

Kontraindikationer. Eftersom rosenrot är en adaptogen är potentiella kontraindikationer mycket låga. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Synergister. Vitaminerna B5, B3 och Magnesium. 

Antagonister. Inga kända. 

Rosenrot och konventionella läkemedel. Det finns inga kända kontraindikationer. Emellertid finns det hypotetiska 

kontraindikationer med MAO-hämmare. 

 

Rysk rot (Eleutherococcus senticosus) 
Produktinformation. Artikelnummer 473. 60 vegetariska kapslar. Varje kapsel ger 500 mg extrakt av rysk rot.  

Ingredienser. Extrakt av rysk rot 10:1. Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa och magnesiumsalter av fettsyror). 

Kapsel: Vegetabilisk. 

Dosering. 1 kapsel 1–3 gånger per dag uppdelat i intervaller om 4–6 timmar. Konventionell dosering av extrakt: 1 gram/dag. 

Använd växtdel. Rot. 

Produktkod. Rysk rot. 

Dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

Ryskt rotextrakt 1 000 mg 
 

Allmän information. Rysk rot, Eleutherococcus senticosus, är en liten träig buskeart tillhörande familjen Araliaceae. Den är 

naturligt förekommande i nordöstra Asien. Det kallas också Djävulbusken, Siberian ginseng eller Kan jang. Rysk rot är en 

adaptogen som har en långvarig tradition inom den traditionella kinesiska läkekonsten. De huvudsakliga biokemikalierna i 

extraktet från rötterna inkluderar:  

• Lignaner 

• Sesamin (eleutherosid B4) 

• Syringaresinol 

• Fenylpropaner 

• Kumariner 

• Beta-sitosterol 

• Daucosterol 

• Isofraxidin 

• Syringing 
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Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid i blod. 3–6 timmar. 

Lagringstid i vävnader. Okänd. 

Biotillgänglighet. Relaterad till matsmältningssystemets allmänna kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. Rysk rot uppvisar mycket låg toxicitetsgrad. Oralt intag bedöms som säker vid kontrollerade 

doser i upp till tre månaders användning. Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerhet vid användning 

längre tid än 3 månader. Även om biverkningar är sällsynta kan vissa känsliga personer få illamående, diarré och utslag. I 

höga doser kan rysk rot orsaka nervositet och ångest. Vid överdosering kan rysk rot framkalla insomningssvårigheter, 

irritabilitet, oro, huvudvärk, högt blodtryck och diarré. 

Graviditet och amning. Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerhet vid användning under graviditet 

eller amning. Försiktighet rekommenderas.  

Barn. Rysk rot betraktas som troligen säkert för tonåringar (åldrarna 12–17 år) vid oralt intag i upp till 6 veckor. Det finns 

inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerhet vid användning för barn yngre än 12 år.  

Blödningsstörningar: Eleuthero innehåller kemikalier som kan bromsa blodkoagulationen. I teorin kan eleuthero öka risken 

för blödning och blåmärken hos personer med blödningsstörningar. 

Hjärtsjukdomar. Rysk rot kan höja blodtrycket med hjärtklappningar och arytmier hos vissa känsliga individer. Personer 

som har hjärtsjukdomar (t.ex. artärstelhet, reumatisk hjärtsjukdom eller en historia av hjärtattack) bör använda rysk rot 

endast under tillsyn av en vårdgivare. 

Diabetes. Rysk rot kan öka eller minska blodsockret. I teorin kan rysk rot påverka blodsockerkontroll hos personer med 

diabetes. Diabetiker bör kontrollera blodsockervärdet noggrant vid användning av rysk rot. 

Östrogen. Personer med hormonkänsliga tillstånd så som bröstcancer, livmodercancer, äggstockscancer eller endometrios 

bör inte använda rysk rot. Örten kan stimulera östrogenaktivitet.   

Högt blodtryck. Rysk rot bör inte användas av personer med blodtryck över 180/90 eftersom örten kan höja blodtrycket.   

Psykiska tillstånd som mani eller schizofreni. Rysk rot kan förvärra dessa tillstånd. Försiktighet rekommenderas. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar och njursvikt. 

Rysk rot och läkemedel. 

• Alkohol interagerar med rysk rot. Kombination av alkohol och rysk rot kan ha starka sedativa egenskaper.  

• Rysk rot kan motverka verkan av Digoxin (Lanoxin).  

• Rysk rot kan minska verkan av litium.  

• Rysk rot kan minska verkan av warfarin. 

• Rysk rot kan påverka effekten av antidiabetika. 

• Läkemedel som bromsar blodkoagulationen interagerar med rysk rot. En kombination kan öka risken för blåmärken och 

blödningar.  

• Rysk rot kan förstärka effekten av sömnmedel och lugnande läkemedel. 

 

Sarsaparilla 
Produktinformation.  Artikelnummer 457. 60 vegetariska kapslar. Varje kapsel ger 480 mg sarsaparillarot extrakt. 

Ingredienser. Sarsaparillarot extrakt 10:1. Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa och magnesiumsalter av fettsyror). 

Kapsel: Vegetabilisk. 

Dosering. 2 kapslar per dag uppdelat i två intag morgon och kväll. 

Använd växtdel. Rot. 

Produktkod. Sarsaparilla. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

Sarsaparillarot extrakt 960 mg 
 

Allmän information. Sarsaparilla, Smilax Ornata, är en taggig vinstocksväxt hemmahörande i Mexiko, Karibien samt 

Central- och Sydamerika. Namnet kommer från spanska zarzaparrilla som betyder "björnbärsbuske”. Sarsaparilla har 

sannolikt använts i tusentals år av inhemska stammar i Sydamerika. Den infördes av spanjorerna till Europa under 1500-

talet. Dominerande plantkemikalier i Sarsaparilla inkluderar: 

• Sarsasapogenin   

• Smilagenin 

• Sitosterol   

• Stigmasterol 

• Pollinastanol   

• Sarsasaponin 

• Smilasaponin   

• Sarsaparilloside 
 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad.  

Halveringstid i blod. Blod 6–12 timmar. 

Lagringstid i vävnader. Okänd. 

Biotillgänglighet. Absorberingen äger rum i tunntarmen. 

Toxicitet och biverkningar. Sarsaparilla har en låg toxicitet. Den anses säker för de flesta vid kontrollerade doser. 

Överdosering kan hos ge upphov till magirritation och sura uppstötningar. 
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Graviditet och amning. Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerhet vid användning under graviditet 

och amning. Försiktighet rekommenderas.  

Astma. Exponering för damm av sarsaparillarot kan orsaka rinnande näsa och symtomen på astma. 

Njursjukdom. Sarsaparilla kan stressa njurfunktion. Personer med njurproblem bör undvika sarsaparilla. 

Synergister. Okänt.  

Antagonister. Okänt.  

Sarsaparilla och läkemedel. Sarsaparilla kan potentiera effekten av flera läkemedel om de intas samtidigt. Biokemikalier i 

Sarsaparilla stimulerar upptag i tarmen. 

• Sarsaparilla kan öka effekterna och biverkningarna av digoxin (Lanoxin). 

• Sarsaparilla kan öka effekterna och biverkningarna av litium. 

 

Shiitake Complex 
Produktinformation. Artikelnummer 133. 60 vegetabiliska kapslar. Varje kapsel ger 250 mg shiitakeextrakt med 

kronärtskocka, bromelain och cayennepeppar. 

Ingredienser. Shiitake extrakt. Fyllnadsmedel (mikrokristallinisk cellulosa). Kronärtskocka extrakt. Bromelain. Extrakt av 

cayennepeppar. Klumpförebyggande medel (vegetabiliska magnesiumsalter av fettsyror). Kapsel: Vegetabilisk. 

Produktkod: Shiitake.  

En dagsdos (2 kapslar) ger: 
 

Ämne Dos/dag 

Shiitake extrakt 500 mg 

Kronärtskocka extrakt 100 mg 

Bromelain 50 mg 

Cayennepeppar 20 mg 
 

Allmän information. Shiitake eller ekmussling (Lentinula edodes) är mörka svampar med stark smak som används flitigt i 

det japanska köket. Ett extrakt från denna svamp används som medicin inom den traditionella östasiatiska folkmedicinen. 

Förutom sitt höga innehåll av essentiella aminosyror, vitaminer och mineraler (särskilt selen, mangan och zink), så innehåller 

shiitake de medicinsk intressanta biokemikalierna eratidin och lentinan. 

Dosering: 2 kapslar om dagen, uppdelat i två intag morgon och kväll.  

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i vävnader: Okänd. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: Okänd. 

Biotillgänglighet: Beroende av matsmältningssystemets generella kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. Shiitake betraktas som säkert när den konsumeras i normala mängder. Överdosering kan ge 

magbesvär. Vissa känsliga individer kan få allergiska reaktioner i form av ökad känslighet för solen och allergiska 

hudreaktioner. Polysackariden lentinan kan hos vissa känsliga individer framkalla en allergisk reaktion som kallas "shiitake 

dermatit". Detta karaktäriseras av hudutslag över hela kroppen inklusive ansikte och hårbotten, som förekommer ungefär 24 

timmar efter konsumtion. Vid sådant läge skall intag avbrytas omedelbart. Tillståndet är reversibelt och försvinner efter 3 till 

21 dagar. Denna effekt är vanligare i Asien och relativt ovanlig i Europa.  

Lentinan har i djurstudier uppvisat liten toxicitet. Hos möss är den toxiska dosen (LD 50) 1 500 mg/kg (intraperitonealt). 

Graviditet och amning: Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten varför försiktighet 

rekommenderas. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes. 

Synergister. Okänt.  

Antagonister. Okänt.  

Kontraindikationer. Eftersom shiitake en kraftig stimulator av immunförsvaret rekommenderas försiktighet vid följande 

tillstånd: 

• Multipel skleros (MS) 

• Lupus 

• Reumatoid artrit (RA) 

• Eosinofili 
 

Shiitake och läkemedel. Det finns inga kända interaktioner eller kontraindikationer. 

 

Sodimax 
Produktinformation. Artikelnummer 110. 60 vegetabiliska kapslar. Sodimax är ett svamp- och örtkomplex, som ger ett 

brett spektrum olika svamp- och örtextrakt. Varje kapsel ger 250 mg shiitakeextrakt med kronärtskocka, bromelain och 

cayennepeppar. 

Ingredienser. Fyllnadsmedel (mikrokristallinisk cellulosa). Maitake. Cordyceps sinensis. Poria cocos. Reishi. Trametes 

versicolor. Mesima. Trametes cinnabarina. Tremella fuciformis. Chaga. Agaricus brasiliensis. Pinus pinaster. Hericum 

erinaceus. Grifola umbellata. Extrakt av grönt te. Chilipeppar. Klumpförebyggande medel (vegetabiliska magnesiumsalter av 

fettsyror). Kapsel: Vegetabilisk. 

Produktkod: Fytonäringsämnen.  
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En dagsdos (2 kapslar) ger: 
 

Ämne Dos/dag 

Maitake 138 mg 

Cordyceps sinensis 116 mg 

Poria cocos 116 mg 

Reishi 116 mg 

Trametes versicolor 116 mg 

Mesima 90 mg 

Trametes cinnabarina 58 mg 

Tremella fuciformis 46 mg 

Chaga 46 mg 

Agaricus brasiliensis 46 mg 

Pinus Pinaster 46 mg 

Hericum erinaceus 23 mg 

Grifola umbellata 23 mg 

Extrakt av grönt te 16,5 mg 

Chilipeppar 4 mg 
 

Allmän information. Sodimax är ett bredspektrum svamp- och örtkomplex. Varje kapsel ger en komposition av 500 mg 

extrakt av svampar och örter.  Sodimax innehåller följande: 

• Maitake, även kallad korallticka (Grifola frondosa) är en svampart som ingår i släktet Grifola, och familjen 

Meripilaceae. Maitake har konsumerats under århundraden i Kina och Japan där det är en av de viktigaste kulinariska 

svamparna. Den har även en långvarig tradition inom den östasiatiska folkmedicinen. 

• Larvsvamp (Ophiocordyceps sinensis), även känt som Yartsa gunbu, är en svampart som parasiterar på larver av malar 

inom släktet Thitarodes. Dessa malar lägger sina ägg på marken. När larven kläcks gräver den ned sig i jorden där den 

bli infekterad av svampsporer som äter upp larven inifrån. Ur svampen växer det sedan en fruktkropp som sträcker sig 

ovan jord och som ser ut som ett litet strå, vilken släpper ut nya sporer. Den parasitiska cykeln inträffar i ett begränsat 

område i Himalaya och på den tibetanska högplatån. Svampen är känd inom den traditionella kinesiska medicinen. 

Larvsvampen ingår i släktet Ophiocordyceps, och familjen Ophiocordycipitaceae. 

• Poria cocos (Wolfiporia extensa) är en svampart som ingår i släktet Wolfiporia och familjen Polyporaceae. Wolfiporia 

extensa är en källa till en triterpenoidförening, pachyminsyra, som spelar en stor roll i traditionell kinesisk medicin.  

• Reishi, ganoderma lucidum, även kallad lackticka är en svampart, som ingår i släktet Ganoderma, och familjen 

Ganodermataceae. Den har använts i tvåtusen år som en del i den traditionella kinesisk medicinen. 

• Trametes versicolor, även känd som Coriolus versicolor och Polyporus versicolor, är en vanlig svamp (polypor) som 

finns över hela världen. Den innehåller bland annat proteinbunden PSP, ß-1,3 och ß-1,4 glukaner. Lipidfraktionen 

innehåller fungisterol och ß-sitosterol. Denna svamp, känd under namnet yun zhi i Kina, används i traditionell kinesisk 

medicin. 

• Mesima, phellinus linteus. är en svamp som har en bitter smak och växer i naturen på mullbärsträd. I koreansk 

traditionell medicin konsumeras svampen i form av varmt te. 

• Trametes cinnabarina, pycnoporus sanguineus, är en svampart som ingår i släktet Pycnoporus och familjen 

Polyporaceae.  

• Tremella fuciformis är en svampart som ingår i släktet Tremella och familjen Tremellaceae. I kinesiska köket används 

svampen traditionellt i söta rätter. Även om det är smaklöst värderas det för dess gelatinösa struktur och dess 

hälsomässiga fördelar. 

• Chaga (Inonotus obliquus) är en svamp av familjen Hymenochaetaceae. Den parasiterar på fram för allt björkträd. En 

stor del av fruktkropp av svampen bildar en svart massa på grund av närvaron av stora mängder av melanin. Chaga har 

en långvarig medicinsk tradition inom ryska och östeuropeiska folkmedicinen. 

• Agaricus Blazei Murill är en svamp, allmänt känd som mandelsvamp, som är ätligt med en något söt smak och doft av 

mandlar. Den beskrevs första gången av den amerikanska botanisten Charles Horton Peck år 1893. Agaricus Blazei 

Murill bildar fruktkroppar enskilt eller i kluster i bladrik jord, ofta i inhemska livsmiljöer. Svampen används i 

traditionell och alternativ medicin över stora delar av världen. 

• Pinus Pinaster (Terpentintall eller medelhavstall) är ett träd i släktet tallar och kommer ursprungligen från den västra 

Medelhavsregionen. Det används också som en källa till flavonoider, katekiner, proantocyanidiner och fenolsyror. En 

framträdande proantocyanid är det välkända pycnogenol. 

• Hericim erinaceus, igelkottstaggsvamp, är en svamp med en säregen, taggförsedd vit till gulvit fruktkropp som växer på 

ek och bok. Fruktkroppen uppträder under hösten och är huvud- eller hjärtformad. Den kan bli mellan 10 och 20 cm 

bred och de nedåthängande taggarna kan bli 3 till 5 centimeter långa. Nästan hela fruktkroppen täcks av taggar. 

Svampen har en mild smak och yngre exemplar är ätliga, men i Europa saknar arten vanligen större matvärde på grund 

av sin sällsynthet. I Asien kan den saluföras färsk eller torkad. Hericium erinaceus innehåller ett antal polysackarider, 

såsom beta-glukan, heteroglukaner och heteroxylaner samt flera cyatanderivat diterpenoider kända som hericenoner och 

erinaciner. 

• Grifola umbellata, Polyporus umbellatus, är en sällsynt, ätlig svampart, som växer på rötter av gamla bok- eller ekträd. 

Svampen används inom den traditionella kinesiska medicinen. 

• Grönt te extrakt innehåller en rad polyfenolersinklusive epigallocatechin gallate (EGCG), epicatechin gallate och 

epicatechin. Andra intressanta fytokemikalier är flavonoiderna kaempferol, quercetin och myricetin.  
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• Chilipeppar är frukten av växter från släktet Capsicum som är medlemmar i nattskuggfamiljen, Solanaceae. Chilipeppar 

används ofta som krydda i maträtter. Intressanta ämnen i chilipeppar är bland annat capsaicin och capsaicinoider. 
 

Dosering: 2 kapslar om dagen, uppdelat i två intag morgon och kväll.  

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i vävnader: Okänd. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: Okänd. 

Biotillgänglighet: Beroende av matsmältningssystemets generella kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. Eftersom Sodimax innehåller Reishi kan vissa känsliga individer kan vid överdosering 

utveckla allergiska reaktioner i form av muntorrhet, klåda i näsan och svalgen samt magbesvär. 

Graviditet och amning: Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten i de olika substanserna i 

Sodimax varför försiktighet rekommenderas. 

Diabetes: Maitake kan sänka blodsockernivån.  

Lågt blodtryck: Maitake och reishi kan sänka blodtrycket. Hypotetiskt kan blodtrycket bli för lågt hos personer med lågt 

blodtryck vid intag.  

Blödningsstörningar. Eftersom cordyceps och reishi har blodförtunnande verkan bör individer med blödningsstörningar 

inte ta Sodimax.  

Trombocytopeni: Höga doser av reishi kan öka risken för blödning hos personer med trombocytopeni. Därför 

rekommenderas försiktighet hos personer som har denna diagnos. 

Kirurgi: Eftersom maitake kan påverka blodsockernivån, kan blodsockerkontrollen bli svår under och efter operation. 

Cordyceps och reishi kan ha blodförtunnande verkan. Bryt användning minst två veckor före en planerad operation. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes. 

Synergister. Okänt.  

Antagonister. Okänt.  

Kontraindikationer. Eftersom cordyceps och mesima är kraftiga stimulatorer av immunförsvaret rekommenderas 

försiktighet vid följande tillstånd: 

• Multipel skleros (MS) 

• Lupus 

• Reumatoid artrit (RA) 

• Eosinofili 
 

Sodimax och läkemedel.  

Försiktighet bör upprätthållas vid följande interteraktioner och kontraindikationer: 

• Maitake och reishi bör inte kombineras med blodtryckssänkande läkemedel och antidiabetika. 

• Cordyceps kan kontraindicera med immunsuppressiva läkemedel cyklofosfamid (Cytoxan, Neosar) och dämpa verkan 

av dessa. 

• Cordyceps kan kontraindicera med immunsuppressiva läkemedel Prednisolon. 

• Reishi bör inte kombineras med läkemedel som bromsar blodkoagulation 

• Kombination av reishi tillsammans vissa läkemedel kan öka risken för blåmärken och blödning. Dessa inkluderar: 

Aspirin. Klopidogrel (Plavix). Diklofenak (Voltaren, Cataflam). Ibuprofen (Advil, Motrin). Naproxen (Anaprox, 

Naprosyn). Dalteparin (Fragmin). Enoxaparin (Lovenox). Heparin. Warfarin. 

 

Spirulina 
Produktinformation. Artikelnummer 401. 120 tabletter per burk. Varje tablett ger 500 mg Spirulina.  

Ingredienser. Spirulina. Tabletthjälpmedel (Mikrokristallincellulosa och magnesiumsalter av fettsyror). 

Dosering. 4 tabletter per dag eller enligt ordination. 

Produktkod. Spirulina. 

En dagsdos (4 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag 

Spirulina 2 000 mg 
 

Allmän information. Spirulina är det vetenskapliga namnet på ett släkte ätbara, trådbildande, spiralformade cyanobakterier, 

formellt klassificerade som blå-gröna mikroalger. Organismen är en obligat fotoautotrof, det vill säga en organism som 

utnyttjar solen som energikälla samt vars kolkälla är koldioxid. Spirulina är det kommersiella namnet på arten Arthrospira 

platensis (tidigare känd som Spirulina platensis) vilken sedan långt tillbaka, tack vare sitt höga protein- och näringsvärde, 

använts som föda runt om i världen av bland annat aztekerna i Mexiko. Spirulina isolerades först 1827 av Turpin och har 

sedan dess hittats i flera olika miljöer: jord, sand, träsk, havsvatten, bräckt vatten och sötvatten. Organismen tycks kunna 

anpassa sig till många olika miljöer och leva på platser få andra organismer klarar av. Typiskt för spirulina är dess höga pH-

tolerans. Organismen förekommer ofta i tropiska och subtropiska vattendrag med högt pH (8–11) i kombination med höga 

karbonat- och bikarbonat halter. Optimal tillväxt uppnås med saltkoncentrationer mellan 20–70 g/liter och med temperaturer 

omkring 30–34 °C. Spirulina innehåller den mest komplexa blandningen av näringsämnen i naturen. Idag odlas mikroalgen 

över hela världen och klassas av många forskare som "super food" till följd av sitt enormt rika näringsinnehåll. Spirulina 

innehåller bland annat det intressanta färgpigmentet och antioxidanten fykocyanin.  
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Näringsvärde per 100 gram spirulina pulver.  

Ämne Mängd  Ämne Mängd 

Energi 1 213 kJ (290 kcal)  Metionin 1 149 mg 

Kolhydrater 23.9 gram  Cystin 662 mg 

Sockerarter 3.1 gram  Fenylalanin 2 777 mg 

Kostfibrer 3.6 gram  Tyrosin 2 584 mg 

Fett 7.72 gram  Valin 3 512 mg 

Mättad fett 2.65 gram  Arginin 4 147 mg 

Enkelomättad fett 675 mg  Histidin 1 085 mg 

Fleromättad fett 2.08 gram  Alanin 4 515 mg 

Protein 57.47 gram  Asparagin 4 147 mg 

Tryptofan  929 mg  Glutamin 8 386 mg 

Treonin 2 970 mg  Glycin 3 099 mg 

Isoleucin 3 209 mg  Prolin 2 382 mg 

Leucin 4 947 mg  Serin 2 998 mg 

Lysin 3 025 mg  Tiamin 2.38 mg 

Riboflavin 3.67 mg  Niacin 12.82 mg 

Pantotensyra 3.48 mg  Vitamin B6 0.364 mg 

Folsyra 94 mcg  Kolin 66 mg 

Vitamin C 10.1 mg  Vitamin E 5 mg 

Vitamin K 25.5 mcg  Kalcium 120 mg 

Järn 28.5 mg  Magnesium 195 mg 

Mangan 1.9 mg  Fosfor 118 mg 

Kalium 1 363 mg  Natrium 1 048 mg 

Zink 2 mg  Betakaroten 140 mg 

Koppar 1 mg  Fykocyanin 15 gram 

GLA 1 000 mg  Klorofyll 1 100 mg 
 

Dosering. Det finns inga nationella rekommendationer. Ett vanligt dagsintag brukar vara 1–8 gram.  

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i vävnader: Okänd. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Halveringstid i blod: Okänd. 

Biotillgänglighet: Beroende av matsmältningssystemets generella kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. Spirulina har ingen känd toxicitet. Däremot kan en avgiftningskur ge upphov till klassiska 

avgiftningsreaktioner i form av lös avföring, utslag, huvudvärk. Dessa indikationer brukar i de flesta fall gå över efter en 

vecka. 

Graviditet och amning: Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten i de olika substanserna i 

Spirulina varför försiktighet rekommenderas. 

Diabetes: Spirulina kan sänka blodsockernivån.  

Lågt blodtryck: Spirulina kan sänka blodtrycket. Hypotetiskt kan blodtrycket bli för lågt hos personer med lågt blodtryck 

vid intag.  

Blödningsstörningar. Eftersom spirulina har blodförtunnande verkan bör individer med blödningsstörningar upprätthålla 

försiktighet.  

Kirurgi: Eftersom spirulina kan påverka blodsockernivån och ha blodförtunnande verkan bör man bryta användning minst 

två veckor före en planerad operation. 

Kontraindikationer. En kombination av Spirulina med Omega 3 och vitamin E kan ge upphov till en påtagligt 

blodförtunnande verkan vilket påbjuder försiktighet. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes. 

Synergister. Okänt.  

Antagonister. Okänt.  

Kontraindikationer. Eftersom spirulina kan stimulera immunförsvaret rekommenderas försiktighet vid följande tillstånd: 

• Multipel skleros (MS) 

• Lupus 

• Reumatoid artrit (RA) 

• Eosinofili 
 

Spirulina och läkemedel. Försiktighet bör upprätthållas vid följande interteraktioner och kontraindikationer: 

• Spirulina bör inte kombineras med blodtryckssänkande läkemedel och antidiabetika. 

• Spirulina kan kontraindicera med immunsuppressiva läkemedel cyklofosfamid (Cytoxan, Neosar) och dämpa verkan av 

dessa. 

• Spirulina kan kontraindicera med immunsuppressiva läkemedel Prednisolon. 

• Kombination av spirulina tillsammans vissa läkemedel kan öka risken för blåmärken och blödning. Dessa inkluderar: 

Aspirin. Klopidogrel (Plavix). Diklofenak (Voltaren, Cataflam). Ibuprofen (Advil, Motrin). Naproxen (Anaprox, 

Naprosyn). Dalteparin (Fragmin). Enoxaparin (Lovenox). Heparin. Warfarin. 
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Uvimax 
Produktinformation. Artikelnummer 425B. 60 tabletter. Varje tablett ger 300 mg extrakt av maskrosrot (Taraxacum 

officinale F. H. Wigg). Extrakthalt: 5:1.  

Ingredienser. Fyllnadsmedel (Di-Kalciumfosfat). Maskrosextrakt.  Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa). 

Fyllnadsmedel (stearinsyra). Stabiliseringsmedel (tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa). Klumpförebyggande medel 

(magnesiumsalter av fettsyror).  

Dosering. 2 tabletter per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. Kombinera gärna med 

basbildande mineraler i Noacid. 

Använda växtdelar: Roten. 

Produktkod. Maskros. 

En dagsdos (tabletter kapslar) ger: 
 

Ämne Dos/dag 

Extrakt av maskrosrot 600 mg 
 

Allmän information. Taraxacum officinale, den vanliga maskrosen, är en blommande örtartad flerårig växt av familjen 

Asteraceae (Compositae). Det växer i tempererade regioner över hela världen, på gräsmattor och andra områden med fuktig 

jord. Maskrosen betraktas som ogräs, särskilt i gräsmattor och längs vägarna, men det används ibland som en medicinsk ört 

och för matberedning. De främsta biokemikalierna i maskrosrotextrakt inkluderar: 

• Artemetin 

• Asparagin 

• Betakaroten 

• C-vitamin 

• D-vitamin 

• Esculetin 

• Fenoliska syror 

• Fettsyror 

• Fosfor 

• Fytosteroler 

• Inulin 

• Järn 

• Kalcium 

• Kalium 

• Koffeinsyra 

• Kolin 

• Lutein 

• Luteolin 

• Luteolin-7-O-beta-D-

glukopyranosid 

• Magnesium 

• Natrium 

• Pektin 

• Quercetin 

• Riboflavin 

• Stigmasterol 

• Tanniner 

• Taraxacin 

• Taraxasterylacetat 

• Taraxol 

• Taraxsterol 

• Tiamin 

 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid. Ca 6 timmar i blod. 

Lagringstid i vävnader. Okänd. 

Biotillgänglighet. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av klorofyllämnen. 

Toxisk dos och biverkningar. Maskrosen har ingen känd toxicitet i kontrollerade doser. Däremot kan vissa individer med 

känslig magslemhinna reagera på maskros eftersom det är ett bitterämne. Reaktionen karaktäriseras av magknip. 

Graviditet och amning. Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerhet vid användning under graviditet 

eller amning. Försiktighet rekommenderas. 

Eksem. Studier tyder på att personer med eksem verkar ha en högre risk att utveckla allergisk reaktion mot maskros. 

Försiktighet rekommenderas. 

Blödningsstörningar. Maskros kan ha blodförtunnande egenskaper vilket kan öka risken för blåmärken och blödningar hos 

personer med blödningsstörningar. 

Njursvikt. Maskros kan minska mängden oxalat som utsöndras genom urin. I teorin kan detta öka risken för komplikationer 

hos personer med njursvikt. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, blödarsjuka. 

Uvimax och läkemedel. 

• Eftersom maskros har en blodförtunnande verkan kan det kontraindikera med det blodförtunnande läkemedlet Waran. 

• Maskros kan minska absorption av aktiva ämnen i Quinolone-antibiotika.  

• Maskros kan potentiera verkan av litium genom att minska dess utsöndring via urin. 

• Kaliumsparande diuretika kan interagera med maskros vilket kan ge upphov till hyperkalemi. 
 

Uvimax Plus 
Produktinformation. Artikelnummer 433B. 60 tabletter. Varje tablett ger extrakt av solidago virguarea, betula alba och 

urtica dioica.  

Ingredienser. Extrakt av solidago virguarea 4:1. Extrakt av betula alba 4:1. Extrakt av urtica dioica 4:1. Fyllnadsmedel 

(mikrokristallinsk cellulosa). 

Använda växtdelar. Solidago virguarea (blommande grenspetsar). Betula alba (bladet).  

Produktkod. Solidago virguarea. Betula alba. 

Dosering. 2 tabletter per dag uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

En dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag 

Solidago virguarea extrakt 550 mg 

Betula albaextrakt 275 mg 

Urtica dioica extrakt 50 mg 
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Gullris (Solidago virgaurea) är en ört med gula blommor. Gullris förekommer rikligt på många olika växtplatser i hela 

Norden. Den är även utbredd i övriga Europa, utom allra sydligaste delen, samt i norra Afrika, norra Asien och Nord-

amerika. Gullris utmärks av sin stora blomställning med många blommor på en upprättstående stjälk, som kan bli 5 dm hög. 

Blomställningen är en vippa med korgarna ordnade i dubbel klase. Den blommar från högsommaren till in på hösten. Ett 

kännetecken på släktet Solidago är att holken är smalt klocklik och kantblommorna fåtaliga. Gullris har en långvarig och 

väldokumenterad historia som hälsobringande ört. Gullris innehåller följande biokemikalier: 

• Kininsyra. 

• Acetylener. 

• Astragalin. 

• Astragalosid. 

• beta-amyrinacetat. 

• beta-dikteropterol. 

• Diterpener. 

• Eterisk olja. 

• fenoliska glukosider. 

• Fenolsyror. 

• Hydroxibensoater. 

• Hyperosider. 

• Inulin. 

• Isoquercitrosid. 

• Isoquetin. 

• Kaempferol. 

• kaempferol-3-O-rutinosid 

• kanelater. 

• metyl 3,5-di-O-caffeoylkvinat 

• oleanolsyra. 

• Polygalsyra. 

• Polysackarider. 

• Quercetin. 

• Rutin (quercetin-3-rutinosid) 

• Rutosid. 

• Sophorin. 

• Tanniner. 

• Transfytoler. 

• Virgaureasaponiner. 

 

Björkar är en allmän benämning på björksläktet (Betula). Det är ett växtsläkte med minst ett 40-tal arter i familjen björk-

växter. De förekommer i de tempererade delarna av norra hemisfären. Släktet innehåller några av de allra vanligaste lövträd 

som framför allt kännetecknas av sin vita stam med svarta fläckar. Björken är ett pionjärträd, vilket betyder att det kommer 

som det första av sly när bar mark uppstått efter avverkning, stormfällning, skogsbrand och liknande. Björksläktets arter är 

extremt köldtåliga, beroende på den under vintern höga halten av björksocker, vilket fungerar som ett frysskydd. De 

nyskördade björkbladen innehåller omfattande mängder av hälsobringande näringsämnen och fytokemikalier. Extrakt av 

björkblad innehåller följande grupper av naturliga biokemikalier:  

• Terpenoider (75,2%) och deras estrar vilket innefattar betulinol, isobetulinol, lupeol, lupenon, betulonsaldehyd, 

betulonsyra, betulinsyra och platansyra. 

• Eteroljor (0,08%). 

• Kolväten (6,3%) och deras epoxider vilket innefattar alfa-santalen, beta-trans-bergamoten och alfa-trans-bergamoten 

och deras epoxinderivat.  

• Steroider (ß-sitosterol, 2,7%). 

• Tanniner (2,1%). 

• Flavonoider (1,56% - i huvudsak kaempferol, dess 7-metylester, quercetin, 4-metylestern av naringenin, etc.) 

Hydroxikoumariner (0,85% - umbelliferon, esculetin, etc.).  
 

Brännässla, Urtica Dioica, är en mångsidig nyttoväxt med en långvarig tradition inom många folkmediciner. Växten 

förekommer allmänt över hela landet på fet, kväverik jord och växer ofta vid bebyggelse. Den har en hög klorofyllhalt (60%) 

vilket ger den intressanta hälsobringande egenskaper. Förutom klorofyll innehåller brännässla bioflavonoider, vitamin K, 

vitamin C, järn, kolin, magnesium, kalium och kisel. 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid: Ca 6–12 timmar i blod för de olika substanserna. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biotillgänglighet: Okänd. Ökar sannolikt vid samtida intag av klorofyllämnen. 

Toxisk dos och biverkningar. Överdosering kan ge upphov till illamående och lös avföring. 

Graviditet och amning: Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten vid användning av gullris och 

björkblad vid graviditet och amning varvid försiktighet rekommenderas.  

Allergier. Personer som är allergiska mot ambrosior inklusive krysantemum, ringblommor och tusenskönor kan också ha en 

potentiell överkänslighet mot gullris. Försiktighet rekommenderas.  

Ödem på grund av hjärt- eller njursjukdomar: Både gullris och björkblad har diuretisk verkan vilket kan leda till 

komplikationer hos personer med svåra hjärt- och njursjukdomar. Försiktighet rekommenderas.  

Högt blodtryck: Det finns en oro för att gullris och björkblad kan stimulera ackumulering av natrium vilket kan förvärra ett 

högt blodtryck. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, blödarsjuka. 

Uvimax Plus och läkemedel. 

• Eftersom Uvimax Plus innehåller vitamin K kan det hypotetiskt kontraindicera med det blodförtunnande läkemedlet 

Waran. 

• Både gullris och björkblad kan potentiera verkan av diuretiska läkemedel. 

 

Uvital (pollenextrakt) 
Produktinformation. Artikelnummer 131. 60 tabletter. Varje tablett ger 88 mg extrakt av pollen varav 8 mg pollenextrakt 

EA5 och 80 mg pollenextrakt P2.  

Ingredienser. Pollenextrakt P2. Pollenextrakt EA5. Fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa och magnesiumsalter av 

fettsyror). Koncistensmedel (isomalt DC 101). 

Dosering. 2 tabletter om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll eller enligt ordination. 

Produktkod. Pollenextrakt. 
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En dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag 

Pollenextrakt P2 160 mg 

Pollenextrakt EA5 16 mg 
 

Allmän information. Uvital är ett unikt preparat med som innehåller ett stort antal samverkande aktiva ämnen. Pollen-

extrakten P2 och EA5 innehåller vattenlösliga extrakt från majs, råg och timotej samt fettlösligt extrakt från råg. Olika 

pollenarter innehåller specifika aktiva ämnen. Den traditionella användningen och dokumentationen bekräftar god klinisk 

effekt inom skilda områden. Vattenlösliga pollenextrakt och pollenpistillextrakt innehåller antioxidanter, näringsämnen, 

spårämnen och enzymer. De fettlösliga extrakten bidrar med verksamma växtsteroler. Olika typer av allergener som sitter i 

pollenskalet är avlägsnade under extraktionsprocessen. 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid. Blod 6–12 timmar. 

Lagringstid i vävnader: okänd. 

Biotillgänglighet. Okänd. Sannolikt relaterad till matsmältningssystemets allmänna kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. Har ingen känd toxicitet vid kontrollerade doser. I sällsynta fall av överdosering har det 

rapporterats illamående, diarré samt överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag. 

Graviditet och amning. Det finns viss oro för att pollenextrakt kan ha livmoderstimulerande verkan. Därför rekommenderas 

försiktighet både vid graviditet och amning.  

Pollenallergi. Uvital innehåller pollenextrakt där olika typer av allergener som sitter i pollenskalet är avlägsnade under 

extraktionsprocessen. Icke allergisäkrade pollentillskott kan ge allvarliga allergiska reaktioner hos personer som är allergiska 

mot pollen. Symtomen kan inkludera klåda, svullnad, andnöd, svaghet och svåra kroppsreaktioner (anafylax). 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, blödarsjuka. 

Synergister. Zink och vitamin C. 

Antagonister. Inga kända. 

Uvital och konventionella läkemedel. Finns inga kända kontraindikationer eller interaktioner. 

 

Wild Yam 
Produktinformation. Artikelnummer 413. 60 kapslar. Varje kapsel innehåller 500 mg extrakt av Wild Yam. Varje kapsel 

innehåller 16 % diosgenin. 

Ingredienser: Wild Yam extrakt 10:1. Fyllnadsmedel (Mikrokristallinsk cellulosa, d-kalciumfosfat och magnesiumsalter av 

fettsyror). Kapsel: Vegetabilisk. 

Dosering: 2 kapslar per dag eller enligt rekommendation. 

Produktkod. Wild Yam. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

Wild Yam extrakt 1 000 mg 
 

Allmän information. Dioscorea villosa, Wild yam, är en vinstocksväxt som är hemmahörande i östra Nordamerika. Wild 

yam har en långvarig tradition som hälsobringande ört hos Nordamerikas indianer. Wild yam innehåller bland annat 

saponinerna diosgenin och dioscin samt alkaloiden dioscorin. Diosgenin anses vara den primära aktiva ingrediensen i Wild 

yam och liknar strukturellt kolesterol. 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid. Blod 6–12 timmar. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biotillgänglighet. Okänd. Sannolikt relaterad till matsmältningssystemets allmänna kvalitet. Efter oralt intag metaboliseras 

diosgenin av levern och överskott utsöndras via gallan.  

Toxisk dos och biverkningar. Har ingen känd toxicitet vid kontrollerade doser. I sällsynta fall av överdosering har det 

rapporterats illamående. 

Graviditet och amning. Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten vid användning av Wild yam 

vid graviditet och amning varvid försiktighet rekommenderas.  

Protein S-brist. Personer med protein S-brist har en ökad risk att bilda koagel. Det finns en viss oro för att Wild yam kan 

öka risken för koagulering hos personer med detta tillstånd. dessa människor.  

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar och njursvikt. 

Synergister. Vitamin C. 

Antagonister. Inga kända. 

Uvital och konventionella läkemedel. Finns inga kända kontraindikationer eller interaktioner. 

Wild yam och läkemedel. Wild yam kan kontraindicera med Varan (warfarin). 

 

Vedel Medel 
Produktinformation. Artikelnummer 466B. 115 gram pulver innehållande blåbär, vitamin C och örtkomposition VDM:1.  

Ingredienser. Blåbärspulver 1:1. Vitamin C (kalciumaskorbat). Simarouba medicinalis barkextrakt. Cassia occidentalis 

bladextrakt. Anamu bladextrakt. Radix astragalus extrakt. Rysk rot. Brazilian peppertree bark. Clavillia rot.  Phlebodium 

decumanum. Inulin. Carqueia. Lingonpulver. Svartvinbärspulver. 

Dosering. 1–2 kryddmått 2–4 gånger om dagen morgon och kväll. Ett kryddmått ger cirka 1 gram. 
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Produktkod. Vitamin C. Simarouba medicinalis. Cassia occidentalis. Anamu. Astragalus. Rysk rot. Brazilian peppertree. 

Clavillia. Phlebodium decumanum. Carqueia. 

En dagsdos (1 kryddmått) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Vitamin C 150 mg 200 % 

Blåbärspulver 150 mg  

Örtkomposition VDM:1 700 mg  

*DRI är dagligt referensintag. 

Simarouba medicinalis är ett medelstort träd som växer upp till 20 m höjd med en stam på 50 till 80 cm i diameter. Den 

producerar ljusgröna blad med en längd på 20 till 50 cm, små vita blommor och små röda frukter. Det är hemmahörande i 

Amazonas regnskog och andra tropiska områden i Mexiko, Kuba, Haiti, Jamaica och Centralamerika. Den huvudsakliga 

aktiva biokemikalierna (barken och bladen) i simarouba kallas kvassinoider, som tillhör den kemiska familjen triterpen. De 

viktigaste kvassinoiderna i simarouba är ailanthinon, glaucarubinon och holacanthon. De huvudsakliga växtkemikalierna i 

simarouba inkluderar:  

• Ailanthinon 

• Bensokinon 

• Canthin 

• Dehydroglaucarubinon 

• Glaucarubin 

• Glaucarubolon 

• Glaucarubinone 

• Holacanthone 

• Melianon 

• Simaroubidin 

• Simarolid 

• Simarubin 

• Simarubolid 

• Sitosterol 

• Tiroster 

• Kvassinoider 

 
 

Cassia occidentalis också kallad Fedegoso är ett litet träd som växer upp till 5–8 m höjd. Den är hemmahörande i många 

tropiska områden i Sydamerika, inklusive Amazonas. De huvudsakliga växtkemikalierna i Cassia occidentalis inkluderar: 

• Achrosin 

• Aloe-emodin 

• Antrakinoner 

• Antroner 

• Apigenin 

• Aurantiobtusin 

• Campesterol 

• Cassiollin 

• Chryso-obtusin 

• Krysofansyra 

• Chrysarobin 

• Chrysophanol 

• Chrysoeriol 

• Emodin 

• Essentiella oljor 

• Funolysolin 

• Funikolin islandicin 

• Kaempferol 

• Lignorinsyra 

• Linolsyra 

• Linolensyra 

• Mannitol 

• Mannopyranosyl 

• Matteucinol 

• Obtusifolin 

• Obtusin 

• Oljesyra 

• Physcion 

• Quercetin 

• Rhamnosider 

• Rhein 

• Rubrofusarin 

• Sitosteroler 

• Tanniner 

• Xanthorin 

 

Anamu, Petiveria alliacea, är en örtartad perenn som växer upp till 1 meters höjd. Det är hemmahörande i Amazonas 

regnskog och tropiska områden i Central- och Sydamerika, Karibien och Afrika. Den producerar mörkgröna blad som ligger 

nära marken och höga små vita blommor som ligger luftigt över bladen. Anamu kallas ibland "vitlöksgräs", eftersom växten, 

och särskilt rötter, har en stark vitlöksliknande doft. Anamu innehåller en omfattande mängd biologiskt aktiva föreningar 

inklusive flavonoider, triterpener, steroider och svavelföreningar. Anamu innehåller en specifik svavelförening med namnet 

dibenzyltrisulfid. Anamu innehåller också fytokemikalierna astilbin, bensaldehyd och kumarin. Huvudsakliga biokemikalier 

i anamu inkluderar:  

• 6-C-formyl 

• 6-C-hydroximetyl-flavanoner 

• Allantoin 

• Asaron 

• Astilbin 

• Bensaldehyd 

• Bensylhydroxytrisulfid 

• Calamenen 

• Carvacrol 

• Kumarin 

• Daucosterol 

• Dibenzyl sulfid 

• Engeletin 

• Stektelinol 

• Ilexgenin A 

• Leridal 

• Leridol 

• Linolsyra 

• Myricitrin 

• Myricetin 

• Nonadekansyra 

• Oljesyra 

• Palmitinsyra 

• Fenylmetan-S-oxid 

• Petiveral 

• Fytol 

• Pinitol 

• Prolin 

• S-bensyl-l sulfoxid 

• Cysteinsulfoxid 

• Sitosterol 

• Stearinsyrametoxiprolin 

• Tritiolaniacin 
 

 

Astragalus, också känd som Huang Qi, Bei Qi eller Huang Hua Huang Qi, är en blommande växt i familjen Fabaceae. Det 

är en av de 50 grundläggande örterna i den traditionella kinesisk medicinen. Astragalus innehåller bland annat:  

• Cycloastragenol. 

• Astragalosider. 

• Kumatakenin. 

• Calycosin. 

• Formononetin. 
 

Rysk rot, Eleutherococcus senticosus, är en liten träig buskeart tillhörande familjen Araliaceae. Den är naturligt 

förekommande i nordöstra Asien. Det kallas också Djävulbusken, Siberian ginseng eller Kan jang. Rysk rot är en adaptogen 

som har en långvarig tradition inom den traditionella kinesiska läkekonsten. De huvudsakliga biokemikalierna i extraktet 

från rötterna inkluderar:  
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• Lignaner 

• Sesamin (eleutherosid B4) 

• Syringaresinol 

• Fenylpropaner 

• Kumariner 

• Beta-sitosterol 

• Daucosterol 

• Isofraxidin 

• Syringing 

 

Brazilian peppertree är ett litet buskigt träd med smala blad. Den kan växa upp till 10 meters höjd och producerar ett 

överflöd av små blommor som bär många små bärliknande frukter. Brazilian peppertree är hemmahörande i Syd- och 

Centralamerika men kan också hittas i semitropiska och tropiska regioner i USA och Afrika. Alla delar av trädet har en hög 

halt av olika eteriska oljor som ger en kryddig och aromatisk doft. Fytokemisk analys av Brazilian peppertree visar att 

växten innehåller tanniner, alkaloider, flavonoider, steroida saponiner, steroler, terpener och en stor mängd eterisk olja.  

Listan över biokemikalier som finns i barken av Brazilian peppertree är lång (på engelska):  

• Amyrin 

• Behenic acid 

• Bergamont 

• Bicyclogermacrene 

• Bourbonene 

• Cadinene 

• Cadinol 

• Calacorene 

• Calamenediol 

• Calamenene 

• Camphene 

• Car-3-ene 

• Carvacrol 

• Caryophyllene 

• Cerotic acid 

• Copaene 

• Croweacin 

• Cubebene 

• Cyanidins 

• Cymene 

• Elemene 

• Elemol 

• Elemonic acid 

• Eudesmol 

• Fisetin 

• Gallic acid 

• Geraniol butyrate 

• Germacrene 

• Germacrone 

• Guaiene 

• Gurjunene 

• Heptacosanoic acid 

• Humulene 

• Laccase 

• Lanosta 

• Limonene 

• Linalool 

• Linoleic acid 

• Malvalic acid 

• Masticadienoic acid 

• Masticadienonalic acid 

• Masticadienonic acid 

• Murolene 

• Muurolol 

• Myrcene 

• Nerol hexanoate 

• Octacosanoic acid 

• Oleic acid 

• Paeonidin 

• Palmitic acid 

• Pentacosanoic acid 

• Phellandrene 

• Phellandrene 

• Phenol 

• Pinene 

• Piperine 

• Piperitol 

• Protocatechuic acid 

• Quercetin 

• Quercitrin 

• Raffinose 

• Sabinene 

• Sitosterol 

• Spathulene 

• Terpinene 

• Terpineol 

• Terpinolene 

• Tricosanoic acid 

 

Clavillia är en flerårig ört som når en höjd av 50–100 cm från en tuberös rot. Den producerar vackra blommor som 

vanligtvis öppnar runt klockan 4 på eftermiddagen. Det är en populär prydnadsväxt som odlas över hela världen för 

skönheten i blommorna och deras söta doft. Det finns viss oenighet om var växten kommer ifrån ursprungligen: Mexiko, 

Chile eller Indien. Kemisk analys av clavillia visar att den är rik på många aktiva föreningar inklusive triterpener, proteiner, 

flavonoider, alkaloider och steroider. Av särskilt intresse är en grupp aminosyrabaserade proteiner, så kallade mirabilis 

antiviral proteins (MAPs). Den högsta koncentrationen av MAP finns i frön från växten, följt av rötter, sedan blad.  

Clavillias huvudsakliga kemikalier inkluderar (på engelska): 

• Alanine 

• Alpha-amyrins 

• Arabinose 

• Beta-amyrins 

• Betalamic acid 

• Betanin 

• Brassicasterol 

• Beta-sitosterols 

• 2-carbosyarabinitol 

• Campesterol 

• Daucosterol 

• D-glucan 

• Dopamine 

• Hexacosan-1-ol 

• Indicaxanthin 

• Isobetanin 

• 6-methoxyboeravinone C 

• Methylabronisoflavone 

• Mirabilis antiviral proteins 

• Mirabilis peptides 

• Miraxanthins 

• n-dotriacontane 

• n-hentriacontane 

• n-heptacosane 

• n-hexacosane 

• n-nonacosane 

• n-octacosane 

• n-pentacosane 

• n-pentatriacontane 

• n-tetracosane 

• n-tetratriacontane 

• n-triacontane 

• n-tricosane 

• n-tritriacontane 

• Oleanolic acid 

• Stigmasterol 

• Tartaric acid 

• Trigonelline 

• Tryptophan 

• Ursolic acid 

• Vulgaxanthin I 

 

Carqueja är en flerårig ört som växer till en höjd av 1–2 meter och producerar gulvita blommor högst upp på växten. De 

ljusgröna, platta, vingade stjälkarna har en köttig och saftig konsistens. Cargueja hör till Baccharis-släktet som består av mer 

än 400 arter vila är hemmahörande i det tropiska och subtropiska Amerika. Carqueja är känd med flera botaniska namn i 

Brasilien, inklusive Baccharis genistelloides, B. triptera och B. trimera. Den finns i hela Amazonas regnskog i Peru, 

Brasilien och Colombia, såväl som i tropiska delar av Argentina, Paraguay och Uruguay. Urbefolkningen i regnskogen har 

använt denna ört i århundraden för dess hälsobringande egenskaper. Carqueja registrerades år 1931 som medicinalväxt i 

Brasilien. Carqueija brukar också benämnas som Sydamerikas motsvarighet till Mariatistel på grund av dess liknande 

verkningsmekanismer. Carqueja är en rik källa till flavonoider. Den innehåller upp till 20% flavonoider, inklusive quercetin, 

luteolin, nepetin, apigenin och hispidulin. Flavonoiderna betraktas som carquejas huvudsakliga aktiva beståndsdelar. Flera 
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nya växtkemikalier som kallas klerodandeterpenoider har identifierats. Carqueja innehåller bland annat följande 

biokemikalier (på engelska):  

• 3,5-dicaffeoylquinic acid 

• Alpha-phellandrene 

• Alpha-terpinene 

• Alpha-ylangene 

• Beta-caryophyllene 

• Beta-phellandrene 

• Beta-pinene 

• Calacorene 

• Camphene 

• Carquejol 

• Cirsimaritin 

• Clerodane diterpenoids 

• Elemol 

• Eriodictyol 

• Essential oils 

• Eudesmol 

• Eugenol 

• Eupatorin 

• Eupatrin 

• Farnesene 

• Farnesol 

• Flavonoids 

• Genkwanin 

• Germacrene D 

• Glycosides 

• Hispidium 

• Hispidulin 

• Ledol 

• Limonene 

• Linalool 

• Luteolin 

• Muurolene 

• Myrcene 

• Neptin 

• Nerolidol 

• Palustrol 

• Pentadecanol 

• Quercetin 

• Resins 

• Sabinene 

• Saponins 

• Spatholenol 

• Spathulenol 

• Squalene 

• Terpinolene 

• Viridiflorene 

• Viridiflorol 

 

Phlebodium decumanum också benämnd Samambaia är en ormbunke som växer i regnskogarna i Sydamerika samt torrare 

tropiska skogar i Latinamerika. Den tillhör Polypody-familjen vilket innefattar över 75 arter mestadels i tropikerna runt 

ekvatorn.  båda halvkuglarna. Det finns 75 arter av växter i Polypodium-släktet, av vilka många har använts medicinskt i 

århundraden. I Brasilien kallas växten samambaia och andra spansktalande tropiska länder i Sydamerika har den namnet 

Kalaguala. Växten används i mycket stor omfattning över hela Sydamerika för dess hälsobringande egenskaper.  

Samambaia innehåller flavonoider, alkaloider och lipider. De viktigaste växtkemikalierna som hittills identifierats i 

Phlebodium decumanum inkluderar (engelska): 

• 3,4-dihydroxybenzoic acid 

• 4-hydroxybenzoic acid 

• 4-hydroxycinnamic acid 

• 4-hydroxycinnamoyl-quinic 

acid 

• Adenosine 

• Alkaloids 

• Arachidonic acid 

• Arabinopyranosides 

• Caffeic acid 

• Calagualine 

• Chlorogenic acid isomers 

• Ecdysone 

• Ecdysterone 

• Eicosapentaenoic acid 

• Elaidic acid 

• Ferulic acid 

• Juglanin 

• Kaempferols 

• Linoleic acid 

• Linoleic acids 

• Linolenic acids 

• Melilotoside 

• Oleic acid 

• Polypodaureine 

• Ricinoleic acid 

• Rutin 

• Selligueain 

• Vanillic acid 

• Sulphoquinovosyldiacyl-

glycerols 

 

Blåbär (Vaccinium myrtillus) är ett ris som växer vilt i större delen av Europa (saknas i Medelhavsområdet) och delar av 

Asien. Blåbär trivs bäst i granskog och är en typisk skuggväxt, där bladen vrider sig i riktning mot det starkaste ljuset. På 

torrare mark blir riset mindre högt och bären torrare och mindre välsmakande. Aktiva ämnen i bären är organiska syror 

(äppel-, citron-, kinasyra), garvämnen av tannintyp, antocyaninpigment (cyanin, delphinidin, malvidin, petunidin) samt 

vitamin A och C.  

Näringsvärde per 100 gram 

Ämne Mängd  Ämne Mängd  Ämne Mängd 

Energi 240 kJ (57 kcal)  Vitamin A 54 IE  Tiamin 37 mcg 

Kolhydrater 14.5 gram  Riboflavin 41 mcg  Niacin 418 mcg 

Socker 10 gram  Pantotensyra 124 mcg  Vitamin B6 52 mcg 

Kostfibrer 2.4 gram  Folsyra 6 mcg  Vitamin C 10 mg 

Fett 0.33 gram  Vitamin E 570 mcg  Vitamin K 19 mcg 

Protein 0.74 gram  Kalcium 6 mg  Järn 280 mcg 

Karotenoider 80 mcg  Magnesium 6 mg  Mangan 336 mcg 

Fosfor 12 mg  Kalium 77 mg  Natrium 1 mg 

Zink 165 mcg  Antocyaniner 558 mg    
 

Inulin är en kolhydrat som räknas som en kostfiber då den inte bryts ned i mag- och tarmkanalen. Inulin består av kedjor av 

fruktos, som avslutas med en glukosenhet. Den producerade av många typer av växter som använder det som ett medel för 

att lagra energi och finns vanligtvis i rötter eller jordgubbar. Inulin har prebiotisk verkan eftersom den förbättrar bakteriernas 

tillväxt och aktiviteter eller hämmar tillväxt eller aktiviteter av vissa patogena bakterier. En systematisk översyn 2017 av 

resultaten av kliniska studier visade att kosttillskott med inulin minskade biomarkörer för metaboliskt syndrom. 

Svarta vinbär eller svartvinbär (Ribes nigrum) är en växt som tillhör Vinbärssläktet och familjen ripsväxter. En gammal 

synonym är tistron. Den är en medelstor, sommargrön buske med stora handflikiga blad. Mycket aromatiskt doftande. 

Blommorna är grönaktiga i hängande klasar och blommar i maj–juni. Bären är svarta, söta och mognar i juli. Svarta vinbär 

förekommer i hela Sverige, den har säkra vilda förekomster framförallt vid havskusterna. Vid sjöstränder och skogskärr i 

inlandet kan den också tänkas vara ursprunglig, men där är gränsen svår att dra mot förvildade trädgårdssorter. Svarta vinbär 

är rika på vitaminer och antioxidanter. I standardiserade extrakt av svarta vinbär finns ett 15-tal olika antocyaniner. 

Antocyaniner är ett växtfärgpigment som reflekterar blått ljus varför man även kan hitta dem i andra blå bär. Antocyaniner är 
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dessutom antioxidanter som visat sig ha en positiv effekt på synen. Dessutom är svarta vinbär ett av de bär som innehåller 

mest C-vitamin, men även K-vitamin, fibrer och folsyra. 

Näringsvärde per 100 gram 

Ämne Mängd  Ämne Mängd  Ämne Mängd 

Energi 264 kJ (63 kcal)  Fosfor 59 mg  Tiamin 50 mcg 

Kolhydrater 15.4 gram  Riboflavin 50 mcg  Niacin 300 mcg 

Socker 10 gram  Pantotensyra 398 mcg  Vitamin B6 66 mcg 

Protein 1.4 gram  Zink 270 mcg  Vitamin C 181 mg 

Fett 0.4 gram  Vitamin E 1 mg  Mangan 256 mcg 

Kalium 322 mg  Kalcium 55 mg  Järn 1.54 mg 

Natrium 2 mg  Magnesium 24 mg    
 

Lingon (Vaccinium vitisidaea) är ett ris som är vintergrönt. Lingonets bär, som också heter lingon, är ätliga, och mognar i 

augusti–september. Förutom näringsämnen (se tabell nedan) innehåller lingon en rad medicinskt intressanta biokemikalier 

vilket bland annat inkluderar: flavonoler, antocyanidiner, katekiner, glykosider, koffeoyl- och ferulinsyrakonjugat, kumaryl-

hexos-hydroxifenol, koffeoyl-hexos-hydroxifenol, quercetin och kaempferol. 

Näringsvärde per 100 gram 

Ämne Mängd  Ämne Mängd  Ämne Mängd 

Energi 1 523 kJ (359 kcal)  Fosfor 143 mg  Vitamin A 21 mcg 

Kolhydrater 85 gram  Vitamin K 3 mcg  Koppar 400 mcg 

Protein 3 gram  Zink 1.8 mg  Vitamin C 19.4 mg 

Fett 0.8 gram  Natrium 2 mg  Magnesium 50 mg 

Kalium 444 mg  Kalcium 61 mg  Järn 5.3 mg 
 

Vitamin C, askorbinsyra eller askorbat (anjon av askorbinsyra), är ett essentiellt näringsämne för människor och de flesta 

andra djurarter. Vitamin C räknas till de vattenlösliga vitaminerna. Vitamin C är känslig för oxidation och tål inte för mycket 

ljus, värme och syre. Människan är tillsammans med apor, lemurer och marsvin en av de få djurarter på jorden som själv inte 

kan tillverka vitamin C eftersom vi saknar enzymet L-gulanolaktonoxidas. Den dagliga produktionsförmågan hos de flesta 

djurarter ligger på ca 75–100 mg per kroppskilo. Linus Pauling hävdade bl.a. att människan behöver äta minst 75 mg vitamin 

per kroppskilo för att upprätthålla en optimal hälsa. 

Behandlingstid: 1–3 månader.  

Beräknad tid för verkan: Inom en vecka. 

Halveringstid i blod. Samtliga ämnen cirka 3–6 timmar i blod.  

Halveringstid i vävnader: Vitamin C cirka 3 veckor. Människokroppen innehåller en normal reserv av vitamin C 

motsvarande 1 500 mg (om den totala kroppsvikten uppgår till 70–75 kg). Basalförbrukningen per dygn uppgår till ca 75 mg 

per kroppskilo. Under psykisk, fysisk och kemisk stress tredubblas basalförbrukningen. Halveringstiden för vitamin C som 

är lagrad i olika vävnader beräknas till ca tre veckor. Övriga substanser okänd. 

Lagringstid: Vitamin C cirka 6 veckor i olika vävnader. Övriga substanser i preparatet okänd. 

Biotillgänglighet: Vitamin C absorberas i tunntarmen både genom aktiv transport och passiv diffusion. Vitamin C 

absorberas genom två membranproteintransportsystem: SVCT och GLUT. SVCT är det dominerande systemet för vitamin C 

transport i kroppen. GLUT överför askorbinsyra formen av vitamin C. Även om askorbinsyra absorberas i högre takt än 

askorbat är nivån av askorbinsyra i blod och vävnader under normala förhållanden låg eftersom cellerna snabbt omvandlar 

askorbinsyra till askorbat. Med regelbundet intag kan absorberingsförmågan variera mellan 70 och 95 %. Graden av 

absorption minskar då intaget ökar. Vid höga intag (12 gram/tillfälle) kan den mänskliga absorptionen av C vara så låg som 

16 %. Vid låga intag (<20 mg) kan utnyttjandegraden uppgå till 98 %. Vid höga doser (motsvarande flera hundra mg/dag hos 

människa) ackumuleras vitamin C i blodet tills plasmanivåerna når maxtröskeln, vilket är ca 1,5 mg/dl hos män och 1,3 

mg/dl hos kvinnor. Vid koncentrationer i blodet högre än detta värde utsöndras överskott i urinen med en halveringstid på 

cirka 30 minuter. Vid koncentrationer mindre än detta tröskelvärde försöker njurarna förlänga halveringstiden.16–98 % 

beroende på dos, form av vitamin C och matsmältningssystemets kvalitet. Övriga substanser i preparatet okänd. 

Toxisk dos och biverkningar. C-vitamin har en låg toxicitet. Dödlighet hos människa på grund av höga C-vitamin intag är 

okänd. Dock kan överdosering hos vissa känsliga personer framkalla illamående och diarré. Denna riskbild är mindre i 

askorbat formerna av vitamin C. Överdosering av Simarouba medicinalis kan orsaka biverkningar i form av ökad svettning, 

urinering, illamående och/eller kräkningar. Mycket ovanliga överkänslighetsreaktioner i form av utslag, kliande hud, 

nästäppa eller obehag i magen har rapporterats hos känsliga individer vid intag av astragalus. Flera arter av astragalus är 

kända för att kunna orsaka förgiftningar hos betande boskap på grund av växtens innehåll av indolizin alkaloider och 

alifatiska nitroföreningar. Ingen av dessa beståndsdelar finns arten Astragalus membranaceus som används i kosttillskott. 

Graviditet och amning. Eftersom Simarouba medicinalis barkextrakt, clavillia, carqueja och anamu kan ha abortativa 

egenskaper samt Cassia occidentalis bladextrakt har visat svag livmoderstimulerande aktivitet och bör detta preparat 

undvikas vid graviditet. Brazilian peppertree kan stimulera livmoderaktivitet och bör därför inte användas under graviditet. 

Lågt blodtryck. Cassia occidentalis, carqueja och Brazilian peppertree har i djurstudier påvisat en blodtryckssänkande 

verkan. Personer som tar mediciner för att sänka sitt blodtryck bör kontrollera med sin vårdgivare först innan de tar detta 

preparat (och övervaka deras blodtryck i enlighet med detta, eftersom mediciner kan behöva justeras). Anamu har 

dokumenterats för att sänka blodtrycket i två djurstudier; därför är anamu antagligen olämpligt för personer med lågt 

blodtryck. 

Spädbarn och barn. Rekommenderas ej till barn under 15 år.  

Njursten. Eftersom oxalat är en metabolit av vitamin C, finns det en viss oro för att höga intag av vitamin C kan öka risken 

för njursten. Vissa studier har rapporterat att extra C-vitamin ökar urinoxalat nivåer. Huruvida någon ökning av oxalat nivåer 

skulle leda till en höjning av risk för njursten har undersökts i epidemiologiska studier. Två stora studier, en på 45 251 och 
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en annan på 85 557 kvinnor rapporterade att en konsumtion av 1 500 mg C-vitamin dagligen ökade inte risken för njursten 

jämfört med dem som konsumerar 250 mg dagligen. Däremot har en ny studie som följde 45 619 män funnit att de som 

konsumerade 1000 mg/dag av C-vitamin hade 41 % högre risk för njursten. 

Angioplastik. C-vitamin i högre doser bör undvikas omedelbart före och efter angioplastik. C-vitamin kan påverka korrekt 

läkning. 

Viktminskningskirurgi. Viktminskningskirurgi kan få kroppen att ta upp mer oxalat från maten. Detta kan öka mängden 

oxalat i urinen. För mycket oxalat i urinen kan orsaka problem som njursten.  

Njursjukdom. C-vitamin kan öka mängden oxalat i urinen. För mycket oxalat i urinen kan öka risken för njursvikt hos 

personer med njursjukdom. 

Diabetes. C-vitamin kan öka blodsockret. Carqueja kan minska blodsockret. 

Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD)-brist: G6PD är en ovanlig genetiskt betingad ämnesomsättningssjukdom. Stora 

intag av C-vitamin kan leda till hemolys hos personer med denna sjukdom. 

Hemokromatos: C-vitamin kan öka järnabsorptionen, vilket kan förvärra dessa tillstånd.  

Njurtransplantationsavstötning: Långvarig användning av C-vitamin i höga doser innan en njurtransplantation kan öka risken 

för avstötning av transplantation eller försena hur lång tid det tar tills den transplanterade njuren fungerar. 

Schizofreni: Höga doser med C-vitamin tillsammans med E-vitamin kan öka risken för psykos hos vissa personer med 

schizofreni när de tas med antipsykotiska läkemedel. 

Autoimmuna sjukdomar. Astragalus kan aktivera immunförsvaret varför personer med multipel skleros (MS), lupus 

(systemisk lupus erythematosus, SLE), reumatoid artrit (RA) eller andra immunsystemstillstånd bör undvika användning.  

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Vedel medel och läkemedel. 

• Aluminium kan interagera med askorbinsyra. Aluminium finns i de flesta antacida. Askorbinsyra kan stimulera upptag 

av aluminium. Denna interaktion gäller inte formerna kalcium- och natriumaskorbat. Vill man vara säker bör man ta 

vitamin C två timmar före eller fyra timmar efter antacida. 

• Östrogener kan interagera med vitamin C. Intag av C-vitamin tillsammans med östrogener kan öka effekterna och 

biverkningarna av östrogen. Vitamin C dämpar nedbrytningshastigheten av östrogen. 

• Proteashämmare kan interagera med vitamin C. Verkan av dessa mediciner kan minska på grund av ökad nedbrytnings-

hastighet.  

• Vitamin C kan minska verkan av statiner. 

• Vitamin C kan minska verkan av nikotinsyra. 

• Vitamin C kan minska verkan av warfarin. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av acetaminophen (Tylenol). 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av Aspirin. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av kolinmagnesiumtrisalicylat. 

• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten salsalat (Disalcid).  

• Cassia occidentalis och anamu kan förstärka effekterna av antihypertensiva läkemedel.  

• Cassia occidentalis och carqueja har i studier visat betydande antihepatotoxiska (leverskyddande) och leveravgiftande 

egenskaper. Som sådan kan användningen av denna växt störa metabolism av vissa läkemedel i levern genom att öka 

avgiftningen av dem vilket kan minska effekterna av dessa läkemedel. 

• Astragalus kan stimulera immunsystemet varvid det kan kontraindicera med immunförsvarsdämpande läkemedel som 

till exemple cyklofosfamid (Cytoxan, Neosar). 

• Astragalus kan miska kroppens förmåga att bli av med litium. Detta kan resultera i litiumrelaterade biverkningar.  

• Astragalus och carqueja kan påverka anti-diabetesmedicinering.  

• Brazilian peppertree och carqueja kan potentiera verkan av blodtryckssänkande läkemedel. 

• Phlebodium decumanum kontraindicerar med digitalis. 

 

Vitlök 

Produktinformation. Artikelnummer 419. 120 kapslar. Varje kapsel ger 2,5 mg extrakt av Allium sativum i 241 mg 

safflorolja.  

Ingredienser. Carthamus tinctorius olja. Stabiliseringsmedel (glycerol och kiseldioxid). Extrakt av Allium sativum.  

Kapsel: Gelatin. 

Dosering. 4 kapslar per dag eller enligt rekommendation. 

Ämne Dos/dag 

Extrakt av Allium sativum 10 mg 

Safflorolja 964 mg 
 

Allmän information. Vitlök, Allium Sativum, är en klassisk läkeört med en rad välgörande egenskaper. Det är en flerårig 

växt som kan bli ända upp till en meter lång. Aktiva ämnen i vitlöken är bland annat olika cysteinämnen, alliin, organiska 

syror, polyfenoler som quercitin och rutin samt svavelämnet allicin. Det är fram för allt allicin som ger den klassiska 

vitlöksdoften.  Eterisk allicinolja tillskrivs de flesta av vitlökens hälsoeffekter och är komponerad av olika aromiska 

sulfidföreningar vilka snabbt uppstår som nedbrytningsprodukter i färskpressad vitlökssaft. De mest verksamma 

substanserna är direkt kopplade till den berömda lukten. Luktfria preparat är mindre verksamma.  

Safflor (Carthamus tinctorius), färgtistel, är en ettårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Den har odlats som färgväxt 

sedan antiken i bland annat länderna kring Medelhavet och i Kina. Den rödgula tisteln ger färg men inte smak till 

matlagningen. Förr såldes ofta denna ört billigt som saffranpistiller.  
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Safflower (Carthamus tinctorius) är en grenad tistelliknande växt. Det odlas kommersiellt för den vegetabiliska olja 

(Safflorolja) som utvinns ur frön och användes av de tidiga spanska kolonierna längs Rio Grande som ett substitut för 

saffran.  

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid: Blodet 6–12 timmar. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biotillgänglighet. De aktiva substanserna absorberas i tunntarmen. 

Toxisk dos och biverkningar. Vitlök har ingen känd toxicitet. Vitlök kan orsaka en dålig andedräkt, en brännande känsla i 

munnen eller magen, halsbränna, gas, illamående, kräkningar, kroppslukt och diarré. Dessa biverkningar är ofta värre med rå 

vitlök. Astma har rapporterats hos personer som arbetar med vitlök och andra allergiska reaktioner kan förekomma. 

Graviditet och amning. Vitlök är säkert att använda under graviditet när den tas i mängder som normalt finns i maten. 

Vitlök är eventuellt osäkert när intas i terapeutiska doser under graviditet och vid amning. Vitlök kan ge spädbarn kolik. 

Barn. Kunskapen om terapeutisk tillämpning av vitlök till barn är begränsad varför försiktighet rekommenderas.  

Diabetes. Vitlök i terapeutiska doser kan sänka blodsockret varför försiktighet rekommenderas. 

Lågt blodtryck. Eftersom vitlök kan sänka blodtrycket kan det bli lågt hos personer med ett redan lågt blodtryck. 

Kirurgi. Vitlök kan öka blödningstendenser vid operativa ingrepp. Bryt intag av vitlök minst två veckor före en planerad 

operation. 

Blodkoagulationssjukdomar. Personer med olika blodkoagulationssjukdomar bör använda vitlök med försiktighet eftersom 

den har påtaglig blodförtunnande effekt.  

Histidin. Känsliga individer kan känna obehag av vitlök i mage, tarm och en allmän känsla av illamående. Vid dessa lägen 

underlättar intag av Histidin eftersom reaktionen är relaterad till en nedsatt funktion i levern. 

Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, blödarsjuka. 

Vitlök och läkemedel. Försiktighet avseende terapeutisk tillämpning av vitlök rekommenderas vid följande fall: 

• Eftersom vitlök har en påtaglig blodförtunnande effekt bör försiktighet tillämpas av personer som intar det 

blodförtunnande läkemedlet Waran. Vitlök kan även potentiera ordinära typer av blodförtunnande medel som är 

acetylsalicylsyra baserade. 

• Vitlök i terapeutiska doser dämpar upptaget av isoniazid. Vitlök bör inte användas tillsammans med isoniazid. 

• Vitlök i terapeutiska doser kan öka kroppens nedbrytningshastighet av en del mediciner mot HIV/AIDS.  

• Vitlök i terapeutiska doser kan öka kroppens nedbrytningshastighet av Saquinavir. 

• Vitlök i terapeutiska doser kan öka kroppens nedbrytningshastighet av p-piller som innehåller östrogen. 

• Vitlök i terapeutiska doser kan öka kroppens nedbrytningshastighet av cyklosporin (Neoral, Sandimmune).  
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SPECIALPREPARAT 
 

Adrenal Balans 
Produktinformation.  Artikelnummer 125. 60 kapslar. Varje kapsel ger 150 mg binjureextrakt. 

Ingredienser. Frystorkad rå hel binjure från nötboskap (30 % binjuremärg och 70 % binjurebark). Land: Nya Zeeland. 

Kapsel: Gelatin. Fyllnadsmedel: Mikrokristallincellulosa och magnesiumsalter av fettsyror. 

Dosering: 1–3 kapslar om dagen morgon och kväll. OBS! Komplettera alltid med magnesium och kalium. 

Produktkod: Adrenal extrakt. 

Dosering: Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Biotillgänglighet: Relaterad till matsmältningssystemets kvalitet. 

Toxisk dos och biverkningar. Finns ingen känd toxicitet. Vissa individer kan manifestera ovanliga allergiska reaktioner 

mot binjureextrakt. 

Graviditet och amning. Bör inte tas vid graviditet och amning eftersom det inte finns någon forskning som påvisar medlet 

säkerhet vid dessa tillstånd. 

Sömnstörningar. Vissa känsliga individer kan utveckla sömnstörningar vilket karaktäriseras av svårigheter att somna in 

eller sova. Stimulerad binjurefunktion kan dämpa avslappningsverkan i nervsystemet. Vid denna bieffekt bör doseringen 

minskas och kompletteras med magnesium. Om bieffekten inte upphör bör behandlingen avbrytas. 

Brist på kalium. Binjurestimulerande medel kan öka kaliumkonsumtionen vilket kan leda till hypokalemi. Vid sådant läge 

bör intag avbrytas omedelbart. Behandling bör alltid kompletteras med medel som ger magnesium och kalium. Låg nivå av 

kalium orsakar muskelspasmer, oregelbunden hjärtrytm, illamående, kräkningar och svaghet.  

Magbesvär. Binjureextrakt kan hos känsliga individer ge upphov till gastrointestinala besvär, såsom illamående och 

kräkningar. Vid sådant läge sänk dosen eller börja med mindre dosering (ex 1 kapsel per dag). 

Kontraindikationer. Alla adrenala tillskott kan påverka nivåerna av kortisol, adrenalin och noradrenalin. En nivåhöjning av 

dessa hormoner kan leda till ökad irritabilitet, oro och rastlöshet. Patienter med bipolär sjukdom rekommenderas att undvika 

adrenala kosttillskott eftersom de kan negativt påverka effekten av läkemedel som förskrivs. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Adrenal Balans och konventionella läkemedel. Adrenal Balans bör inte kombineras med följande läkemedel: 

• Bör inte kombineras med medel som innehåller östrogen (ex. p-piller). 

• Adrenala tillskott kan påverka östrogena nivåer. Därför bör individer som intar läkemedel som innehåller östrogen inte 

inta Adrenal Balans.  

• Eftersom Adrenal Balans stimulerar immunförsvaret så är det kontraindicerande hos individer som av olika skäl intar 

immunförsvarsdämpande läkemedel. 
 

Betaine HCL 
Produktinformation. Artikelnummer 126. 60 kapslar. Varje kapsel ger 400 mg Betainhydroklorid och 28 mg Pepsin. 

Öppnad burk skall förvaras i mörker. Se till att locket alltid är stängd. Bör ej förvaras i värme över 30 grader celsius. 

Ingredienser. Betainhydroklorid. Pepsin (porcint). Fyllnadsmedel (mikrokristallinisk cellulosa och magnesiumsalter av 

fettsyror). Kapseln är gjord av gelatin. 

Dosering. 2–3 kapslar per dag (1 kapsel till varje måltid). Max 3 kapslar per dag. OBS! Kapslarna skall alltid sväljas hela. 

Produktkod. Betainhydroklorid. Pepsin. 
 

Allmän information 

• Betain HCL, också kallad trimetylglycin (TMG) är ett aminosyraderivat. Trimetylglycin var den första betainen som 

upptäcktes; ursprungligen kallades det helt enkelt betain eftersom det under 1800-talet upptäcktes i sockerbetor. Betain 

är en aktiv metabolit av kolin i kroppen. Det tjänar en viktig roll i bland annat i metylering i kroppen tillsammans med 

folat. Biokemiskt är den en glycinmolekylen med tre metylgrupper (därav namnet trimetylglycin). Den mänskliga 

kroppen kan omvandla kolin till betain i levern. 

• Pepsin är ett endopeptidas som bryter ner proteiner till mindre aminosyror. Det produceras i huvudcellerna i magsäcken 

och är ett av de främsta matsmältningsenzymerna i matsmältningssystemen hos människor och många andra djur, där 

det hjälper till att smälta proteinerna i maten. Betain HCL Pepsin-endopeptidas (Porcint) kommer från gris. Enzymet 

har den optimala aktiviteten i syraområdet (pH 2,0 - pH 4,0).  
 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en dag. Hos en frisk person utan några kroniska tillstånd som autoimmunitet, inflammation 

eller födoämneskänslighet kan verkanstiden vara från 2 till 12 veckor.  

Lagringstid i vävnader. Okänd. 

Halveringstid i vävnader. Okänd. 

Halveringstid i blod. Plasmanivåerna toppar efter 40–60 minuter. 

Biotillgänglighet. Absorptionen av betain verkar vara snabb. Den absorberas i tolvfingertarmen via en natrium- och 

kloridberoende mekanism. Betain har en absorptionshalveringstid på cirka 17 minuter efter oralt intag hos människor. 
Toxisk dos och biverkningar. Betain har Ingen känd toxicitet. Överdoseringen kan ge upphov till halsbränna, ökad 

gasbildning och magont. Om betain HCL orsakar smärta bör behandlingen avbrytas omgående.  

Magsår. Bör inte tas av personer med konstaterade eller misstänkta magsår.  

Graviditet och amning. Gravida eller ammande kvinnor bör inte heller inta Betain HCL. 
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Trimetylaminuri. Trimetylamin (TMA) är en metabolit som är känd för att ha en fiskliknande lukt, som normalt är på låga 

nivåer och inte upptäckbar om inte personen har höga nivåer i sin urin- och kroppsutsöndring (trimetylaminuria). Detta 

tillstånd kallas för "Fisklukts syndromet". Det orsakas av en mutation i leverenzymet FMO3. Det kan också orsakas av en 

överproduktion av TMA i tarmsystemet från bakterier. Det är medicinskt godartat, men otrevligt för de drabbade. Den 

huvudsakliga orsaken till trimetylaminuria är högt intag av kolin i kosten, men det verkar som att administration av betain 

kan framkalla detta hos individer med denna mutation. Det verkar som att oralt intag av riboflavin i en dos på 100 mg två 

gånger dagligen har kunnat minska tillståndet.  

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, graviditet och magsår. 

Synergister. Kolin. Folsyra. Kreatin. Vitamin B12. Vitamin B6. 

Antagonister. Basbildande ämnen ex: bikarbonat, kalcium, magnesium, kalium och natrium kan vid samtida intag 

neutralisera effekten av betain HCL. 

Betain HCL och läkemedel. Försiktighetsprincipen gäller vid följande fall: 

• Betain bör inte tas tillsammans med cortison och magnecyl. 

• Betain kan kontraindicera med antacida. 

• Betain kan kontraindicera med protonpumpshämmare. 
 

Betain HCL test 

Bedömning av det dagliga behovet kan testas enligt följande: 

• Dag 1: Börja med att ta en kapsel på fastande mage på morgonen. 

• Dag 2: Ta 2 kapslar på fastande mage på morgonen. 

• Dag 3: Ta 3 kapslar på fastande mage på morgonen.  

Om inga biverkningen uppstår är det mycket sannolikt att individen klarar av behandlingsdoserna utan bieffekter. Potentiella 

biverkningar kan omedelbart neutraliseras genom intag av mjölk eller 1 tsk bikarbonat (Basplus) utblandat i ett glas vatten. 

 

Enzym Complex 
Produktinformation. Artikelnummer 117. 90 kapslar. Enzym Complex är ett avancerat kosttillskott som innehåller en bred 

sammansättning av en rad matsmältningsenzymer. Öppnad burk skall förvaras i mörker. Se till att locket alltid är stängd. Bör 

ej förvaras i värme över 30 grader celsius. 

Ingredienser. Alpha-galactosidas. Amylase. Fyllnadsmedel (risfibrer). Fyllnadsmedel (medellånga triglycerider). Gluco-

amylas. Lipas. Proteas 4.5. Invertas. Cellulas. Malt-diastas. Laktas. Fytas. Xylanas. Hemicellulas. Kapsel: Vegetabilisk 

(mikrokristallinisk cellulosa). 

Dosering. 1 kapsel till varje måltid eller enligt rekommendation. 

Produktkod. Matsmältningsenzymer. 
 

Innehåll per kapsel Mängd Enzymaktivitet 

Alpha-galactosidas 150 mg 1 500 GaIU 

Amylase 120 mg 12 000 DU 

Glucoamylas 55.6 mg 25 AGU 

Lipas 50 mg 500 FIP 

Proteas 4.5 33.3 mg 20 000 HUT 

Proteas 3.0 10 mg 20 SAPU 

Invertas 20 mg 200 SU 

Cellulas 12.5 mg 500 CU 

Maltdiastas 5.56 mg 150 DP 

Laktas 4.2 mg 350 ALU 

Fytas 3.33 mg 5 FTU 

Xylanas 2.5 mg 125 XU 

Hemicellulas 1.92 mg 250 HCU 

Alfa-galactosidas (a-GAL) är ett glykosidhydrolasenzym som hydrolyserar glykolipider och glykoproteiner. Detta är en 

viktig klass av enzymer som katalyserar många kataboliska processer, inklusive spjälkning av glykoproteiner och 

glykolipider och polysackarider. Specifikt katalyserar a-Gal spjälkning av oligosackarider.  

Amylas är ett enzym som bryter ned kolhydrater. Amylas finns i saliven och utsöndras även från bukspottskörteln. Amylas 

bryter främst ned stärkelse och glykogen, till maltos.  

Glucoamylas är ett alfa-glukosidas-matsmältningsenzym som har högst aktivitet mot maltos. I tunntarmen fungerar detta 

enzym i synergi med amylas för nedbrytning av hela spektrumet av dietstärkelser. 

Lipas är vilket enzym som katalyserar hydrolysen av fetter. Lipaser har en viktig roll i matsmältningen, transporten och 

bearbetningen av dietlipider (t.ex. triglycerider, fetter och oljor).  

Proteas 4.5 är ett enzym som katalyserar nedbrytningen av bindningarna mellan aminosyror i proteiner. Den har ett pH-

optimum runt 4.5. 

Proteas 3.0 är ett enzym som katalyserar nedbrytningen av bindningarna mellan aminosyror i proteiner. Den har ett pH-

optimum runt 3.0. 

Invertas är ett enzym som katalyserar hydrolys av sackaros till fruktos och glukos.  

Cellulas är ett enzym som katalyserar cellulolys, nedbrytning av cellulosa och av vissa relaterade polysackarider. Den bryter 

ned cellulosamolekylen till monosackarider ("enkla sockerarter") såsom beta-glukos eller kortare polysackarider och 

oligosackarider.  

Maltdiastas är ett enzym som katalyserar nedbrytningen av stärkelse till maltos.  
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Laktas är ett enzym som finns i tarmslemhinnan och har som uppgift att bryta ner disackariden laktos till monosackariderna 

glukos och galaktos genom hydrolys. Hos människan är det ett membranprotein som produceras av tarmslemhinnans 

enterocyter och sitter ankrat i borstbrämen. Enzymet produceras normalt hos alla däggdjur vid födseln men nedregleras 

senare i livet då vi upphör dricka modersmöjlk och inte längre behöver bryta ned laktosen. Brist på laktas leder till laktos-

intolerans, vilket kännetecknas av en bristande förmåga att spjälka laktosen i mjölkprodukter.  

Fytas (myo-inositolhexakisfosfatfosfohydrolas) är ett fosfatasenzym som katalyserar hydrolysen av fytinsyra, vilket är en 

organisk fosforförening som är den huvudsakliga lagringsformen för fosfat och katjoner i många växter. På grund av sin 

struktur bildar fytatjonen kelat med metallkatjoner och är härigenom en absorptionshämmande faktor som bland annat 

påverkar upptaget av mineralämnen, som kalcium, järn, zink och magnesium. Fytinsyra förekommer i spannmål, grönsaker 

och nötter samt frön av oljeväxter.  

Xylanas är ett enzym som klyver en typ av linjära polysackarider, beta-1,4-xylaner, till xylos. Den bryter ned växtmaterial 

till användbara näringsämnen.  

Hemicellulas är ett enzym som bryter ner hemicellulosa, som är en grupp av kolhydrater som finns i växternas cellväggar 

tillsammans med de övriga huvudkomponenterna lignin och cellulosa. Hemicellulosor är grenade polysackarider uppbyggda 

av varierande monosackarider. Förutom glukosenheter, som bygger upp cellulosa och stärkelse, kan hemicellulosa även 

innehålla bland annat xylos, mannos, galaktos och arabinos.  

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en dag. 

Halveringstid: 4–6 timmar. 

Toxisk dos och biverkningar. Det finns ingen känd toxicitet. Ovanliga allergiska reaktioner mot alfa-galactosidas kan 

förekomma. Vissa känsliga individer kan reagera med magont, diarré och uppblåsthet vid intag av matsmältningsenzymer. 

Om detta förekommer bör intag avbrytas. 

Graviditet och amning. Bör inte tas vid graviditet och amning eftersom det inte finns någon forskning som påvisar medlet 

säkerhet vid dessa tillstånd. 

Diabetes. Matsmätningsenzymer kan påverka blodsockervärden. Diabetiker bör kontrollera sitt blodsockervärde noggrant. 

Kirurgi. Matsmältningsenzymer kan påverka blodsockerkontrollen vid kirurgi. Användning bör brytas minst 2 veckor före 

ett planerat operativt ingrepp. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Synergister. Niacin, vitamin B6 och zink. 

Antagonister – Inga kända. 

Enzym Complex och läkemedel. Eftersom matsmältningsenzymer kan påverka blodsockervärdet så kan det interagera med 

olika typer av antidiabetika. 

 

Epsomsalt 
Produktinformation. Artikelnummer 216. Innehåller 100 gram magnesiumsulfat. Magnesiumsulfat är en oorganisk 

magnesiumsaltförening. Den används i huvudsak för dess laxerande egenskaper.  

Bruksanvisning. 2–4 teskeder löses upp i ca 1 liter ljummet vatten. Observera att doseringsbehovet kan variera mellan olika 

individer. Intages på morgonen på fastande mage. Efter ca 30–40 minuter börjar magen att arbeta och tarmtömningen inleds. 

Därpå intages under dagen 2–3 liter vatten. Mot kvällen kan man börja inta lättare föda. Epsomsalt verkar genom att öka 

mängden vatten i tarmen vilket mjukar upp avföringen och gör den lättare att passera genom tarmkanalen. Epsomsalt 

aktiverar vanligtvis en tarmrörelse inom 30 minuter till sex timmar. Efter fyra timmar kan dosen upprepas vid uteblivet 

resultat. Emellertid rekommenderas inte mer än två doser epsomsalt under samma dag. Bör inte användas mer än en vecka 

utan att konsultation med ansvarig vårdgivare. 
 

Epsomsalt skall inte användas vid följande tillstånd: 

• Njursjukdom. 

• Hjärtsjukdom. 

• Arytmier. 

• Diabetes. 

• En mag- eller tarmsjukdom. 

• Svår magsmärta. 

• Illamående eller kräkningar. 

• En perforerad tarm. 

• Ett tarmhinder. 

• Svår förstoppning. 

• Kolit. 

• En ätstörning. 

• Graviditet. 

• Blod i avföring. 
 

Biverkningar. Vanliga biverkningar av magnesiumsulfat är diarré och orolig mage. Vid allvarliga biverkningar som 

exempelvis utslag, nässelfeber, klåda, andningssvårigheter, täthet i bröstet eller svullnad i munnen, ansiktet, läpparna eller 

tungan, yrsel, rodnad, oregelbunden hjärtrytm, muskelsvaghet, svår dåsighet och kraftig svettning bör vederbörande 

omedelbart ta kontakt med vårdcentral. 

Använd inte en högre dos magnesiumsulfat än vad som rekommenderas. Överdosering ge upphov till allvarliga 

biverkningar. 

Epsomsalt och läkemedel. Bör inte ges i kombination med antibiotika. 
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Epithem Plus  
Produktinformation. Artikelnummer 215. 90 tabletter. Epithem Plus är ett avancerat kosttillskott som bygger på synergi- 

och bredspektrum-principen. Varje tablett ger 215 mg biotin tillsammans med 40 mg åkerfräken och en rad 

biotinsynergister. 

Ingredienser. Kalcium (kalciumkarbonat). Mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel). Åkerfräken (Equisetum arvense L 7 

% Si). Kelp (Fucus vesiculosis, 0,2% Jod). Nässla (Urtica Dioica L, 2 % Si). Zink (Zinkbisglycinat). Stearinsyra (fyllnads-

medel). Kisel (kiseldioxid). Niacin (niacinamid). PABA. Metionin. Pantotensyra (kalcium-D-pantotenat). Tvärbunden 

natriumkarboximetylcellulosa (disintegrationsmedel). Di-kalciumfosfat (fyllnadsmedel). Magnesiumsalter av fettsyror 

(klumpförebyggande medel). Biotin (D-biotin). 

Dosering. 3 tabletter om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll. För bästa intag bör det intas ihop med föda.  

Produktkod. Åkerfräken. Biotin. Kisel.  

En dagsdos (3 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI*  Ämne Dos/dag % av DRI* 

Åkerfräken 120 mg   Nässla 81 mg  

Niacin 45 mg 281 %  PABA 45 mg  

Pantotensyra 30 mg 500 %  Biotin 645 mcg 1 290 % 

Kalcium 186 mg 23 %  Zink 15 mg 150 % 

L-Lysin 66 mg   L-Metionin 33 mg  

Kelp  81 mg   Kisel 51 mg  

*DRI är dagligt referensintag. 

Åkerfräken (Equisetum arvense) är en art inom familjen fräkenväxter. Den är en perenn art och tillhör bland de vanligaste 

förekommande ogräsen i Sverige. Åkerfräken är ganska allmän på odlade marker, såsom åkerkanter, vägkanter, sandgångar, 

ruderat och annan öppen mark. Den tar sig ända upp i fjällen. Den kan hittas ofta på näringsfattigare marker och den före-

kommer helst på lerjordar, sedan på mo-mjäla eller sandjordar och i mindre grad på mulljordar. Åkerfräken innehåller flera 

intressanta biokemikalier. Den är rik på kisel (10%), kalium, kalcium, mangan, magnesium, fosfor, fytosteroler, kostfiber, 

vitamin A, E och C, tanniner, alkaloider, saponiner, flavonoider, glykosider och koffeinsyrafenolester.   

Epithem Plus innehåller ett antal mikronutrienter som sammantaget bidrar till: 

• att bibehålla normal hud 

• att bibehålla normala naglar 

• att bibehålla normala slemhinnor 

• att bibehålla normalt hår 
 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering. 

Beräknad verkanstid: Inom två veckor. 

Halveringstid: Varierande. De olika substanserna har olika halveringstider. 

Lagringstid i vävnader: Varierande. De olika substanserna har olika lagringstider. 

Biotillgänglighet: Varierande. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av föda. 

Toxisk dos och biverkningar. Substanser i Epithem Plus har låg toxicitet vid oralt intag i kontrollerade doser. Överdosering 

kan leda till lös avföring och illamående. 

Graviditet och amning: Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om åkerfräken är säkert att använda vid 

graviditet eller amning. Rekommenderas försiktighet. 

Brist på tiamin: Åkerfräken innehåller ett enzym, tiaminas, som bryter ned tiamin (Vitamin B1). Därför rekommenderas 

försiktighet vad gäller terapeutiska doser hos individer med brist på tiamin.  

Alkoholism: Personer som är alkoholister har i allmänhet också tiaminbrist. Intag av åkerfräken kan förvärra tiaminbristen. 

Allergier mot morötter och nikotin: Vissa personer med allergi mot morot kan också ha allergi mot åkerfräken.  

Diabetes: Åkerfräken kan sänka blodsockernivån hos personer med diabetes. Övervaka blodsockret noggrant vid terapeutisk 

användning av åkerfräken.  

Låga kaliumnivåer (hypokalemi): Det finns viss oro för att åkerfräken i terapeutiska doser kan driva ut kalium ur kroppen, 

vilket kan leda till för låga hypokalemi. Komplettera med kalium vid terapeutisk användning. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar och njursvikt. 

Epithem Plus och konventionella läkemedel.  

• Epithem Plus bör inte intas samtidigt med antibiotika eftersom mineralämnen kan begränsa upptag av antibiotika. Ta i 

sådant läge med 3 timmars intervall. 

• Eftersom åkerfräken har en diuretisk verkan kan det påverka effekten av litium. 

• Åkerfräken kan potentiera verkan av antidiabetika. 

• Åkerfräken kan potentiera verkan av antidiuretiska läkemedel. 

• Lanoxin (digoxin) används av personer med arytmier. Åkerfräken har förmågan att sänka kaliumnivåer vilket kan leda 

till komplikationer i kombination med digoxin. 

 

Femineral 
Produktinformation. Artikelnummer 243. 500 ml. Femineral Kvinna är ett lättupptagligt järntillskott mot trötthet. 

Produkten är full av C-vitamin som ökar järnupptaget i järndepåerna samt innehåller adaptogener. 100% vegansk och 

kliniskt dokumenterad. Femineral Kvinna har en unik balans mellan mineraler, spårämnen, vitaminer, 14 svenska hälsoörter 

och de adaptogenrika växterna rosenrot och rysk rot. 
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Ingredienser. Äppeljuice. Vatten. Stabiliseringsmedel (glycerol). Naturligt aromämne. Samextrakt av växter: (Järnört. 

Nässla. Alfalfa. Björkblad. Åkerfräken. Kattmynta. Isop. Ringblomma. Rosmarin. Hagtorn. Nypon. Rölleka. 

Hibiscusblomma). Vitamin C. Extrakt av rysk rot. Extrakt av astragalus. Extrakt av ingefära. Natriumbensoat.  

(konserveringsmedel). Kaliumsorbat (konserveringsmedel). Järn. Niacin. Extrakt av kvanne. Zink. Pantotensyra. Mangan. 

Vitamin B6. Tiamin. Riboflavin. Koppar. Folsyra. Jod. Molybdat. Selenit. Krom. Vitamin D. Bor. Vitamin B12.  

Dosering. 20 ml per dag, dosen kan fördubblas vid behov. Intages i samband med måltid och omskakas före användning.  

Produktkod. Järn. 

Näringsvärde per 20 ml: 

Ämne Mängd % av DRI*  Ämne Mängd % av DRI* 

Järn 20 mg 143 %  Zink 10 mg 100 % 

Mangan 2.5 mg 125 %  Krom 40 mcg 100 % 

Koppar 1 mg 100 %  Molybden 62.5 mcg 125 % 

Selen 50 mcg 91 %  Bor 10 mcg ** 

Vitamin C 100 mg 125 %  Tiamin 2 mg 182 % 

Riboflavin 2 mg 143 %  Vitamin B6 2.4 mg 171 % 

Pantotensyra 6 mg 100 %  Niacin 16 mg 100 % 

Vitamin B12 5 mcg 200 %  Vitamin D 15 mcg 300 % 

Folsyra 500 mcg 250 %  Rysk rot 80 mg ** 
 

*DRI är dagligt referensintag.  

** Dagligt referensintag ej fastställt. 

Allmän information. Järn är ett grundämne med atomnummer 26. Järn är ett av de mest förekommande mineralelementen i 

universum. Järn är ett essentiellt näringsämne för människan. Välnärda människor i industrialiserade länder har ca 4–5 gram 

järn i kroppen. Av detta finns 50 % bundet i hemoglobin, som behövs för att transportera syre i blodet. Närmare 35 % är 

bundet i järnlagringsproteinet ferritin i celler, fram för allt i mjälten, levern och benmärgen. Ytterligare 400 mg finns bundet 

i olika cellproteiner som använder järn för viktiga cellulära processer (myoglobin och cytokrom). Olika typer av järnbrist-

sjukdomar är ett av de vanligaste näringsbristerna i världen. Järn bidrar till: 

• normal kognitiv funktion 

• normal energiomsättning 

• normal bildning av röda blodkroppar och hemoglobin 

• normal syretransport i kroppen 

• immunsystemets normala funktion 

• att minska trötthet och utmattning 

• har en roll i celldelningsprocessen 

Dosering 

Det rekommenderade intaget per dag skiljer sig mellan olika åldersgrupper: 

Kön/Grupp/Ålder    Rekommenderat intag 

Spädbarn och barn under 6 år   8 milligram 

Barn 6–9 år    9 milligram 

Barn 10–13 år    11 milligram 

Pojkar 14–17 år    11 milligram 

Flickor 14–17 år    15 milligram 

Kvinnor i fertil ålder   15 milligram 

Övriga vuxna    9 milligram 
 

ODI: 10–20 mg med tillskott.  

TDI: 20–100 mg genom tillskott. 2–4 tabletter per dag morgon och kväll med 12 timmars intervall. För bästa effekt 

kombinera med Vitamin B2 Synergos (1+1). Långtidsprofylax (mer än 3 månader) bör kompletteras med Bredspektrum 

Antioxidanter Optimal Protect (2+2). 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid i vävnader: ca 2 månader. 

Lagringstid i vävnader: 4 månader. 

Halveringstid i blod: 6 timmar. 

Biotillgänglighet:  Absorberingen av järn i matsmältningssystemet är en hårt reglerad process. Absorberingsförmågan 

bedöms vara ca 5–35% beroende på behovet, formen av järn och kvaliteten i det reglerande systemet. Strategiskt i detta 

sammanhang är det vitamin C relaterade enzymet ferroreduktas. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av C-vitamin, jod 

och zink. 

Toxisk dos och biverkningar. Vid terapeutiska nivåer (100 mg/dag) kan järntillskott orsaka magirritation, illamående, 

kräkningar, diarré eller förstoppning. Avföringen blir ofta mörkare i färgen. Järnhaltiga vätskor kan tillfälligt färga tänderna, 

men utspädning av vätskan hjälper till att förhindra denna effekt. Järntillskott ihop med mat istället för på fastande mage kan 

lindra gastrointestinala biverkningar. Den orala dödliga dosen av elementärt järn är ca 200–250 mg/kg kroppsvikt. 

Kontraindikationer. Flera genetiska sjukdomar kan leda till patologisk ackumulering av järn i kroppen. Ärftlig 

hemokromatos leder till järnöverskott trots ett normalt järn intag. Höga doser av järntillskott tillsammans med zink tillskott 

på fastande mage kan hämma absorptionen av zink. När det tas tillsammans med mat, verkar järntillskott inte hämma 

zinkabsorption.  

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, genetiska metabola störningar (hemokromatos typ 1 och 2). 

Synergister. A, B1, B2, B3, B6, B12, C, Cu, Mn, K, Na, Cr, P, Se, Mo. 
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Antagonister. B12, D, E, Cr, Co, Cd, Hg, Ca, P, Pb, Zn, Mg, Mn, Cu. 

Ferro Plus och läkemedel. Järntillskott samtidigt som följande läkemedel kan leda till minskad absorption och effekt av 

medicineringen:  

• Levodopa    

• Levotyroxin   

• Metyldopa 

• Penicillamin    

• Kinoloner    

• Tetracykliner  

• Bisfosfonater 
 

Därför är det bäst att ta dessa mediciner två timmars mellanrum från järntillskott. Kolestyraminharts, som används för att 

sänka kolesterolhalten i blodet, bör också tas två timmars mellanrum från järntillskott eftersom det stör upptaget av järn.  

Allopurinol, en medicin som används för behandling av gikt, kan öka järninlagringen i levern och bör inte användas i 

kombination med järntillskott. 

 

Fibromyl 
Produktinformation. Artikelnummer 479. 60 kapslar. Fibromyl är ett avancerat kosttillskott som innehåller tre olika 

stammar av effektiva mjölksyrebakterier. Fibromyl innehåller 10 miljarder gynnsamma bakterier per kapsel. Stammarna i 

Fibromyl är kraftfulla och överlever både saltsyran, gallsyrorna och syre. Oöppnad burk kan förvaras i rumstemperatur. 

Öppnad burk bör förvaras i kylskåp.  

Ingredienser. Streptococcus thermophilus. Lactobacillus acidophilus. Lactobacillus delbruckii ssp bulgaricus. Kapsel: 

Syrafast gelatin. 

Dosering: 2 kapslar per dag, en kapsel på morgonen och en kapsel till kvällen eller enligt rekommendation. Två kapslar ger 

20 miljarder mjölksyrabakterier. 

Produktkod: Probiotika. 

Allmän information. Mjölksyrabakterier är grampositiva och syratoleranta bakterier som vanligtvis finns i nedbrytande 

växter och mjölk-produkter. Dessa producerar mjölksyra som den huvudsakliga metaboliska slutprodukten av 

kolhydratfermentering. Dessa bakterier skapar en hälsobringande mikrobiotisk miljö i människans slemhinneytor i tarmen. 

Mjölksyrabakterierna har stor förmågan att fästa sig vid tarmslemhinnan. Bakteriestammarna i Fibromyl är speciellt utvalda 

för att ta hand om och eliminera patogena (skadliga) peptider från tarmslemhinnan och för att återuppbygga en frisk 

tarmslemhinna.  

Behandlingstid: 1–3 månad med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom två veckor. 

Halveringstid i vävnader: Okänd. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Toxicitet: Mjölksyrabakterier har ytterst sällan toxiska reaktioner vid kontrollerade doser. Följande bieffekter kan 

förekomma: 

• Vid användning av probiotika kan vissa människor uppleva gasighet, uppblåsthet eller diarré. Förändringar i 

tarmmikrobiotikan kan leda till att bakterier producerar mer gas än vanligt, vilket kan leda till uppblåsthet. Dessa 

biverkningar upphör vanligtvis upp inom några dagar eller veckor. Om symtomen kvarstår bör orsaken utredas.  

• I sällsynta fall kan probiotika orsaka hudutslag eller klåda. Om ett utslag eller svår klåda uppstår skall användning 

avbrytas. Detta kan indikera underliggande allergi mot vissa mjölksyrabakterier.  

• Personer med allergier eller intolerans mot gluten, soja, ägg, mejeri eller laktos kan behöva vara försiktiga när man 

väljer probiotika. Alla som upplever symtom på en allergisk reaktion bör sluta använda probiotikumet omedelbart.  

• Även om probiotika i allmänhet är säkert att använda, tyder resultaten från en översyn från år 2017, att barn och vuxna 

med allvarliga immunsjukdomar bör undvika att använda probiotika. Vissa personer med dessa tillstånd har upplevt 

bakteriella eller svampinfektioner som ett resultat av probiotisk användning. 

Herxheimer-reaktioner. Vid användning av probiotika kan det i början hända att man märker symtom från magen, t ex 

diarré, magknip eller gaser. Detta fenomen kallas ofta Herxheimer-reaktionen, och är ett begrepp som uppstod under 

penicillinets barndom och har fått namn efter den tyske hudläkare som först beskrev det. Vid behandling av en infektion sågs 

ibland att några patienter blev sjuka en kort tid efter insättning av penicillin. Detta berodde på att patogena bakterier dog av 

penicillinet och ledde till frisättning av stora mängder toxiner i kroppen. Reaktionen sågs som en positiv reaktion, eftersom 

det var ett bevis på penicillinets verkan.  

Bakteriociner. Mjölksyrabakterier utsöndrar bakteriociner (en typ av proteiner) som kan verka på samma sätt som 

penicillin, vilket kan leda till en liknande reaktion vid användning av probiotika. Herxheimer-reaktionen är övergående och 

varar högst några dagar. Beroende på hur plågsamma symtomen är kan man sluta helt med probiotika och börja igen med en 

lägre dosering när besvären är över, för att sen öka dosen igen. Alternativt kan dosen minskas tills symtomen ger sig, för att 

därefter öka till vanlig dos. Om besvären inte går över efter att man slutat ta probiotika, bör andra orsaker till symtomen 

övervägas. Symtom på något annat kan av en tillfällighet uppstå samtidigt med insättning av probiotika. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar och njursvikt. 

Fibromyl och läkemedel. Följande faktorer bör beaktas: 

• Vid antibiotikabehandling. Vänta minst 4 timmar mellan intag av antibiotika och probiotika. 

• Sulfapreparat. Probiotika kan öka nedbrytningen av dessa (4 timmars intervall mellan intagen). 

• Psykofarmaka. Probiotika kan öka metabolismen av dessa (4 timmars intervall mellan intagen). 
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Kollodialt silver Ion Plus 
Produktinformation. Artikelnummer 951 innehåller 1 liter och artikelnummer 952 innehåller 5 liter IonPlus kolloidala 

silver, vattenreningsprodukter som effektivt dödar bakterier, svampar, virus och encelliga protozoer av typen amöbor. 

IonPlus är en produkt som är klassad som en vattendesinfektionsprodukt med styrkan 10 ppm, motsvarande 100 mikrogram 

silver per 10 ml produkt. Råvarorna är avjoniserat vatten och 99,9 procent rent silver. IonPlus håller en styrka av 10 ppm +/- 

1 ppm. Det motsvarar 10 mg silver per liter produkt. Produkten ligger under Kemikalieinspektionen. EG Nummer: EG 231-

131-3, CAS 7440-22-4. 

Dosering. Blanda två teskedar IonPlus per liter dricksvatten du vill desinficera. Skaka om och låt stå 15 minuter. Vattnet är 

sedan klart att drickas. Anledningen till att man väntar 15 minuter är för att ge de relativt långsamverkande silverjonerna den 

tid de behöver för att utföra sitt arbete. Vattnet är sedan (om det inte återinfekteras) oftast bakteriefritt i många veckor. 

Allmän information. Att något befinner sig i kolloidal form betyder att det är finfördelat i mikroskopiska fritt svävande 

partiklar vars elektriska laddning gör att partiklarna konstant stöter bort varandra. Partiklarna är så små att det ryms flera 

miljarder silverpartiklar i en ask med storleken en gånger en millimeter. IonPlus består till ca 90% av silverjoner och resten 

silver i partikelform.  

 

Lacto Bifidum Complex 
Produktinformation. Artikelnummer 132. 60 kapslar. Lacto bifidum complex är ett avancerat kosttillskott som innehåller 

fyra olika stammar av effektiva mjölksyrebakterier. Lacto Bifidum innehåller 15 miljarder gynnsamma bakterier per kapsel. 

Lacto Bifidum Complex tillverkas i en av världens främsta produktionsanläggningar för bakteriekulturer i USA. Företaget 

har arbetat i mer än 35 år med forskning och produktion av gynnsamma mjölksyrebakterier. Stammarna i Lacto Bifidum 

Complex är kraftfulla och överlever både saltsyran, gallsyrorna och syre. De når helt enkelt fram där de har sin positiva 

verkan i grovtarmen. Lacto Bifidum Complex innehåller endast 2% FOS (5.4 mg per kapsel). Denna lilla mängd FOS 

riskerar sällan att ge ökade mag-tarmproblem. FOS (Fruktoligosackarider) är naturliga kort-och medellånga kedjor av 

sockerarter som inte bryts ner i magsäcken eller tunntarmen. De blir istället mat åt bakterier i tjocktarmen. Vid problem med 

överväxt av dåliga bakterier och jästsvampar i tjocktarmen kan stora mängder FOS ge näring åt dessa och därmed ökade 

mag-tarmsymptom. Oöppnad burk kan förvaras i rumstemperatur. Öppnad burk bör förvaras i kylskåp.  

Ingredienser. Lactobacillus acidophilus. Bifidobacterium lactis. Bifidobacterium longum. Bifidobacterium bifidum. 

Fruktoligosackarider. Fyllnadsmedel (mikrokristallinisk cellulosa). Fyllnadsmedel (kiseldioxid). Kapsel: (vegetabilisk 

cellulosa). 

Dosering: 2 kapslar per dag, en kapsel på morgonen och en kapsel till kvällen eller enligt rekommendation. Två kapslar ger 

30 miljarder mjölksyrabakterier. 

Produktkod: Probiotika. 

Allmän information. Mjölksyrabakterier är grampositiva och syratoleranta bakterier som vanligtvis finns i nedbrytande 

växter och mjölk-produkter. Dessa producerar mjölksyra som den huvudsakliga metaboliska slutprodukten av kolhydrat-

fermentering. Dessa bakterier skapar en hälsobringande mikrobiotisk miljö i människans slemhinneytor i tarmen. 

Mjölksyrabakterierna har stor förmågan att fästa sig vid tarmslemhinnan. Bakteriestammarna i Lacto bifidum Complex är 

speciellt utvalda för att ta hand om och eliminera patogena (skadliga) peptider från tarmslemhinnan och för att återuppbygga 

en frisk tarmslemhinna.  

Behandlingstid: 1–3 månad med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom två veckor. 

Halveringstid i vävnader: Okänd. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Toxicitet: Mjölksyrabakterier har ytterst sällan toxiska reaktioner vid kontrollerade doser. Följande bieffekter kan 

förekomma: 

• Vid användning av probiotika kan vissa människor uppleva gasighet, uppblåsthet eller diarré. Förändringar i 

tarmmikrobiotikan kan leda till att bakterier producerar mer gas än vanligt, vilket kan leda till uppblåsthet. Dessa 

biverkningar upphör vanligtvis upp inom några dagar eller veckor. Om symtomen kvarstår bör orsaken utredas.  

• I sällsynta fall kan probiotika orsaka hudutslag eller klåda. Om ett utslag eller svår klåda uppstår skall användning 

avbrytas. Detta kan indikera underliggande allergi mot vissa mjölksyrabakterier.  

• Personer med allergier eller intolerans mot gluten, soja, ägg, mejeri eller laktos kan behöva vara försiktiga när man 

väljer probiotika. Alla som upplever symtom på en allergisk reaktion bör sluta använda probiotikumet omedelbart.  

• Även om probiotika i allmänhet är säkert att använda, tyder resultaten från en översyn från år 2017, att barn och vuxna 

med allvarliga immunsjukdomar bör undvika att använda probiotika. Vissa personer med dessa tillstånd har upplevt 

bakteriella eller svampinfektioner som ett resultat av probiotisk användning. 

Herxheimer-reaktioner. Vid användning av probiotika kan det i början hända att man märker symtom från magen, t ex 

diarré, magknip eller gaser. Detta fenomen kallas ofta Herxheimer-reaktionen, och är ett begrepp som uppstod under 

penicillinets barndom och har fått namn efter den tyske hudläkare som först beskrev det. Vid behandling av en infektion sågs 

ibland att några patienter blev sjuka en kort tid efter insättning av penicillin. Detta berodde på att patogena bakterier dog av 

penicillinet och ledde till frisättning av stora mängder toxiner i kroppen. Reaktionen sågs som en positiv reaktion, eftersom 

det var ett bevis på penicillinets verkan.  

Bakteriociner. Mjölksyrabakterier utsöndrar bakteriociner (en typ av proteiner) som kan verka på samma sätt som 

penicillin, vilket kan leda till en liknande reaktion vid användning av probiotika. Herxheimer-reaktionen är övergående och 

varar högst några dagar. Beroende på hur plågsamma symtomen är kan man sluta helt med probiotika och börja igen med en 

lägre dosering när besvären är över, för att sen öka dosen igen. Alternativt kan dosen minskas tills symtomen ger sig, för att 

därefter öka till vanlig dos. Om besvären inte går över efter att man slutat ta probiotika, bör andra orsaker till symtomen 

övervägas. Symtom på något annat kan av en tillfällighet uppstå samtidigt med insättning av probiotika. 
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Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar och njursvikt. 

Lacto Bifidum Complex och läkemedel. Följande faktorer bör beaktas: 

• Vid antibiotikabehandling. Vänta minst 4 timmar mellan intag av antibiotika och probiotika. 

• Sulfapreparat. Probiotika kan öka nedbrytningen av dessa (4 timmars intervall mellan intagen). 

• Psykofarmaka. Probiotika kan öka metabolismen av dessa (4 timmars intervall mellan intagen). 

 

Lecitin 
Produktinformation. Artikelnummer 315. 500 gram lecitinpulver. Lecitin eller fosfatidylkolin är ett fosfor- och kväve-

haltigt fettämne som finns i alla celler, bland annat i nervsubstansen, i hjärnan, i baljväxternas frön och i äggula. Det är också 

en av beståndsdelarna i galla. Ämnet bildar i rent tillstånd ett gult till gulbrunt pulver.  

Dosering. 1 tesked per dag eller enligt ordination.  

Produktkod. Lecitin. 

En dagsdos (1 tesked) ger: 

Ämne Dos/dag 

Lecitin 5 000 gram 
 

Lecitin består av: 

• 33–35% sojabönolja 

• 20–21% fosfatidylinositoler 

• 19–21% fosfatidylkolin 

• 8–20% fosfatidyletanolamin 

• 5–11% andra fosfatider 

• 5% fria kolhydrater 

• 2–5% steroler 

• 1% vatten 

 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering. 

Beräknad verkanstid: Inom två veckor. 

Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Lagringstid i vävnader: Okänd. 

Biotillgänglighet: Varierande. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av föda. 

Toxisk dos och biverkningar. Lecitinhar låg toxicitet vid oralt intag i kontrollerade doser. Överdosering kan leda till lös 

avföring och illamående. 

Graviditet och amning. Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om lecitin är säkert att använda vid graviditet 

eller amning. Rekommenderas försiktighet. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar och njursvikt. 

Lecitin och konventionella läkemedel. Det finns inga kända interaktioner eller kontraindikationer. 

 

Metionin Complex 
Produktinformation.  Artikelnummer 120. 60 tabletter. Metionin Complex är ett avancerat kosttillskott som bygger på 

synergi- och bredspektrumprincipen. Varje tablett ger 250 mg metionin och 100 mg cystein tillsammans med en rad 

metionin- och cysteinsynergister.  

Ingredienser. Fyllnadsmedel (mikrokristallinisk cellulosa). DL-Metionin. Fyllnads-medel (Di-Kalciumfosfat). Kolin (L-

kolin-bitartrat). L-Cystein. Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror). Mangan (mangansulfat). Vitamin B6 

(pyridoxin HCL). Stabiliseringsmedel (tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa). Selen (L-selenmetionin). 

Dosering. 2 tabletter per dag i samband med måltid eller enligt rekommendation.  

Produktkod. Metionin. Cystein. Mangan. 

En dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI*  Ämne Dos/dag % av DRI* 

Metionin 500 mg   Cystein 200 mg  

Mangan 10 mg 500 %  Selen 100 mcg 182 % 

Vitamin B6 100 mg 7 142 %  Kolin 100 mg  

*DRI är dagligt referensintag. 
 

Allmän information. Metionin Complex är ett specialpreparat som innehåller en serie med mikronäringsämnen vilka 

sammansatt och var för sig har en vetenskapligt välkänd stimulerande verkan på kroppens avgiftningsförmåga. Dessa mikro-

nutrienter inkluderar följande:  

Vitamin B6 är ett essentiellt vattenlösligt vitamin och är en del av B-vitaminkomplexet. Det upptäcktes 1934 och isolerades 

1938. Vitamin B6 finns på Världshälsoorganisationens lista över viktiga näringsämnen. Vitamin B6 är det generalvitamin 

som spelar en avgörande roll för enzym- och proteinsyntes dvs. förmågan att producera för avgiftningssystemet viktiga 

enzymer och proteiner. B6 ingår som s.k. kofaktor i de flesta kända avgiftningsrelaterade proteiner och enzymer. 

Kolin är ett vattenlösligt näringsämne. Det återfinns oftast under B-komplex vitaminerna. Kolin upptäcktes av den tyske 

kemisten Adolph Strecker år 1864. År 1998 klassificerades kolin som ett viktigt näringsämne av Food and Nutrition Board 

för Institute of Medicine. Kolin är ett kroppseget vitamin som hos en frisk människa skall naturligt tillverkas av tarmfloran. I 

den mänskliga kroppen ombildas det bl.a. till lecitin vilket är en s.k. fettransportör. Kolin spelar en viktig roll i kroppens 

förmåga att producera funktionell galla. Brist på kolin ger bland annat upphov till fettlever och en nedsatt avgiftnings-

förmåga. 

Cystein är en svavelbunden kroppsegen aminosyra vilket hos en frisk människa syntetiseras från homocystein under 

förutsättning att det finns en adekvat närvaro av de funktionella formerna av B12 och folsyra. Cystein konverteras om bl.a. 

till acetylcystein vilket spelar en viktig roll för avgiftningssystemet. Cystein är även en viktig faktor i det antioxidativa 

enzymsystemet glutation. 
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Metionin är en svavelbunden essentiell aminosyra som i samverkan med kolin och cystein skapar förutsättningar för adekvat 

avgiftningsförmåga. Den är även en viktig synergist till selen. 

Selen är en kofaktor i Glutationperoxidas (GPx) vilket är det allmänna namnet på en enzymfamilj med peroxidasaktivitet 

vars huvudsakliga biologiska roll är att skydda organismen från oxidativ skada.  

Mangan är ett essentiellt spårämne som är avgörande för syntesen av enzymet glutationsyntetas vilket krävs för 

tillverkningsförmågan av det avgiftande enzymsystemet Glutation. Den ingår även som en viktig komponent i det 

antioxidativa skyddssystemet Superoxidasmutas (SOD). Krävs också för att levern skall kunna producera glutamin. 

Näringsämnen i Metionin Complex bidrar till: 

• att bibehålla normal leverfunktion 

• att minska trötthet och utmattning 

• att reglera hormonaktiviteten 

• att skydda cellerna mot oxidativ stress  

• bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress 

• bidrar till normal sköldkörtelfunktion 

• immunsystemets normala funktion 

• normal cysteinsyntes 

• normal energiomsättning  

• normal fettomsättning 

• normal homocysteinomsättning 

• normal protein- och glykogenomsättning 

• normal psykologisk funktion 
 

Dosering 

Ämne RDI/ADI ODI TDI 

Vitamin B6 1.2–1.6 mg 50 mg 50–250 mg 

Kolin * 425–550 mg 300–2 000 mg 

Selen 50–60 mcg 100–200 mcg 200–400 mcg 

Mangan * 2 mcg 2–10 mcg 

Cystein * 200 mg 200–1 500 mg 

Metionin * 200 mg 200–1 500 mg 
 

*Nationella rekommendationer saknas. 

Behandlingstid. 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. Inom en månad. 

Halveringstid i blod. Varierande. I genomsnitt 3–6 timmar i blod. 

Lagringstid i vävnader. Varierande. 

Biotillgänglighet. Varierande. Relaterad till respektive ämnes biotillgänglighet. I genomsnitt 20–70 %. 

Toxisk dos och biverkningar. Sammansättningen av substanser i Metionin Complex har en låg toxicitet. Vissa känsliga 

individer kan i ett inledningsskede känna av avgiftningsreaktioner relaterad till att levern får en förbättrad protein- och 

enzymsyntes.  

Vitamin B6. Även om vitamin B 6 är ett vattenlösligt vitamin och utsöndras i urinen, kan långvariga insatser med mycket 

höga doser av pyridoxin resultera i smärtsamma neurologiska symtom som kallas sensorisk neuropati. Symtomen omfattar 

smärta och domningar i armar och i allvarliga fall, svårigheter att gå. Sensorisk neuropati utvecklas typiskt vid doser av 

pyridoxin motsvarande 1 000 mg per dag. Det har dock funnits några få fallrapporter av individer som har utvecklat 

sensorisk neuropati vid doser motsvarande 500 mg dagligen under en period av flera månader. Men ingen av de studier där 

en objektiv neurologisk undersökning utfördes rapporterade tecken på sensorisk nervskada vid intag under 500 mg pyridoxin 

dagligen. Biverkningen upphör och går tillbaka när intaget av pyridoxin upphör. Orsaken till biverkan är sannolikt 

underliggande brist på B1 och B2 eftersom närvaron av dessa är strategiskt i förmågan att utsöndra pyridoxinsyra (via urin) 

vilket ger upphov till bieffekten. 

Kolin. Toxisk dos och biverkningar. Oralt intag av kolin är säkert i kontrollerade doser. Höga doser (10 till 16 gram/dag) 

kolin har associerats med en fiskliknande kroppslukt, kräkningar, salivering och ökad svettning. Den fiskliknande 

kroppslukten är ett resultat från överproduktion och utsöndring av trimetylamin, en metabolit av kolin. 

Selen. Överskridande av en övre gräns för intag av 400 mcg per dag kan leda till selenosis. Denna övre gräns för intag är 

huvudsakligen baserad på en år 1986 genomförd undersökning av fem kinesiska patienter. Man fann att den högsta säkra 

intaget via kosten kunde höjas till cirka 800 mcg (15 mikrogram per kilo kroppsvikt) men föreslog 400 mikrogram per dag 

för att inte bara undvika toxicitet utan också för att undvika skapandet av en obalans. Symtom på selenosis innefattar en 

vitlöksaktig lukt från andedräkten, gastrointestinala besvär, håravfall, sårskorpa runt naglar, trötthet, irritabilitet och 

neurologiska skador. Extrema fall av selenosis kan leda till cirros i levern och lungödem. 

Vitamin B6. Även om vitamin B 6 är ett vattenlösligt vitamin och utsöndras i urinen, kan långvariga insatser med mycket 

höga doser av pyridoxin resultera i smärtsamma neurologiska symtom som kallas sensorisk neuropati. Symtomen omfattar 

smärta och domningar i armar och i allvarliga fall, svårigheter att gå. Sensorisk neuropati utvecklas typiskt vid doser av 

pyridoxin motsvarande 1 000 mg per dag. Det har dock funnits några få fallrapporter av individer som har utvecklat 

sensorisk neuropati vid doser motsvarande 500 mg dagligen under en period av flera månader. Men ingen av de studier där 

en objektiv neurologisk undersökning utfördes rapporterade tecken på sensorisk nervskada vid intag under 500 mg pyridoxin 

dagligen. Biverkningen upphör och går tillbaka när intaget av pyridoxin upphör. Orsaken till biverkan är sannolikt 

underliggande brist på B1 och B2 eftersom närvaron av dessa är strategiskt i förmågan att utsöndra pyridoxinsyra (via urin) 

vilket ger upphov till bieffekten. 
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Kolin. Oralt intag av kolin är säkert i kontrollerade doser. Höga doser (10 till 16 gram/dag) kolin har associerats med en 

fiskliknande kroppslukt, kräkningar, salivering och ökad svettning. Den fiskliknande kroppslukten är ett resultat från 

överproduktion och utsöndring av trimetylamin, en metabolit av kolin. 

Metionin betraktas som säkert vid kontrollerade doser. Högt intag av metionin kan medföra följande toxiska effekter: 

• 5 gram per dag kan leda till förhöjd järnabsorbering i tarmen med påföljande järntoxicitet. 

• Långvarigt intag (över 1 gram per dag mer än 3 månader) kan sänka halten av järn, koppar och vitamin B6 i blod. 

• Metionin bör alltid ges tillsammans med vitamin B6 samt koppar- och järnnivåerna bör övervakas vid långtidsprofylax.  

• 20 gram/dag: hallucinationer hos vissa individer (schizofrena). 

• Höga doser kan öka utsöndringen av kalcium och kalium i urin. 

• Hög dos metionin kan leda till brist på folsyra. 

• Hög dos metionin höjer värdet av homocystein i blod. 

• Hög dos av metionin kan minska värdet av glycin i blod. 

Cystein anses ha en låg toxicitet även i höga doser. Cystein ombildas i kroppen till cystin vilket i sin tur kan öka risken för 

gallsten. Detta kan minimeras genom komplettering av vitamin C. 

Mangan. Oralt intag av mangan bedöms som säkert i mängder upp till 11 mg per dag. Dock visar studier en potentiell 

toxicitet vid 20 mg per dag vid längre tids användning. Individer med leversjukdom kan uppleva biverkningar när de tar 

mindre än 11 mg per dag.  

Graviditet och amning: Selen bedöms som säkert under graviditet och amning när det används kortvarigt i mängder som 

inte överstiger 400 mcg dagligen. Oralt intag av kolin bedöms som säkert. Doser upp till 3 gram dagligen för gravida och 

ammande kvinnor upp till 18 år, och 3,5 gram dagligen för kvinnor 19 år och äldre kan inte orsaka oönskade biverkningar. 

Det finns inte tillräckligt med information om säkerheten för kolin som används i högre doser hos gravida eller ammande 

kvinnor. Därför rekommenderas att inte överstiga 3 gram i dagsintaget. Det är bäst att hålla sig till rekommenderade doser. 

Inte tillräckligt är känt om användning av metionin under graviditet och amning. Rekommenderas försiktighetsprincipen. 

Mangan är säkert hos gravida eller ammande vuxna kvinnor som är 19 år eller äldre när det intas oralt i doser på mindre än 

11 mg per dag. Gravida och ammande kvinnor under 19 år bör dock begränsa doserna till mindre än 9 mg per dag.  

Långvarig leversjukdom: Personer med långvarig leversjukdom har problem med att bli av med mangan vilket kan öka 

risken för manganism. Försiktighet rekommenderas. 

Järnbristanemi: Personer med järnbristanemi verkar ha ökad benägenhet att absorbera mangan i tarmen. Försiktighet 

rekommenderas. 

Acidos: Metionin kan orsaka förändringar i blodets surhet och bör inte användas av personer med acidosis. 

Cirros: Metionin kan förvärra detta tillstånd. Personer med detta tillstånd bör undvika tillskott av metionin. 

Metylentetrahydrofolatreduktasbrist: Människor som har denna störning bör inte ta metionintillskott eftersom metionin 

kan leda till att homocystein byggs upp i ohälsosamma mängder. 

Barn: Selen verkar vara säkert när det används kortvarigt i doser under 45 mcg dagligen för spädbarn upp till 6 månader, 60 

mcg dagligen för spädbarn 7 till 12 månader, 90 mcg dagligen för barn 1 till 3 år, 150 mcg dagligen för barn 4 till 8 år, 280 

mcg dagligen för barn 9 till 13 år och 400 mcg dagligen för barn 14 år och äldre. Oralt intag av mangan är säkert hos barn 1–

3 år i mängder mindre än 2 mg per dag; för barn 4–8 år i mängder mindre än 3 mg per dag; för barn 9–13 år i mängder 

mindre än 6 mg per dag; och för barn 14–18 år i mängder mindre än 9 mg per dag.  

Kirurgi: Selen kan öka risken för blödning under och efter operationen. Sluta ta selen minst 2 veckor före en planerad 

operation. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt. 

Metionin Complex och läkemedel.  

• Blodförtunnande läkemedel kan interagera med selen. Kombination kan öka risken för blåmärken och blödningar.  

• Mediciner som används för att sänka kolesterol (statiner) interagerar med selen. 

• Sedativa läkemedel (Barbiturater) interagerar med delen. Selen kan bromsa hur snabbt kroppen bryter ner lugnande 

läkemedel. Kombination kan öka läkemedelsbiverkningar.  

• Warfarin interagerar med selen. Kombination kan öka risken för blåmärken och blödning. 

• Höga doser av vitamin B 6 har visat sig minska effekten av två antiepileptika, fenobarbital och fenytoin. 

• Vitamin B6 potentierar verkan av L-dopa vid hög dos. 

• Vitamin B6 potentierar verkan av L-dopa vid hög dos. 

• Eftersom kolin i högre doser sänker blodtrycket bör individer som intar blodtryckssänkande läkemedel övervaka sitt 

blodtryck. 

• Metionin Complex kan hypotetisk kontraindicera med Waran eftersom ämnen i preparatet kan reparera leverelaterade 

enzymer som Waran slår sönder. 

• Metionin ökar avgiftningen av Metotrexat (cellgift) och Paracetamol (febernedsättande och smärtstillande medel). 

• Mangan kan minska verkan av antibiotika. Ta mangan två timmar före eller fyra timmar efter antibiotikaintag. 

 

Mitocell 
Produktinformation. Artikelnummer 245. Mitocell är ett avancerat kosttillskott som bygger på synergi- och 

bredspektrumprincipen. Mitocell innehåller en specialinriktning på näringsämnen som bidrar till en normal 

energiomsättning. 

Ingredienser. Fyllnadsmedel (Di-kalciumfosfat). Niacin. Pantotensyra. Kolin. Fyllnadsmedel (Mikro-kristallin cellulosa). 

Fyllnadsmedel (Stearin-syra). Q10 (Ubikinon). Alfa-liponsyra.  Tiamin. Riboflavin. Stabiliseringsmedel (tvärbunden 

natriumkarboximetylcellulosa). Vitamin B6. Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror). Biotin. Vitamin 

B12 (metylkobalamin). Folat. 
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Dosering. 4 tabletter per dag eller enligt ordination. Dosering bör uppdelas i två intag per dag: morgon och kväll. 

Produktkod. MKN. Niacin. Pantotensyra. CoQ10. Tiamin. Riboflavin. Alfaliponsyra. Biotin. 

En dagsdos (4 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI*  Ämne Dos/dag % av DRI* 

Niacin 600 mg 3 750 %  Pantotensyra 500 mg 8 333 % 

Kolin 200 mg   CoQ10 Ubikinon 200 mg  

Alfaliponsyra 200 mg   Tiamin 100 mg 9 090 % 

Riboflavin 100 mg 7 143 %  Vitamin B6 40 mg 2 857 % 

Biotin 600 mcg 1 200 %  Vitamin B12 500 mcg 20 000 % 

Folsyra 400 mcg 200 %     
 

* DRI är dagligt referensintag. 

Alfaliponsyra (ALA) är en kroppsegen organisk svavelförening härledd från oktansyra. ALA innehåller två svavelatomer 

bundna med en disulfidbindning. ALA syntetiseras i de mänskliga cellerna från utgångssubstansen oktansyra (kaprylsyra) 

genom en fettsyrabiosyntesen. Det är en av de kraftfullaste antioxidanter som vetenskapen känner till. Den verkar genom att 

återbilda olika antioxidanter och förlänga deras biologiska livstid i kroppen. År 1951 upptäcktes liponsyra och dess funktion, 

att i cellernas mitokondrier metabolisera glukos till energi. Naturligt förekommer ALA i rött kött, inälvor, gröna blad-

grönsaker, spenat, broccoli, ärter, brysselkål, riskli.  

Tiamin, även känt som vitamin B1, är ett essentiellt vattenlösligt vitamin som hör hemma vitamin-B-gruppen. Tiamin 

upptäcktes år 1897 och var det första vitaminet som isolerades år 1926. Det finns på Världshälsoorganisationens lista över 

viktiga näringsämnen. 

Riboflavin, även känd som vitamin B 2, är ett essentiellt vattenlösligt vitamin tillhörande B-vitamin gruppen. Riboflavin är 

mest känd som det vitamin som ger den orange färgen till fasta B-vitaminpreparat. B2 är relativt okänsligt för värme men 

emellertid känslig för både solljus och alkaliska lösningar. Riboflavin upptäcktes år 1920 och isolerades år 1933. Den finns 

på Världshälsoorganisationens lista över viktiga näringsämnen. 

Niacin, vitamin B3, är ett essentiellt vattenlösligt vitamin tillhörande B-vitamingruppen. Den finns på Världshälso-

organisationens lista över viktiga näringsämnen. 

Pantotensyra, även kallad vitamin B5, är ett vattenlösligt vitamin, som hör till vitamin B-gruppen. 

Vitamin B6 är ett essentiellt vattenlösligt vitamin och är en del av B-vitaminkomplexet. Det upptäcktes 1934 och isolerades 

1938. Vitamin B6 finns på Världshälsoorganisationens lista över viktiga näringsämnen. 

Kolin är ett vattenlösligt näringsämne. Det återfinns oftast under B-komplex vitaminerna. Kolin upptäcktes av den tyske 

kemisten Adolph Strecker år 1864. År 1975 upptäckte forskare att intag av kolin ökade syntesen och frisättning av 

acetylkolin genom neuroner. Dessa upptäckter leder till ökat intresse för kolin och dess betydelse för hjärnans funktion.  År 

1998 klassificerades kolin som ett viktigt näringsämne av Food and Nutrition Board för Institute of Medicine. 

Vitamin B12, som också kallas kobalamin, är ett vattenlösligt vitamin tillhörande vitamin B-gruppen. Det är strukturellt det 

mest komplicerade vitaminet och innehåller det biokemiskt sällsynta inslaget av kobolt. Vitamin B12 är relativt stabilt (i 

synnerhet formen cyanokobalamin). Emellertid kan det vara känsligt för starkt solljus. 

Folsyra (även känt som vitamin B9 eller folacin) och folat är former av vattenlösligt vitamin B9. Folat och folsyra benämns 

från det latinska ordet folium (vilket betyder "blad"). Bladgrönsaker är en huvudkälla, men i västerländsk kost är berikade 

spannmål och bröd den viktigaste folsyrakällan. Folsyra i torkad form (tabletter) är ljuskänsligt. Är också känslig för hög 

temperatur (över 100 grader). 

Biotin är ett svavelinnehållande vattenlösligt vitamin som räknas till B-gruppen. Biotin kallas också vitamin H eller vitamin 

B7. Det bildas normalt av en frisk tarmflora vilket innebär att det inte finns några svenska kostrekommendationer. 

Coenzym Q10 (ubikinon) är en fettlöslig och vitaminlik bensokinon och ett koenzym som finns framför allt i 

mitokondrierna, och som medverkar i cellandningen. I den processen som Q10 deltar i regleras en stor del av 

energiförsörjningen i kroppen. Q10 finns därför i hög grad i de organ som förbrukar mycket energi. Det är också en verksam 

antioxidant. I elektrontransportkedjan agerar koenzym Q10 som transportör för reduktionspotentialer mellan komplex I och 

komplex III.  
 

Ämnen i Mitocell bidrar till: 

• att bibehålla normal hud 

• att bibehålla normal synförmåga 

• att bibehålla normala röda blodkroppar 

• att bibehålla normala slemhinnor 

• att bibehålla normalt hår 

• att minska trötthet och utmattning 

• att reglera hormonaktiviteten 

• att skydda cellerna mot oxidativ stress 

• har en roll i celldelningsprocessen 

• immunsystemets normala funktion 

• nervsystemets normala funktion 

• normal aminosyrasyntes 

• normal bildning av röda blodkroppar 

• normal blodbildning 

• normal cysteinsyntes 

• normal energiomsättning 

• normal hjärtfunktion 



161 
 

• normal homocysteinomsättning 

• normal järnomsättning 

• normal mental prestationsförmåga 

• normal omsättning av makronäringsämnen 

• normal protein- och glykogenomsättning 

• normal psykologisk funktion 

• normal syntes och omsättning av steroidhormoner, vitamin D och vissa neurotransmittorer  
 

Dosering 

Ämne RDI ODI TDI 

ALA * 200–400 mg 400–1800 mg 

Riboflavin 1.1–1.7 mg 50 mg 50–600 mg 

Pantotensyra * 50 mg 500–2 000mg 

Kolin * 425–550 mg 300–2 000 mg 

Folsyra 400–500 mcg 400–800 mcg 800–5 000 mcg 

CoQ10 * 50–100 mg 100–1 200 mg 

Tiamin 1.1–1.6 mg 50 mg 100–400 mg 

Niacin 14–20 mg 50 mg 100–3 000 mg 

Vitamin B6 1.2–1.6 mg 50 mg 100–500 mg 

Vitamin B12 2.0–2.6 mcg 50 mcg 2 000–4 000 mcg 

Biotin * 100–300 mcg 300–16 000 mcg 

*Det finns inga allmänna näringsrekommendationer i Sverige.  

Lagrings- och halveringstid i vävnader:  

Ämne Halveringstid Lagringstid  Ämne Halveringstid Lagringstid 

ALA Okänd Okänd  Tiamin 12 dagar 25 dagar 

Riboflavin 7 dagar 14 dagar  Niacin 30 dagar 60 dagar 

Pantotensyra Okänd Okänd  Vitamin B6 15–20 dagar 30–40 dagar 

Kolin Okänd Okänd  Vitamin B12 1–2 år 2–4 år 

Folsyra 2 månader 4 månader  Biotin Okänd Okänd 

CoQ10 33 timmar 66 timmar     
 

Halveringstid i blod 

Ämne Halveringstid  Ämne Halveringstid  Ämne Halveringstid 

ALA 3–6 timmar  Tiamin 3–6 timmar  Riboflavin 3–6 timmar 

Niacin 90 minuter  Vitamin B6 6 timmar  Kolin Okänd 

Folsyra 3–6 timmar  Vitamin B12 3–6 timmar  Biotin 3–6 timmar 

CoQ10 6–12 timmar       
 

Biotillgänglighet 

Ämne Biotillgänglighet 

ALA Ca 30–40%. Ökar vid samtida intag av fett. 

Tiamin Ca 5–30 %. Hämmas av folsyra brist.  

Riboflavin Varierar mellan 15–60%. 200 mg per dag har en biotillgänglighet motsvarande 10%. 

Niacin 90–100 % ända upp till 20 mg. Vid högre dos ex. 3000 mg närmare 50%. 

Pantotensyra 10–50%. Ett intag motsvarande 500 mg ger motsvarande 50 mg intermediärt. 

Vitamin B6 Ca 40–60%, men förutsätter en sur miljö. 

Kolin Kolin absorberas i tunntarmen. Detta förutsätter emellertid en funktionell närvaro av andra B-vitaminer. 

Folsyra Pteroylmonoglutamat har en biotillgänglighet närmare 85–98 % om det tas på fastande mage.  

Vitamin B12 Upptaget är ca 1–3% vid doser överstigande 500 mcg per dag.  

Biotin Sannolikt låg. 

CoQ10 30–40%. Vitaminerna B6 och E, piperin från svartpeppar och fettsyror stimulerar upptaget. 
 

Toxisk dos och biverkningar 

ALA. Det finns ingen känd toxisk dos. De mest frekvent rapporterade biverkningarna av oralt ALA tillskott är allergiska 

reaktioner som påverkar huden, inklusive utslag, nässelfeber och klåda. Illamående, kräkningar, diarré, och svindel har också 

rapporterats vid doser över 1200 mg/dag.  

Tiamin. Tiamin har låg toxicitet. Njurar utsöndrar effektivt eventuellt överskott. Det finns inte några kända toxiska effekter 

från konsumtion av överskjutande tiamin i livsmedel eller genom långvarig oralt tillskott.  

Riboflavin. Är inte toxiskt när det tas oralt. Även om toxiska doser kan ges som injektion utsöndras eventuellt överskott i 

urinen. Hos människa finns inga belägg för riboflavintoxicitet av stort intag. Intag av vitamin B2 ger upphov till en gulaktig 

urin. 

Niacin. Höga doser niacinamid bör betraktas som ett medel med toxisk potential vid vuxendoser överstigande 3 gram/dag. 

Men sammantaget ger niacinamid sällan biverkningar vid kontrollerade doser. 

Pantotensyra. Toxicitet av pantotensyra är osannolik. Faktum är att övre gräns inte har fastställts. Stora doser har inga 

rapporterade biverkningar. Intag motsvarande 10 gram/dag har i vissa sällsynta fall givit upphov till lindriga intestinala 

besvär. 
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Vitamin B6. Även om vitamin B 6 är ett vattenlösligt vitamin och utsöndras i urinen, kan långvariga insatser med mycket 

höga doser av pyridoxin resultera i smärtsamma neurologiska symtom som kallas sensorisk neuropati. Symtomen omfattar 

smärta och domningar i armar och i allvarliga fall, svårigheter att gå. Sensorisk neuropati utvecklas typiskt vid doser av 

pyridoxin motsvarande 1 000 mg per dag. Det har dock funnits några få fallrapporter av individer som har utvecklat 

sensorisk neuropati vid doser motsvarande 500 mg dagligen under en period av flera månader. Men ingen av de studier där 

en objektiv neurologisk undersökning utfördes rapporterade tecken på sensorisk nervskada vid intag under 500 mg pyridoxin 

dagligen. Biverkningen upphör och går tillbaka när intaget av pyridoxin upphör. Orsaken till biverkan är sannolikt 

underliggande brist på B1 och B2 eftersom närvaron av dessa är strategiskt i förmågan att utsöndra pyridoxinsyra (via urin) 

vilket ger upphov till bieffekten. 

Kolin. Toxisk dos och biverkningar. Oralt intag av kolin är säkert i kontrollerade doser. Höga doser (10 till 16 gram/dag) 

kolin har associerats med en fiskliknande kroppslukt, kräkningar, salivering och ökad svettning. Den fiskliknande 

kroppslukten är ett resultat från överproduktion och utsöndring av trimetylamin, en metabolit av kolin. 

Folsyra. Det finns inga kända toxiska reaktioner. Emellertid bör folsyra inte administreras enskilt utan vitamin B12. Folsyra 

kan rätta till anemi i samband med vitamin B 12-brist. Tyvärr korrigerar inte folsyra förändringar i nervsystemet som orsakas 

av vitamin B 12-brist. Permanent nervskada kan teoretiskt uppstå om B12-brist inte behandlas. Därför bör intaget av extra 

folsyra inte överstiga 1000 mikrogram (1000 mikrogram = 1 mg) per dag för att förhindra folsyra från att maskera symptom 

av vitamin B 12-brist. Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, har därför satt en övre gräns för intag av 

folsyra till 1000 mikrogram per dag för vuxna. Risken för toxicitet från folsyra är låg på grund av att folsyra är ett 

vattenlösligt vitamin och regelbundet avlägsnas från kroppen genom urinen. Institutionen för medicin i USA har etablerat en 

övre gräns för intag för folsyra motsvarande 1 mg för vuxna. Intag av folsyra i terapeutiska doser (över 450 mg per dag) kan 

med långtidsprofylax öka risken zinkbrist. Denna riskbild är reducerad i B12 Kobalamin & Folsyra Synergos eftersom den 

är säkerhetsberikad med extra zink. 

Vitamin B12. Det finns inga kända toxiska reaktioner. Vitamin B12 tillskott bör i teorin undvikas hos människor som är 

känsliga eller allergiska mot kobalamin eller kobolt. Det är dock ytterst sällsynt med direkt allergi mot ett vitamin eller 

näringsämne, och om det rapporteras, bör andra orsaker sökas. Vitamin B-12 har mycket låg toxicitet och även om man tar 

det i stora doser verkar det inte vara skadligt för friska individer. Korrigeringen av megaloblastisk anemi med vitamin B12 

kan leda till hypokalemi och gikt hos känsliga individer, och det kan dölja folsyrabrist i megaloblastisk anemi. Försiktighet 

är motiverad. Intag av vitamin B12 i terapeutiska doser kan ge upphov till magnesiumbrist varför B12-terapi alltid måste 

kompletteras med intag av magnesium. 

Biotin har en låg toxicitet. Oralt tillskott av biotin har tolererats väl i doser upp till 200 000 mcg/dag hos personer med 

ärftliga sjukdomar i biotin metabolismen. 

CoQ10 har ingen känd toxicitet. De flesta tolererar CoQ10 väl. Överdosering kan orsaka milda biverkningar inklusive 

magbesvär, aptitlöshet, illamående, kräkningar och diarré. Det kan orsaka allergiska hudutslag hos vissa mycket känsliga 

personer. Ett intag av 1200 mg/dag fastställts i USA som den högsta tolerabla dosen per dag. 
 

Kontraindikationer 

Graviditet. Vid oralt intag bedöms ALA som säker i kontrollerade doser. Gravida har tagit upp till 600 mg dagligen i upp 

till 4 veckor utan biverkningar. Niacinamid är säkert för gravida och ammande kvinnor när de tas i rekommenderade 

mängder. Den rekommenderade mängden niacinamid för gravida eller ammande kvinnor är 30 mg per dag för kvinnor under 

18 år och 35 mg för kvinnor över 18 år. Oralt intag av kolin bedöms som säkert. Doser upp till 3 gram dagligen för gravida 

och ammande kvinnor upp till 18 år, och 3,5 gram dagligen för kvinnor 19 år och äldre kan inte orsaka oönskade 

biverkningar. Det finns inte tillräckligt med information om säkerheten för kolin som används i högre doser hos gravida eller 

ammande kvinnor. Därför rekommenderas att inte överstiga 3 gram i dagsintaget. Det är bäst att hålla sig till 

rekommenderade doser. Oralt intag av kontrollerade doser CoQ10 bedöms som säkert. 

Amning. Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om ALA är säkert att använda vid amning. Därför 

rekommenderas försiktighet.  

Barn. Oralt intag av ALA bedöms som möjligen osäkert hos barn. Kräkningar och medvetslöshet har rapporterats hos en 14 

månader gammal tjej och en 20 månader gammal pojke som tog upp till 2400 mg ALA i en enda dos. Niacinamid är säkert 

när det tas oralt i rekommenderade mängder för barn. Oralt intag av kontrollerade doser av CoQ10 bedöms som säkert för 

barn. Terapeutiska doser bör inte ges utan medicinsk övervakning. 

Gikt. Stora mängder niacinamid kan leda till gikt. 

Högt blodtryck eller lågt blodtryck. CoQ10 kan sänka blodtrycket. Det kan öka effekterna av mediciner som används för 

att sänka blodtrycket. Vid användning av terapeutiska doser bör vårdgivare konsulteras.  

Diabetes. ALA kan öka insulinkänsligheten hos både diabetiker och friska människor.  Hos diabetiker har man sett en 

höjning av insulinkänsligheten med 50 %. Därvid rekommenderas försiktighet vid diagnostiserad diabetes. Niacinamid kan 

öka blodsockret. Personer med diabetes som tar niacinamid bör kontrollera sitt blodsocker regelbundet. 

Leversjukdom: Niacinamid kan öka leverskador vid doser över 3000 mg per dag. Använd inte det om du har leversjukdom. 

Magsår eller tarmsår: Niacinamid kan förvärra såren. Använd inte det om du har sår.  

Kirurgi: Niacinamid, CoQ10 och ALA kan störa blodsockerkontrollen under och efter operationen. Sluta ta Mitocell minst 

2 veckor före en planerad operation. 

Laboratorietester. Intag av terapeutisk dos av biotin kan störa resultaten av många blodtester. Detta kan leda till missade 

eller felaktiga diagnoser. Avbryt intag minst 24 timmar före blodprovstagning. 

Magnesium. Ett långvarig och högt intag av Mitocell ökar cellernas förbrukning av fram för allt magnesium. Därför bör 

behandling alltid kompletteras med intag av magnesium 500–1000 mg per dag. 

Koppar. Ett långvarig och högt intag av pantotensyra kan hypotetiskt påverka nivåer av koppar i kroppen. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes. 

 



163 
 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering. Uppföljning ca 30 dagar. OBS! Uppföljning bör göras under pågående 

behandling. 

Beräknad verkanstid: Inom en vecka. 

Mitocell synergister. C-vitamin. Fettsyror. Krom, magnesium, selen.  

Mitocell och konventionella läkemedel 

• Eftersom det finns vissa belägg för att ALA förbättrar insulin förmedlad glukos utnyttjande, är det möjligt att ALA-

tillskott kan öka risken för hypoglykemi hos patienter med diabetes, som använder olika diabetesmediciner. Därför bör 

blodglukosnivåerna övervakas noga när ALA kombineras med konventionella diabetesbehandlingar.  

• ALA kan störa behandlingar för underaktiv eller överaktiv sköldkörtel. 

• Sulfinpyrazon är en medicin för behandling av gikt som främjar utsöndringen av urinsyra från blodet till urinen. 

Niacinamid kan hämma effekten av detta läkemedel.  

• Östrogen och östrogen-innehållande orala preventivmedel ökar effektiviteten i niacin syntes från tryptofan, vilket 

resulterar i ett minskat niacinbehov. Användning av det kolesterolsänkande läkemedlet Levastatin ihop med högdos 

niacinamid kan öka risken för njurskador. 

• Eftersom kolin i högre doser sänker blodtrycket bör individer som intar blodtryckssänkande läkemedel övervaka sitt 

blodtryck. 

• Metotrexat är en folsyraantagonist som används för att behandla ett antal sjukdomar, däribland reumatoid artrit och 

psoriasis. Några av biverkningarna av metotrexat är svår folsyra brist och kompletterande folsyra kan minska 

biverkningar utan att minska effekten av metotrexat. Däremot skall inte metotrexat och terapeutisk dos av folsyra intas 

samtidigt eftersom det motverkar verkan av metotrexat. Dosering kan ske mellan cellgiftsbehandlingarna. 

• Q10 kan minska verkan av det blodförtunnande läkemedlet Waran. 

• Kemoterapi. Personer som genomgår kemoterapi med en grupp läkemedel som kallas alkyleringsmedel bör använda 

CoQ10 med försiktighet. Det finns viss oro för att CoQ10 kan sänka effekten hos dessa läkemedel. 

• Läkemedel mot högt blodtryck (antihypertensiva läkemedel) kan interagera med CoQ10.  Intag av CoQ10 tillsammans 

med blodtryckssänkande läkemedel kan leda till att blodtrycket blir för lågt. Vid kombination bör blodtrycket övervakas 

noggrant.  

 

NSP Nutrient Supplementation  
Produktinformation. Artikelnummer 123. 150 tabletter. NSP är ett avancerat kosttillskott som bygger på bredspektrum- 

och synergiprincipen. NSP är utvecklat av Integrativ Biomedicin Öckerman AB för Multi Nutrient AB. NSP innehåller 

vitaminer, mineraler, spårämnen, aminosyror, fytonäringsämnen inklusive tiamin som bidrar till hjärtats normala funktion. 

Rekommenderad dos bör inte överskridas. Förvaras oåtkomligt för barn. 

Ingredienser. Retinylacetat. Tiaminmononitrat. Riboflavin. Niacinamid. Kalcium-d-pantotenat. Pyridoxin HCL. Cyano-

kobalamin. Vitamin C. Kolekalciferol. D-alfa-tokoferolacetat. MenaQ7 powder. Pterylglutaminsyra. D-Biotin. Kaliumklorid. 

Magnesiumoxid. Kaliumjodid. Kopparsulfat. Chromiumchloride (III). Mangansulfat. Natriummolybdat. Selenmetionin. 

Zinksulfat. Inositol. Kolinhydrogentartrat. Lykopen. Betakaroten. Citrusbioflavonoider. L-Arginin HCL. Royal Sports 

pollenextrakt. L-Cystein. Kalciumkarbonat. Fyllnadsmedel (kiseldioxid, mikrokristallinsk cellulosa och di-kalciumfosfat). 

Klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror). 

Dosering. En tablett om dagen i samband med måltid eller enligt ordination. För bästa verkan bör medlet komplettera gärna 

med Omega 3. 

Produktkod. Bredspektrumantioxidanter. Arginin. Pollenextrakt. 

En dagsdos (1 tablett) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI*  Ämne Dos/dag % av DRI* 

Vitamin A 240 mcg 30 %  Tiamin 1.2 mg 109 % 

Riboflavin 1.3 mg 93 %  Niacin 2.7 mg 17 % 

Pantotensyra 3.2 mg 53 %  Vitamin B6 3.2 mg 229 % 

Vitamin B12 24 mcg 960 %  Vitamin C 160 mg 200 % 

Vitamin D 4 mcg 80 %  Vitamin E 5.7 mg 47.5 % 

Vitamin K 8 mcg 11 %  Folsyra 27 mcg 13.5 % 

Biotin 4 mg ?  Kalium 64.5 mg 3.2 % 

Magnesium 24.5 mg 6.5 %  Jod 3 mcg 2 % 

Koppar 0.13 mg 13 %  Krom 11 mcg 27.5 % 

Mangan 1.3 mg 65 %  Molybden 4 mcg 8 % 

Selen 13 mcg 24 %  Zink 1.3 mg 13 % 

Inositol 1.3 mg **  Kolin 8 mg ** 

Lykopen 0.8 mg **  Betakaroten 0.8 mg ** 

Cystein 27 mg **  Kalcium 40 mg 5 % 

Citrusbioflavonoider 6.7 mg **  Pollenextrakt 67 mg ** 

Arginin 123 mg **     
 

*DRI är dagligt referensintag. 

** Dagligt referensintag ej fastställt. 

Behandlingstid. 1–4 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid. 1–2 månader. 

Lagringstid i vävnader: Varierande. 

Biologisk halveringstid i vävnader: Varierande. 
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Halveringstid i blod: 3–6 timmar. 

Biotillgänglighet: Varierande. 

Toxicitet: Hos vissa individer kan doser av arginin över 10 gram per dag framkalla så kallad osmolotisk diarré. Detta 

uppstår när det bildas för höga nivåer av kväveoxid i tarmen. Pollenextrakt har ingen känd toxicitet vid kontrollerade doser.  

I sällsynta fall av överdosering har det rapporterats illamående, diarré samt överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag. 

Cirrhos: L-arginin bör användas med försiktighet hos personer med skrumplever. 

Graviditet och amning: Inte tillräckligt är känt om användning av arginin under graviditet och amning. Rekommenderas 

försiktighetsprincipen. Det finns viss oro för att pollenextrakt kan ha livmoderstimulerande verkan. Därför rekommenderas 

försiktighet både vid graviditet och amning. 

Allergier eller astma: L-arginin kan orsaka ett allergiskt svar eller förvärra svullnad i luftvägarna. Använd arginin med 

försiktighet. Om du är utsatt för allergier eller astma och beslutar att ta L-arginin, använd det med försiktighet. 

Guanidinoacetatmetyltransferasbrist: Personer med detta ärftliga tillstånd kan inte omvandla arginin och andra liknande 

kemikalier till kreatin. För att förhindra komplikationer i samband med detta tillstånd bör dessa människor inte ta arginin. 

Herpes: Det finns en oro för att L-arginin kan förvärra herpes.  

Lågt blodtryck: L-arginin kan sänka blodtrycket. Detta kan vara ett problem om man redan har ett lågt blodtryck. 

Hjärtinfarkt: Det finns en oro för att L-arginin kan öka risken att återfå en hjärtinfarkt, särskilt hos äldre. Om man har haft 

en hjärtattack nyligen, rekommenderas försiktighet. 

Pollenallergi. Uvital innehåller pollenextrakt där olika typer av allergener som sitter i pollenskalet är avlägsnade under 

extraktionsprocessen. Icke allergisäkrade pollentillskott kan ge allvarliga allergiska reaktioner hos personer som är allergiska 

mot pollen. Symtomen kan inkludera klåda, svullnad, andnöd, svaghet och svåra kroppsreaktioner (anafylax). 

Njursjukdom: L-arginin kan öka kaliumnivåer när de används av personer med njursjukdom. Försiktighet rekommenderas.  

Lysin. Ett långvarigt och högt intag av arginin kan driva fram en brist på lysin. Personer med en historik av herpesrelaterade 

tillstånd, till exempel bältros, bör alltid komplettera sitt intag av arginin med likvärdig dosering lysin. 

Kirurgi: Eftersom L-arginin kan påverka blodtrycket finns det en oro för att det kan störa blodtryckskontrollen under och 

efter operationen. Sluta ta L-arginin minst två veckor före en planerad operation. 

Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt- och kärlsjukdomar och njursvikt.  
Kontraindikationer. Arginin bör inte tas i följande fall: 

• Personer med schizofreni. 

• Vid graviditet och amning. 

• Personer som har Herpes simplex och zoster (arginin dämpar lysin). 

• Kan potentiera virala infektioner. 

• Svåra hjärt- och kärlsjukdomar. 

• Njursvikt. 

• Efter hjärtinfarkt. 

NSP och läkemedel. Försiktighet rekommenderas vid följande fall: 

• Läkemedel mot högt blodtryck. 

• Mediciner som ökar blodflödet till hjärtat (nitrater). 

• Sildenafil (Viagra). 

• Preparatet innehåller vitamin K2 vilket innebär att den kontraindicerar med det blodförtunnande läkemedlet Waran. 

 

OMP Bredspektrum  
Produktinformation. Artikelnummer 247. OMP Bredspektrum är ett avancerat kosttillskott som bygger på bredspektrum- 

och synergiprincipen. OMP Bredspektrum har en specialinriktning på näringsämnen som bidrar till nervsystemets normala 

funktion, normal psykologisk funktion samt en normal mental prestationsförmåga. 

Ingredienser. Fyllnadsmedel (Di-kalcium-fosfat). Kolin. Pantotensyra. Fyllnadsmedel (mikrokristallin cellulosa). Niacin 

(niacinamid). Fyllnadsmedel (stearinsyra). Vitamin D. Tiamin. Vitamin B6. Riboflavin. Stabiliseringsmedel (natrium-

karboxymetylcellulosa). Inositol. Klumpförebyggande medel (vegetabiliska magnesiumsalter av fettsyror). Biotin. Vitamin 

B12 (MCB). Folsyra.  

Dosering. En tablett per dag eller enligt ordination. 

Produktkod. Vitamin D. Vitamin B6. Tiamin. Riboflavin. Niacin. Kolin. Biotin.  

Innehåll per dagsdos (1 tablett) 

Ämne Dos/dag % av DRI*  Ämne Dos/dag % av DRI* 

Vitamin D 85 mcg 1700 %  Folsyra 70 mcg 35 % 

Tiamin 25 mg 2273 %  Vitamin B12 100 mcg 4 000 % 

Riboflavin 25 mg 1786 %  Kolin 100 mg  

Niacin 50 mg 312 %  PABA 10 mg  

Pantotensyra 100 mg 1667 %  Biotin 170 mcg 340 % 

Vitamin B6 25 mg 1786 %  Inositol 10 mg  
 * DRI är dagligt referensintag 

Vitamin D är ett livsnödvändigt fettlösligt vitamin som är stabilt mot värme, syre och alkalier. Däremot blir det instabilt av 

ljus. Vitamin D brukar definieras som en grupp fettlösliga prohormoner och till denna term inräknas olika metaboliter av 

vitamin D. År 1918 upptäckte den brittiske läkaren Edward Mellanby (1884–1955) att fiskleverolja botade rakitis. Han drog 

därvid slutsatsen att fiskleverolja innehåller vitamin A och/eller en närbesläktad komponent som botade rakitis. Vid denna 

tid kände man bara till vitamin A som faktor i fiskleveroljan. År 1922 upptäckte den amerikanske biokemisten Elmer 

McCollum (1879–1967) att modifierade fiskolja där vitamin A hade uteslutits, likaledes botade rakitis hos hundar. Därför 
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kunde Mellanby fastställa att fiskleverolja innehöll ytterligare en okänd komponent som botade rakitis. Han döpte denna 

komponent till vitamin D. År 1925 upptäckte den tyske kemisten Adolf Windaus (1876–1959) att människan kunde själv 

tillverka vitamin D. Han konstaterade att när huden bestrålades med UV-ljus så ombildades 7-dehydrokolesterol till vitamin 

D. Han tilldelas år 1929 nobelpriset för denna upptäckt. 

Tiamin, även känt som vitamin B1, är ett essentiellt vattenlösligt vitamin som hör hemma vitamin-B-gruppen. Tiamin 

upptäcktes år 1897 och var det första vitaminet som isolerades år 1926. Det finns på Världshälsoorganisationens lista över 

viktiga näringsämnen. 

Riboflavin, även känd som vitamin B 2, är ett essentiellt vattenlösligt vitamin tillhörande B-vitamin gruppen. Riboflavin är 

mest känd som det vitamin som ger den orange färgen till fasta B-vitaminpreparat. B2 är relativt okänsligt för värme men 

emellertid känslig för både solljus och alkaliska lösningar. Riboflavin upptäcktes år 1920 och isolerades år 1933. Den finns 

på Världshälsoorganisationens lista över viktiga näringsämnen. 

Niacin, vitamin B3, är ett essentiellt vattenlösligt vitamin tillhörande B-vitamingruppen. Den finns på Världshälso-

organisationens lista över viktiga näringsämnen. 

Pantotensyra, även kallad vitamin B5, är ett vattenlösligt vitamin, som hör till vitamin B-gruppen. 

Vitamin B6 är ett essentiellt vattenlösligt vitamin och är en del av B-vitaminkomplexet. Det upptäcktes 1934 och isolerades 

1938. Vitamin B6 finns på Världshälsoorganisationens lista över viktiga näringsämnen. 

Kolin är ett vattenlösligt näringsämne. Det återfinns oftast under B-komplex vitaminerna. Kolin upptäcktes av den tyske 

kemisten Adolph Strecker år 1864. År 1975 upptäckte forskare att intag av kolin ökade syntesen och frisättning av 

acetylkolin genom neuroner. Dessa upptäckter leder till ökat intresse för kolin och dess betydelse för hjärnans funktion.  År 

1998 klassificerades kolin som ett viktigt näringsämne av Food and Nutrition Board för Institute of Medicine. 

Vitamin B12, som också kallas kobalamin, är ett vattenlösligt vitamin tillhörande vitamin B-gruppen. Det är strukturellt det 

mest komplicerade vitaminet och innehåller det biokemiskt sällsynta inslaget av kobolt. Vitamin B12 är relativt stabilt (i 

synnerhet formen cyanokobalamin). Emellertid kan det vara känsligt för starkt solljus. 

Folsyra (även känt som vitamin B9 eller folacin) och folat är former av vattenlösligt vitamin B9. Folat och folsyra benämns 

från det latinska ordet folium (vilket betyder "blad"). Bladgrönsaker är en huvudkälla, men i västerländsk kost är berikade 

spannmål och bröd den viktigaste folsyrakällan. Folsyra i torkad form (tabletter) är ljuskänsligt. Är också känslig för hög 

temperatur (över 100 grader). 

Biotin är ett svavelinnehållande vattenlösligt vitamin som räknas till B-gruppen. Biotin kallas också vitamin H eller vitamin 

B7. Det bildas normalt av en frisk tarmflora vilket innebär att det inte finns några svenska kostrekommendationer. 

PABA eller paraaminobensoesyra räknas i många fall till B-vitaminerna. Den är vattenlöslig och är en mellanprodukt vid 

den bakteriella syntesen av folsyra. Eftersom den bildas i tarmen hos människan räknas den inte som ett essentiellt vitamin. 

PABA benämndes tidigare som vitamin BX. PABA tillverkas i tarmen av bakteriefloran från utgångssubstansen korismin-

syra (korismat). Den allmänna uppfattningen är att människan inte kan konvertera om PABA till folsyra. Därför anses inte 

PABA inte vara ett för människan livsviktigt näringsämne. PABA absorberas i tunntarmen och utsöndras i huvudsak genom 

urin. 

Ämnen i OMP Bredspektrum bidrar till: 

• att bibehålla normal benstomme 

• att bibehålla normal hud 

• att bibehålla normal synförmåga 

• att bibehålla normala röda blodkroppar 

• att bibehålla normala slemhinnor 

• att bibehålla normala tänder 

• att bibehålla normalt hår 

• att minska trötthet och utmattning 

• att reglera hormonaktiviteten 

• att skydda cellerna mot oxidativ stress 

• har en roll i celldelningsprocessen 

• immunsystemets normala funktion 

• nervsystemets normala funktion 

• normal aminosyrasyntes 

• normal bildning av röda blodkroppar 

• normal blodbildning 

• normal cysteinsyntes 

• normal energiomsättning 

• normal hjärtfunktion 

• normal homocysteinomsättning 

• normal järnomsättning 

• normal mental prestationsförmåga 

• normal omsättning av makronäringsämnen 

• normal protein- och glykogenomsättning 

• normal psykologisk funktion 

• normal syntes och omsättning av steroidhormoner, vitamin D och vissa neurotransmittorer 

• normala kalciumnivåer i blodet 

• normalt upptag/utnyttjande av kalcium och fosfor 

Dosering 
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Ämne RDI ODI TDI 

Vitamin D 10 mcg 50–100 mcg 100–500 mcg 

Riboflavin 1.1–1.7 mg 50 mg 50–600 mg 

Pantotensyra * 50 mg 500–2 000mg 

Kolin * 425–550 mg 300–2 000 mg 

Folsyra 400–500 mcg 400–800 mcg 800–5 000 mcg 

PABA * 50–100 mg 100–15 000 mg 

Tiamin 1.1–1.6 mg 50 mg 100–400 mg 

Niacin 14–20 mg 50 mg 100–3 000 mg 

Vitamin B6 1.2–1.6 mg 50 mg 100–500 mg 

Vitamin B12 2.0–2.6 mcg 50 mcg 2 000–4 000 mcg 

Biotin * 100–300 mcg 300–16 000 mcg 

*Det finns inga allmänna näringsrekommendationer i Sverige.  

Lagrings- och halveringstid i vävnader:  

Ämne Halveringstid Lagringstid  Ämne Halveringstid Lagringstid 

Vitamin D 30 dagar 60 dagar  Tiamin 12 dagar 25 dagar 

Riboflavin 7 dagar 14 dagar  Niacin 30 dagar 60 dagar 

Pantotensyra Okänd Okänd  Vitamin B6 15–20 dagar 30–40 dagar 

Kolin Okänd Okänd  Vitamin B12 1–2 år 2–4 år 

Folsyra 2 månader 4 månader  Biotin Okänd Okänd 

PABA Okänd Okänd     
 

 

Halveringstid i blod 

Ämne Halveringstid  Ämne Halveringstid  Ämne Halveringstid 

Vitamin D 3–6 timmar  Tiamin 3–6 timmar  Riboflavin 3–6 timmar 

Niacin 90 minuter  Vitamin B6 6 timmar  Kolin Okänd 

Folsyra 3–6 timmar  Vitamin B12 3–6 timmar  Biotin 3–6 timmar 

PABA 6–12 timmar       
 

Biotillgänglighet 

Ämne Biotillgänglighet 

Vitamin D Ca 30–40%. Ökar vid samtida intag av fett. 

Tiamin Ca 5–30 %. Hämmas av folsyra brist.  

Riboflavin Varierar mellan 15–60%. 200 mg per dag har en biotillgänglighet motsvarande 10%. 

Niacin 90–100 % ända upp till 20 mg. Vid högre dos ex. 3000 mg närmare 50%. 

Pantotensyra 10–50%. Ett intag motsvarande 500 mg ger motsvarande 50 mg intermediärt. 

Vitamin B6 Ca 40–60%, men förutsätter en sur miljö. 

Kolin Kolin absorberas i tunntarmen. Detta förutsätter emellertid en funktionell närvaro av andra B-vitaminer. 

Folsyra Pteroylmonoglutamat har en biotillgänglighet närmare 85–98 % om det tas på fastande mage.  

Vitamin B12 Upptaget är ca 1–3% vid doser överstigande 500 mcg per dag.  

Biotin Sannolikt låg. 

PABA Okänd. Folsyra, B12 och pantotensyra stimulerar upptag. 
 

Toxisk dos och biverkningar 

Vitamin D har en låg toxicitet vid kontrollerade doser. Hos friska vuxna kan ett intag av mer än 250 mcg per dag i mer än 

tre månader framkalla toxicitet. Det medicinska tillståndet förknippas till hyperkalcemi. Vitamin D toxicitet behandlas 

genom att man avslutar D-vitamin och begränsa kalciumintaget.  

Det finns ingen känd toxisk dos. De mest frekvent rapporterade biverkningarna av oralt ALA tillskott är allergiska reaktioner 

som påverkar huden, inklusive utslag, nässelfeber och klåda. Illamående, kräkningar, diarré, och svindel har också 

rapporterats vid doser över 1200 mg/dag.  

Tiamin. Tiamin har låg toxicitet. Njurar utsöndrar effektivt eventuellt överskott. Det finns inte några kända toxiska effekter 

från konsumtion av överskjutande tiamin i livsmedel eller genom långvarig oralt tillskott.  

Riboflavin. Är inte toxiskt när det tas oralt. Även om toxiska doser kan ges som injektion utsöndras eventuellt överskott i 

urinen. Hos människa finns inga belägg för riboflavintoxicitet av stort intag. Intag av vitamin B2 ger upphov till en gulaktig 

urin. 

Niacin. Höga doser niacinamid bör betraktas som ett medel med toxisk potential vid vuxendoser överstigande 3 gram/dag. 

Men sammantaget ger niacinamid sällan biverkningar vid kontrollerade doser. 

Pantotensyra. Toxicitet av pantotensyra är osannolik. Faktum är att övre gräns inte har fastställts. Stora doser har inga 

rapporterade biverkningar. Intag motsvarande 10 gram/dag har i vissa sällsynta fall givit upphov till lindriga intestinala 

besvär. 

Vitamin B6. Även om vitamin B 6 är ett vattenlösligt vitamin och utsöndras i urinen, kan långvariga insatser med mycket 

höga doser av pyridoxin resultera i smärtsamma neurologiska symtom som kallas sensorisk neuropati. Symtomen omfattar 

smärta och domningar i armar och i allvarliga fall, svårigheter att gå. Sensorisk neuropati utvecklas typiskt vid doser av 

pyridoxin motsvarande 1 000 mg per dag. Det har dock funnits några få fallrapporter av individer som har utvecklat 

sensorisk neuropati vid doser motsvarande 500 mg dagligen under en period av flera månader. Men ingen av de studier där 

en objektiv neurologisk undersökning utfördes rapporterade tecken på sensorisk nervskada vid intag under 500 mg pyridoxin 
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dagligen. Biverkningen upphör och går tillbaka när intaget av pyridoxin upphör. Orsaken till biverkan är sannolikt 

underliggande brist på B1 och B2 eftersom närvaron av dessa är strategiskt i förmågan att utsöndra pyridoxinsyra (via urin) 

vilket ger upphov till bieffekten. 

Kolin. Toxisk dos och biverkningar. Oralt intag av kolin är säkert i kontrollerade doser. Höga doser (10 till 16 gram/dag) 

kolin har associerats med en fiskliknande kroppslukt, kräkningar, salivering och ökad svettning. Den fiskliknande 

kroppslukten är ett resultat från överproduktion och utsöndring av trimetylamin, en metabolit av kolin. 

Folsyra. Det finns inga kända toxiska reaktioner. Emellertid bör folsyra inte administreras enskilt utan vitamin B12. Folsyra 

kan rätta till anemi i samband med vitamin B 12-brist. Tyvärr korrigerar inte folsyra förändringar i nervsystemet som orsakas 

av vitamin B 12-brist. Permanent nervskada kan teoretiskt uppstå om B12-brist inte behandlas. Därför bör intaget av extra 

folsyra inte överstiga 1000 mikrogram (1000 mikrogram = 1 mg) per dag för att förhindra folsyra från att maskera symptom 

av vitamin B 12-brist. Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, har därför satt en övre gräns för intag av 

folsyra till 1000 mikrogram per dag för vuxna. Risken för toxicitet från folsyra är låg på grund av att folsyra är ett 

vattenlösligt vitamin och regelbundet avlägsnas från kroppen genom urinen. Institutionen för medicin i USA har etablerat en 

övre gräns för intag för folsyra motsvarande 1 mg för vuxna. Intag av folsyra i terapeutiska doser (över 450 mg per dag) kan 

med långtidsprofylax öka risken zinkbrist. Denna riskbild är reducerad i B12 Kobalamin & Folsyra Synergos eftersom den 

är säkerhetsberikad med extra zink. 

Vitamin B12. Det finns inga kända toxiska reaktioner. Vitamin B12 tillskott bör i teorin undvikas hos människor som är 

känsliga eller allergiska mot kobalamin eller kobolt. Det är dock ytterst sällsynt med direkt allergi mot ett vitamin eller 

näringsämne, och om det rapporteras, bör andra orsaker sökas. Vitamin B-12 har mycket låg toxicitet och även om man tar 

det i stora doser verkar det inte vara skadligt för friska individer. Korrigeringen av megaloblastisk anemi med vitamin B12 

kan leda till hypokalemi och gikt hos känsliga individer, och det kan dölja folsyrabrist i megaloblastisk anemi. Försiktighet 

är motiverad. Intag av vitamin B12 i terapeutiska doser kan ge upphov till magnesiumbrist varför B12-terapi alltid måste 

kompletteras med intag av magnesium. 

Biotin har en låg toxicitet. Oralt tillskott av biotin har tolererats väl i doser upp till 200 000 mcg/dag hos personer med 

ärftliga sjukdomar i biotin metabolismen. 

PABA har en låg toxicitet vid kontrollerade doser. Det finns ett rapporterat fall av allvarlig levertoxicitet hos en kvinna som 

har intagit 12 gram dagligen av PABA. Att ta mer än 12 gram per dag kan orsaka allvarliga biverkningar såsom lever- och 

njurproblem. Allergiska reaktioner mot PABA kan förekomma. Dessa är emellertid mycket ovanliga. 
 

Kontraindikationer 

Graviditet. Niacinamid är säkert för gravida och ammande kvinnor när de tas i rekommenderade mängder. Den 

rekommenderade mängden niacinamid för gravida eller ammande kvinnor är 30 mg per dag för kvinnor under 18 år och 35 

mg för kvinnor över 18 år. Oralt intag av kolin bedöms som säkert. Doser upp till 3 gram dagligen för gravida och ammande 

kvinnor upp till 18 år, och 3,5 gram dagligen för kvinnor 19 år och äldre kan inte orsaka oönskade biverkningar. Det finns 

inte tillräckligt med information om säkerheten för kolin som används i högre doser hos gravida eller ammande kvinnor. 

Därför rekommenderas att inte överstiga 3 gram i dagsintaget. Det är bäst att hålla sig till rekommenderade doser. Gravida 

eller ammande kvinnor bör konsultera sin vårdgivare innan de tar ett D-vitamintillskott. 

Barn. Niacinamid är säkert när det tas oralt i rekommenderade mängder för barn. Vitamin D: Spädbarn från 0–6 månader 

bör inte ta mer än 25 mcg (1000 IE) dagligen. Spädbarn i åldern 6–12 månader bör inte ta mer än 37,5 mcg (1500 IE) 

dagligen. Barn i åldrarna 1–3 år bör inte ta mer än 62,5 mcg (2500 IE) dagligen. Barn i åldern 4–8 år bör inte ta mer än 75 

mcg (3000 IE) dagligen. Barn 9 år och äldre ska inte ta mer än 100 mcg (4000 IE) dagligen. 

Åderförkalkning. Kliniska doser D-vitamin kan förvärra detta tillstånd, särskilt hos personer med njursjukdom. 

Histoplasmos. D-vitamin kan öka kalciumnivåerna hos personer med histoplasmos (svampinfektion). Detta kan öka risken 

för njursten hos personer med detta tillstånd. 

Hyperparatyreoidism. D-vitamin kan öka kalciumnivåerna hos personer med hyperparatyreoidism.  

Lymfom. D-vitamin kan öka kalciumnivåerna hos personer med lymfom. Detta kan öka risken för njursten.  

Njursjukdom. D-vitamin kan öka kalciumnivåerna och öka risken för härdning av artärerna hos personer med allvarlig 

njursjukdom. Detta måste balanseras med behovet av att förhindra renal osteodystrofi, en bensjukdom som uppstår när 

njurarna inte upprätthåller de korrekta nivåerna av kalcium och fosfor i blodet. Kalciumnivåer bör övervakas noggrant hos 

personer med njursjukdom. 

Sarkoidos. D-vitamin kan öka kalciumnivåerna hos personer med sarkoidos. Detta kan öka risken för njursten.  

Tuberkulos. D-vitamin kan öka kalciumnivåerna hos personer med tuberkulos. Detta kan öka risken för njursten. 

Gikt. Stora mängder niacinamid kan leda till gikt. 

Diabetes. Niacinamid kan öka blodsockret. Personer med diabetes som tar niacinamid bör kontrollera sitt blodsocker 

regelbundet. 

Leversjukdom: Niacinamid kan öka leverskador vid doser över 3000 mg per dag. Använd inte det om du har leversjukdom. 

Magsår eller tarmsår: Niacinamid kan förvärra såren. Använd inte det om du har sår.  

Kirurgi: Niacinamid kan störa blodsockerkontrollen under och efter operationen. Sluta ta Mitocell minst 2 veckor före en 

planerad operation. 

Laboratorietester. Intag av terapeutisk dos av biotin kan störa resultaten av många blodtester. Detta kan leda till missade 

eller felaktiga diagnoser. Avbryt intag minst 24 timmar före blodprovstagning. 

Magnesium. Ett långvarig och högt intag av OMP Bredspektrum ökar cellernas förbrukning av fram för allt magnesium. 

Därför bör behandling alltid kompletteras med intag av magnesium 500–1000 mg per dag. 

Koppar. Ett långvarig och högt intag av pantotensyra kan hypotetiskt påverka nivåer av koppar i kroppen. 

Fettlösliga vitaminer. Ett långvarig och högt intag av vitamin D kan påverka upptaget av essentiella fettsyror och de 

fettbundna vitaminerna A, K, E, eftersom dessa ämnen tävlar om samma receptorer. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes. 
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Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering. Uppföljning ca 30 dagar. OBS! Uppföljning bör göras under pågående 

behandling. 

Beräknad verkanstid: Inom en vecka. 

OMP Bredspektrum synergister. C-vitamin. Omega 3. Magnesium. Teanin. 

OMP Bredspektrum och konventionella läkemedel 

• Sulfinpyrazon är en medicin för behandling av gikt som främjar utsöndringen av urinsyra från blodet till urinen. 

Niacinamid kan hämma effekten av detta läkemedel.  

• Östrogen och östrogen-innehållande orala preventivmedel ökar effektiviteten i niacin syntes från tryptofan, vilket 

resulterar i ett minskat niacinbehov. Användning av det kolesterolsänkande läkemedlet Levastatin ihop med högdos 

niacinamid kan öka risken för njurskador. 

• Eftersom kolin i högre doser sänker blodtrycket bör individer som intar blodtryckssänkande läkemedel övervaka sitt 

blodtryck. 

• Metotrexat är en folsyraantagonist som används för att behandla ett antal sjukdomar, däribland reumatoid artrit och 

psoriasis. Några av biverkningarna av metotrexat är svår folsyra brist och kompletterande folsyra kan minska 

biverkningar utan att minska effekten av metotrexat. Däremot skall inte metotrexat och terapeutisk dos av folsyra intas 

samtidigt eftersom det motverkar verkan av metotrexat. Dosering kan ske mellan cellgiftsbehandlingarna. 

• Aluminium kan interagera med vitamin D. Aluminium finns i de flesta antacida. D-vitamin kan stimulera upptaget av 

aluminium i tunntarmen. Denna interaktion kan vara ett problem för personer med njursjukdom. Ta D-vitamin två 

timmar före eller fyra timmar efter antacida. 

• Calcipotrien (Dovonex) kan interagera med vitamin D. Calcipotrien är ett läkemedel som liknar vitamin D. Att 

kombinera D-vitamin tillsammans med calcipotrie kan öka effekterna och biverkningarna av detta läkemedel. Undvik 

kombinationen D-vitamin och kalcipotrien. 

• Digoxin (Lanoxin) kan interagera med vitamin D. Eftersom vitamin D stimulerar absorption av kalcium kan en 

kombination öka effekterna av digoxin och leda till arytmier.  

• Diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac) kan interagera med vitamin D. Eftersom vitamin D stimulerar absorption av 

kalcium kan en kombination minska effektiviteten hos diltiazem. 

• Verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan) kan interagera med vitamin D. Eftersom vitamin D stimulerar absorption 

av kalcium kan en kombination påverka den medicinska effekten av verapamil. 

• Tiaziddiuretika) kan interagera med vitamin D. Att kombinera vissa diuretika med vitamin D kan öka risken för hyper-

kalcemi.  
 

Parera  
Produktinformation. Artikelnummer 124. 60 kapslar. Varje kapsel ger 585 mg kalciumglycerolfosfat varav kalcium 110 

mg kalcium. 1 – 2 kapslar innehåller 110 - 220 mg kalcium (15 – 30% av DRI). Överskrid ej 12 kapslar per dag. Förvaras 

torrt, i rumstemperatur eller kylskåp. Förvaras oåtkomligt för barn. 

Ingredienser. Kalciumglycerolfosfat. Kapsel: Vegetabilisk. 

Rekommenderad dos: 1–2 kapslar med ett glas vatten i samband med föda eller dryck som innehåller syror.  

Allmän information. Vissa får obehagliga symtom av syror som finns i mat och dryck och Parera kan vara till hjälp. Parera 

neutraliserar inte magens saltsyra, utan lämnar den oberörd. Detta är viktigt eftersom saltsyran är nödvändig både för din 

matsmältning och inte minst kroppens försvar mot bakterier. Magens saltsyra är faktiskt kroppens första försvar mot 

bakterier. 

Neutralisering av syror i födoämnen – amerikansk undersökning. Nedan finner du en amerikansk undersökning som 

visar i vilken omfattning som kalciumglycerolfosfat reducerar syror i olika drycker, födoämnen och ett par läkemedel.  De 

tabletter som har använts i undersökningen har innehållit 375 mg kalciumglycerolfosfat. Parera innehåller 585 mg 

kalciumglycerolfosfat/kapsel. 
 

Födoämne    2 Tabletter 3 Tabletter 

Kaffe – 170 ml    97,5%  - 

Te med citron    99%  - 

100% Päronjuice – 115 ml   84%  94% 

100% Äppeljuice – 115 ml   75%  90% 

Äppeljuice med låg halt av syror – 115 ml 80%  94% 

Apelsinjuice – 115 ml.   37%  60% 

Tomatjuice – 115 ml   37%  50% 

Citronsaft – 115 ml    50%  60% 

Coca Cola – 230 ml   99,8%  - 

Öl – 345 ml    92%  95% 

Lättöl – 345 ml    95%  97% 

Gröna vindruvor – 115 ml   60%  80% 

Grapefruktklyftor 150 ml   50%  68% 

Krossad ananas (120 ml)   50%  60% 

Skalade tomater (120 ml)   50%  68% 

Surkål (2 matskedar)   80%  92% 

Rödkål (120 ml)    68%  75% 

Tomatsås (120 ml)    37%  60% 

Rött vin & Vinäger Dressing (6 msk)  95%  98% 

Sötsur sås (120 ml)    68%  84% 
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Chunky Salsa Medium (2 msk)  95%  98% 

Barbequesås (2 msk)   80%  90% 

Pizzasås (60 ml)    68%  84% 

Tomatketchup (1 msk)   87%  92% 

Steksås (1 msk)    80%  87% 

Mager yoghurt med jordgubb – 115 ml  68%  80% 

Aspirin – 325 mg tablett   99,9%  - 

Ibuprofen – 200 mg tablett   99,7%  100% 
 

Xanthan Plus 
Produktinformation. Artikelnummer 128. 90 kapslar. Varje kapsel ger 500 mg xanthan gum med 50 mg pollenextrakt. 

Xanthan Plus är utvecklat av överläkare Per-Arne Öckerman tillika professor i klinisk kemi. 

Ingredienser. Xantan gum. Extrakt av pollen (P2). Fyllnadsmedel (Mikrokristalinisk cellulosa, talk och magnesiumsalter av 

fettsyror). Kapslarna är vegetabiliska. 

Dosering: Man tar 1–2 g (2–4 kapslar) xanthan tillsammans med ett stort glas vatten en halvtimma före en måltid. Om man 

inte upplever ökad mättnadskänsla, kan dosen ökas tills man känner sig däst. Därmed har man hittat sin individuella dos. 

Xanthan kan även användas som ersättning för onyttiga mellanmål. Tre kapslar är det uträknade genomsnittsintaget.  

Produktkod. Xantan Gum. Pollenextrakt. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag 

Xantan gum 1 000 mg 

Pollenextrakt 100 mg 
 

Allmän information. Xanthan definieras som en polysackarid. Den framställs genom att druvsocker (glukos) jäses genom 

odling av bakterien Xanthomonas campestris. Resultaten renas, torkas och mals till pulver. Xanthan innehåller glukos, 

mannos och glukuronsyra i en sådan bindning att mycket litet spjälkas i människans tarm. Det är synnerligen ogiftigt får 

användas utan mängdbegränsning i alla livsmedel. Det förtjockar och stabiliserar konsistensen i livsmedel. I glutenfritt bröd 

ersätter det till viss del glutens bakegenskaper. Xantan har kraftiga vätskebindande egenskaper. Det har egenskapen att svälla 

i vatten till en gel med cirka 200 gånger sin egen vikt. En stor fördel är att xanthan är ”karaktär på burk”, det vill säga att 

xanthan gör det lätt att äta mindre utan att man behöver gå hungrig. Man kan faktiskt jämföra med operativa ingrepp, som 

minskar magsäckens storlek. Xanthan gör i praktiken detta utan operationsrisk, till ett mycket lågt pris och effekten kan 

regleras av patienten själv. Xanthan Plus innehåller även pollenextrakt vilket ger en mycket god sammansättning av viktiga 

antioxidanter. Pollenextraktet är renat från allergener. 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom 30 minuter. 

Halveringstid: Blodet. Ämnet når en s.k. plasmatopp 3–4 timmar efter en administrering.  

Biotillgänglighet: Beroende på matsmältningssystemets arbetsförmåga. 

Toxisk dos och biverkningar. Xantan gum har ingen känd toxicitet. Emellertid kan vissa individer som dricker för lite 

vatten löpa ökad risk för förstoppningstendenser, känsla av uppblåshet och gasbildning.  

Graviditet och amning: Inte tillräckligt är känt om användningen av xanthan gum under graviditet och amning. Därför 

rekommenderas försiktighet.  

Kirurgi: Xantangummi kan sänka blodsockernivån. Det finns en oro för att det kan störa blodsockerkontrollen under och 

efter operationen. Bryt användning minst 2 veckor före en planerad operation. 

Försiktighetsåtgärder. Använd inte xanthan gum vid följande tillstånd: 

• Illamående. 

• Kräkningar. 

• Blindtarmsinflammation. 

• Hård avföring. 

• Förstoppning. 

• Odiagnostiserad magsmärta. 
 

Synergister - Magnesium. 

Antagonister. Inga kända.  

Xanthan Plus och konventionella läkemedel. Diabetiker som medicineras kan behöva övervaka sitt blodsocker eftersom 

xanthan gum har en blodsockerstabiliserande verkan.  

 

Zeolite 
Produktinformation. Artikelnummer 129. 100 gram ren zeolitepulver (Zeolit-Bentonit) utan tillsatser. Denna produkt 

mikroniserat och aktiverat vilket gör att det kan migrera genom mag-tarmkanalen.  

Dosering: 1 kryddmått per dag eller enligt ordination. 1 kryddmått ger cirka 1 gram zeolit. 

Produktkod. Zeolit. Kisel. 

En dagsdos (1 kryddmått) ger: 

Ämne Dos/dag 

Zeolit 1 000 mg 

Varav kisel 720 mg 
 

Allmän information. Zeoliter är en grupp vattenhaltiga, kristallina silikater som omfattar cirka 60 naturligt förekommande 

mineraler. Zeoliter tillhör tektosilikaterna och har egenskaper som adsorbenter och katalysatorer. Zeoliter har en porös 
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struktur som kan rymma ett stort antal olika katjoner. Dessa positiva joner är ganska löst bundna och kan lätt bytas ut mot 

andra i en kontaktlösning. Detta innebär att det har förmågan att binda olika typer av tungmetaller. Den har en väldigt hög 

kiselhalt (72 %) vilket medför att den även är ett intressant kiseltillskott. Ett gram zeolit innehåller 720 mg kisel. 

Kisel är ett spårämne som finns naturligt i kroppen och som behövs för att bibehålla normal uppbyggnad av kollagen och 

bindväv. Bindväv finns i hela kroppen och omsluter muskler, vävnader och organ. Kollagen är ett protein som finns i 

bindväv och gör huden fast genom sin stödjande och sammanhållande funktion. 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom 30 minuter. 

Halveringstid: 6–12 timmar i blodet. 

Biotillgänglighet: Beroende på matsmältningssystemets arbetsförmåga. 

Toxisk dos och biverkningar. Zeolite har ingen känd toxicitet vid kontrollerade doser. Överdosering kan medföra 

illamående och magknip. 

Kontraindikationer. Långvarig användning kan hypotetiskt öka behovet av spårämnen ex järn, zink, krom, mangan och 

molybden. Långvarig behandling behöver därför kompletteras med ett bredspektrum som innehåller dessa spårämnen. 

Försiktighetsåtgärder – Inga kända. 

Synergister. Magnesium. 

Antagonister. Aluminium.  

Zeolite och konventionella läkemedel. Det finns inga kända interaktioner och kontraindikationer.  

 

Tilläggsprodukter efter 2020-06-01 
 

Adapt Sport 
Produktinformation. Artikelnummer 249. Adapt Sport® Kapslar är ett tillskott som riktar sig till dig som vill få hjälp med 

att förbättra din prestation och få optimal återhämtning efter träningspasset. Kapslarna innehåller det dokumenterade och 

patentskyddade komplexet ADAPT S. I detta komplex finns en blandning av växtsteroler, polyfenoler och lignaner från 

växtadaptogener samt pantotensyra. Kosttillskott är avsedda att komplettera kosten och ska inte användas som ersättning för 

varierad kost eller en hälsosam livsstil. Rekommenderas ej till barn under 12 år. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 

Förvaras vid högst 25 grader. 

Ingredienser. Patenterat komplex ADAPT S (av schisandrabär, rosenrot, rysk rot och renrot och pantotensyra (vitamin B5)). 

Fyllnadsmedel (mikrokristallin cellulosa), klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror). Vitamin B6, 

Riboflavin. Tiamin. Vegetabiliska kapslar (cellulosa). 

Doseringsförslag. Vuxna och barn över 12 år: 2 kapslar en timme före aktivitet. Vid extra behov dubbla dosen. Den 

maximala dagsdosen 4 kapslar bör ej överskridas. 

En dagsdos (2 kapslar) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI* 

Tiamin 2.2 mg 200 % 

Riboflavin 2.8 mg 200 % 

Vitamin B6 5.6 mg 400 % 

Pantotensyra 184 mg 3 067 % 
 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering.  

Beräknad verkanstid: Inom 30 minuter. 

Halveringstid: 6–12 timmar i blodet. 

Biotillgänglighet: Beroende på matsmältningssystemets arbetsförmåga. 

Toxisk dos och biverkningar. Substanser i Adapt Sport har ingen känd toxicitet vid kontrollerade doser. Överdosering kan 

medföra illamående och magknip. 

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt- och kärlsjukdomar och njursvikt. 

Adapt Sport och konventionella läkemedel. Det finns inga kända interaktioner och kontraindikationer.  

 


