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SanOmegaSanOmega SanBiota

SanMagnesium SanBasic

Høy-EPA fi skeolje i 
kombinasjon med 
MCT-olje, fettløslige 
vitaminer og 
coenzym Q10. 

• Hele 3 gram omega-3 av høy kvalitet 
per dagsdose

• Høy andel av EPA, ca 3:1 mellom 
EPA og DHA 

• Produsert av naturlige fi skeoljer av 
høy kvalitet

• Villfi sk fra bærekraftig forvaltet 
bestand

• Kontrollert prosess fra fi sken fanges 
til ferdig produkt

• Produsert i Norge og i henhold til 
EUs kvalitetsforskrifter

Reduserer infl ammasjonsprosessen 
og betennelsesnivået i kroppen. 

Styrker cellenes oppbygging 
og funksjon. 
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Full Pakke!
Høy-EPA omega-3

MCT-olje

Vitamin A

Vitamin D

Vitamin E

Vitamin K2
Q10

Nydelig smak

Hvorfor SanOmega?
Forskjellen på SanOmega og de fleste andre 
omega-3-produkter er at vi bruker naturlig, 
høy-EPA fiskeolje. Det er nemlig EPA som 
reduserer betennelser.

Alle ingredienser er av høy kvalitet og vi 
har fire gode smaksvarianter. 

Hvorfor er EPA viktig?
Omega-3, det er 8 ulike fettsyrer det! Disse 
fettsyrene har ulike funksjoner, men det 
er én som i studie etter studie skiller seg 
positivt ut! Den heter EPA! 

EPA sikrer høy produksjon av betennelses- 
dempende eikosanoider og reduserer 
inflammasjon og smerter. I tillegg viser 
studier at EPA bedrer søvn, og dermed 
konsentrasjon. EPA er dessuten viktig for 
blodets viskositet.

SDA, DPA og DHA er tre andre viktige 
fettsyrer som det ofte snakkes om i 
forbindelse med omega-3. SanOmega 
inneholder alle disse fettsyrene i tillegg til EPA. 

• EPA omdannes kontinuerlig til eikosanoider 
og til omega-3-fettsyren DPA. Vi trenger 
derfor påfyll av EPA hele tiden.

• EPA kan omdannes til DHA via DPA. Tilstrekkelig 
tilførsel av EPA gir derfor kroppen mulighet til å 
selv kunne regulere nivået av DHA.

• Det er mye omega-6 i dyrefôr og i 
planteoljer. Vi får rett og slett for mye 
omega-6 sammenliknet med omega-3. 
Omega-6-fettsyren arakidonsyre danner 
betennelsesfremmende eikosanoider. 
Å ta tilskudd av EPA bidrar til å utjevne 
ubalansen som oppstår ved å spise 
«vanlig mat». 

• DPA er mest kjent for sine gode egen-
skaper ved leddplager.

• SDA omgjøres effektivt til EPA. Studier har 
vist at et inntak av SDA reduserer risikoen 
for flere livsstilssykdommer. 

• SDA reduserer produksjonen av 
prostaglandiner fordi den hindrer 
dannelsen av arakidonsyre. Dette 
reduserer graden av betennelse.

Fordeler med naturlig fiskeolje 
Naturlig fiskeolje inneholder hele det 
naturlige spekteret av fettsyrer i motsetning 
til syntetisk bearbeidede konsentrater som 
kun inneholder en eller to fettsyrer. 

Jo mer konsentrert en omega-3-olje er 
desto lettere vil den oksidere, altså harskne, 
både i emballasje og i kroppen etter inntak. 
For å oppnå optimal effekt av omega-3 
anbefaler vi derfor å bruke en naturlig fiskeolje.

MCT 
MCT er en olje som utvinnes fra kokosfett. Den 
er meget stabil og forlenger holdbarheten på 
produktet. I tillegg kamuflerer den smaken på 



fiskeoljen, noe som gjør den lett å smaksette.
Dette er en av grunnene til at SanOmega får 
de gode smakene den er kjent for.

MCT står for «Medium Chain Tryglicerides», 
altså mellomkjedede triglyserider. Dette er 
mettet fett, men på grunn av lengden på 
fettkjedene oppfører det seg annerledes i 
kroppen enn annet mettet fett.

MCT tas opp og omsettes raskt. MCT 
trenger ikke galle for å tas opp fra tarmen, 
men går direkte over i blodbanen. Fettsyrene 
gir byggeklosser til hjernevev og rask energi 
til hjernen uten å påvirke blodsukkeret 
og insulinutskillelse. Det dannes lett 
ketonlegmer (energimolekyler). Nyere 
forskning viser også at MCT kan bidra til et 
bedre miljø i mage/tarm fordi den har evnen 
til å bekjempe enkelte skadelige bakterier, 
virus, sopp og parasitter. 

A-vitamin 
I SanOmega har vi tilsatt A-vitamin i form av 
både betakaroten og retinolpalmitat. 
• En hensiktsmessig dose retinol bidrar til 

at osteoklastene (bennedbrytende celler) 
kan bryte ned forkalkninger og gammelt, 
sprøtt benvev.

• Betakarotenet  er forstadiet til retinol 
som er vitamin A. I SanOmega bruker vi 
betakaroten fra algen dunaliella salina. 

• A-vitamin er viktig for benhelsen, 
immunforsvaret, synet, forplantningsevnen, 
fosterutvikling, slimhinner og vekst.

D-vitamin 
D-vitamin er et fettløselig vitamin som også 
dannes i huden når vi eksponeres for sollys. 
• D-vitamin er viktig for immunforsvaret og 

stimulerer til rask immunrespons. 

• D-vitamin sørger for opptak av kalsium i 
tarmen. Kalsium er essensiell for dannelse 
og vedlikehold av skjelett og tenner. 

• D-vitamin hemmer osteoklastene slik at 
mindre kalsium blir brutt ned fra skjelettet.

K2-vitamin - MK7
Vitamin K2 sikrer fordelingen av kalsium ut 
til de bendannende cellene, osteoblastene.
• Dette bidrar til å styrke benbygning og tenner. 

• Viktig for å minske avleiring i årevegger, og 
dermed forebygge åreforkalkning.

• Vitamin K2 er nødvendig for dannelsen 
av flere typer proteiner som er involvert i 
koaguleringen av blod.

E-vitaminkompleks
Vi bruker et naturlig E-vitaminkompleks i 
SanOmega som er utvunnet fra vegetabilske oljer.
• E-vitamin er en kraftig antioksidant som 

hindrer fettstoffer i å harskne.

• Den er også en viktig byggesten i celle- 
membranen som omgir alle kroppens celler.

Q10
Coenzym Q10 spiller en vesentlig rolle i 
kroppens energiomsetning. Q10 fungerer som 
et coenzym i dannelsen av energimolekylet ATP 
inne i mitokondriene, cellenes energifabrikker.

Vår kropp behøver energi til alle 
funksjoner og Q10 er en nødvendig del av 
cellenes energi skapende system. 

Mengden av Q10 i cellene synker 
ved økende  alder og ved bestemte 
sykdomstilstander. Fra  30 års alder kan det 
være gunstig å ta et tilskudd av Q10. Q10 
fungerer også som en antioksidant, og 
beskytter kroppen mot frie radikaler.

Spesielle tilstander som er relatert til 
Q10-mangel:
• Bruk av kolesterolsenkende medisiner (statiner)

• Kronisk tretthetssyndrom

• Lite energi

• Hjertesvikt

• Migrene

Q10 finnes i produktene Smak av sitrus og 
Sitron og peppermynte.



SORTIMENT

Smak av sitrus        TuttiFrutti             Sitron og             Naturell                           Kapsler
                                                         peppermynte      urteblanding



Fettsyreanalyse måler:
• Omega-6/3-forholdet (AA/EPA) 

- Fettsyrebalansen

• Omega-3-indeks

• Karbohydratmarkøren C16:1 (Omega-7)

• 26 fettsyrer

• Det betennelsesfrie området:  
AA/EPA ≤ 2/1

Magnesium RBC måler:
• Magnesium i røde blodceller

• Magnesium i serum

• Undersøker magnesium både intra-  
og ekstracellulært

• Viser om du er innenfor optimalområdet; 
2,40-2,57 mmol/L *

*Dr. Carolyn Dean, forfatter av boken «The Magnesium 
Miracle».

SanBlodtester

SanOmega SanBiota

SanMagnesium SanBasic



MÅLE

KORRIGERE ANALYSERE

OMEGA-3
PROFIL

Hvorfor måle fettsyrer?
Det forskes, menes og skrives mye om fett 
og fettets viktige rolle i vårt kosthold. Dette 
gjelder spesielt mettet fett og omega-3. Fett 
er vårt viktigste energilager i kroppen. Alle 
celler i kroppen har en membran som er 
bygget opp av ulike fettceller. I tillegg er fett 
nødvendig for å transportere de fettløselige 
vitaminene (A, D, E og K) i kroppen.

Mange ønsker å måle egne fettsyreverdier 
for å påvise ubalanser.

Med fettsyreanalyse kan du enkelt måle 
dette hjemme! Finn ut om du er i det 
antiinfl amatoriske området, eller om du bør 
gjøre endringer i kostholdet ditt.

Kvalitet og stabilitet i 
måleresultatene
Fettsyreanalysen sendes til et laboratorium i 
München som er ledende innen fettsyrer i Europa. 
Blodprøven analyseres etter kravene til kvalitet og 
kompetanse i henhold til DIN ISO 15189.

SanBlodtest er resultatet av vitenskap 
og praksis. Vi ønsker å tilby en kvalitativ, 
høyverdig testmåling der resultatene blir 
presentert på en god måte.

Fettsyrebalansen (AA/EPA) 
og det antiinfl ammatoriske 
området
I steinalderen hadde vår kropp en balanse mellom 
omega-6 og omega-3-fettsyrer på rundt 1:1.

Endringer i våre kostvaner har ført 
til en ubalanse i forholdet mellom 
omega-6 og omega-3. I dag har 
gjennomsnittsnordmannen ca. 15 ganger 
mer omega-6 enn omega-3 i kroppen. 
Hovedgrunnen til dette er en utbredt 
bruk av billige, omega-6-rike planteoljer i 
matvareindustrien. Samtidig spiser vi mindre 
fi skeprodukter enn tidligere.

Vi kan bruke fettsyrebalansen, eller 
nærmere bestemt arakidonsyre (AA) delt på 
eicosapentaensyre (EPA), som en indikator 

på infl ammasjonsnivået i kroppen. Forskere 
mener at AA/EPA lavere enn 2 og høyere 
enn 1, kan kalles det antiinfl ammatoriske 
området. Det er her man ser den 
betennelsesdempende effekten av omega-3. 
Like viktig som å få i seg nok omega-3 er det 
å følge med på inntaket av omega-6.

Innhold av Omega-6 i utvalgte 
planteoljer:
• Solsikkeolje  64 %
• Maisolje  52 %
• Soyaolje  51 %
• Rapsolje  19 %
• Olivenolje  4-8 %

Matvareindustrien bruker billige planteoljer, 
som solsikke-, mais- og soyaolje i utstrakt 
grad. Både direkte i matvareproduksjon og 
indirekte som komponenter i kraftfôr til dyr 
og oppdrettsfi sk. 

En ubalanse mellom omega-6 og 
omega-3 i kroppen har påviste, uheldige 
helsemessige effekter som grovt kan deles 
inn i fi re kategorier:
• Økt betennelsesnivå i kroppen

• Redusert immunforsvar og stoffskifte

• Negative effekter for organer som hjernen, 
hjertet og øyet

• Redusert søvnkvalitet

AA/EPA ≤ 2/1 er kjent som det 
antiinfl ammatoriske området





Dokosapentaensyre
DPA n-6
22:5 n-6

Tetrakosapentaensyre
24:5 n-6

Tetrakosatetraensyre
24:4 n-6

Adrensyre
22:4 n-6

Arakidonsyre
AA

20:4 n-6

Dihomogammalinolensyre
DHGLA
20:3 n-6

Gammalinolensyre
GLA

18:3 n-6

Alfalinolsyre
LA

18:2 n-6

Alfalinolensyre
ALA

18:3 n-3

Oktadekatetraensyre
SDA

18:4 n-3

Eikosatetraensyre
ETA

20:4 n-3

Eikosapentaen-
syre
EPA

20:5 n-3

Dokosapentaen-
syre
DPA

22:5 n-3

Tetrakosapentaensyre
24:5 n-3

Tetrakosaheksaensyre
24:6 n-3

Dokosaheksaensyre
DHA

22:6 n-3

Omega-6-fettsyreneEnzymer og co-faktorerOmega-3-fettsyrene

Delta-6-desaturase
FAD (B2), Niacin (B3), Pyridoxal-

5-phosphate (B6), Vitamin C,
Insulin, Zn, Mg

Elongase
Niacin (B3), Pyridoxal-5-

phosphate (B6), Pantothenic acid
(B5), Biotin, Vitamin C

Delta-5-desaturase
FAD (B2), Niacin (B3), Pyridoxal-

5-phosphate (B6), Vitamin C,
Insulin, Zn, Mg

Elongase
Niacin (B3), Pyridoxal-5-

phosphate (B6), Pantothenic acid
(B5), Biotin, Vitamin C

Delta-6-desaturase
FAD (B2), Niacin (B3), Pyridoxal-

5-phosphate (B6), Vitamin C,
Insulin, Zn, Mg

Beta-oksidasjon
FAD (B2), Niacin (B3), Pyridoxal-

5-phosphate (B6), Vitamin C,
Insulin, Zn, Mg, Carnitine

Serie-1
eikosanoider

Serie-3
eikosanoider

Serie-2
eikosanoider

Det er sjeldent vi finner 
mangler på DHA, da kroppens 
forbruk av denne er mye lavere

Elongase

Niacin (B₃), Pyridoxal-
5-phosphate (B₆), 
Pantothenic acid

(B₅), Biotin, Vitamin C

Det er 
her det 
skjer!

Balansen 
mellom 
omega-6 og 
omega-3.

Det er denne 
balansen som 
styrer infl amma-
sjonen i cellene.

Fettsyresyntesen
Her kan du se en illustrasjon av omsetningen av de ulike omega-3 og 
omega-6-fettsyrene i kroppen vår. Merk deg at det er EPA som kan 
omdannes til betennelsesdempende  eikosanoider i kroppen.



Hvordan lese resultatene
Arakidonsyre: Her foreslår legen og 
fettsyrespesialisten Barry Sears at verdien 
ikke bør overstige 9 %. En fornuftig nedre 
verdi kan være 8 %. Det kan være skadelig 
med både for mye og for lite av denne viktige 
fettsyren.
 
EPA: For å komme i en balanse, som er i det 
såkalte antiinflammatoriske området på AA/
EPA mindre enn 2/1, må vi altså ha minst 
halvparten så høy andel EPA som det vi har 
AA. Har vi 9,0 % AA trenger vi vi minimum 
4,5 % EPA for å oppnå dette.
 
Nivået på AA kan henge sammen med 
insulinnivået i kroppen. Dette kan 
påvirkes av et enzym (D5D) i det vi kaller 
fettsyresyntesen. Genererer vi mindre insulin 
kan nivået av AA bli lavere. Legg merke til at 
reduksjon i AA vil bedre balansen UTEN å 
tilføre mer EPA. Det er flere veier til mål som 
du ser.

Som en kuriositet kan vi nevne at omega-7- 
fettsyren palmitoleinsyre også kan gi en 
pekepinn på insulinnivået i kroppen. Her er 
det store individuelle avvik så disse tallene 
blir usikre. Vi ser imidlertid ofte at personer 
med stabilt lavt blodsukker gjerne ligger 
mellom 0,2 og 0,3 % på denne fettsyren mens 
de som har noe høyere insulinbelastning har 
verdier over dette. 

Relativ risiko for død som følge av
plutselig hjertestans

Estimert Omega-3 Indeks
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Omega-3-indeks
Omega-3-indeksen viser andelen av de 
langkjedede omega-3 fettsyrene EPA og 
DHA i kroppen. Tilstrekkelige mengder av 
disse to fettsyrene i cellene er gjennom et 
stort antall studier påvist viktig for optimal 
cellefunksjon. I en stor studie som gikk over 
17 år målte man andelen omega-3-fettsyrer 
hos 15 000  friske menn. En omega-3-andel 
på over 8 % ga i  denne studien en reduksjon 
på 90 % i risiko for død som følge av plutselig 
hjertestans. 

Svakheten med omega-3-indeksen er at 
den ikke skiller på EPA og DHA. Dette kan 
medføre at et tilsynelatende tilfredstillende 
nivå allikevel ikke gir god balanse mellom 
eikosanoidene i serie 2 og 3 (se illustrasjon 
på forrige side).

Kort oppsummert kan vi si det slik: Testen 
må tolkes manuelt og det er AA/EPA som 
er det mest interessante. Arakidonsyre (AA)   
bør ligge mellom 8 – 9 % og EPA bør være 
minst halvparten av, men ikke høyere enn 
AA-verdien. 

Tar du omega-3 uten å bli betennelsesfri? 
Du må inn i det antiinflammatoriske området for å merke effekten av omega-3! 
Dersom du ikke når dette nivået med tre gram omega-3 daglig, kan en lege  
anbefale doser opp til 5 gram. EFSA, EU sitt helseorgan, skriver at doser på opp  
til 5 gram omega-3  om dagen er trygt. 



Slik fungerer magnesium RBC
Magnesium i røde blodceller undersøker 
magnesium både intra- og ekstracellulært. 
Fordi magnesium hovedsakelig er inne 
i cellene vil en serumprøve, som er det 
normale i helsevesenet, ikke gi et korrekt 
svar på magnesiumstatus. En test av de 
røde blodcellene kan gi et bedre svar på 
dette, og denne testen er det kun private 
laboratorier som tilbyr.

Denne metoden er gullstandarden 
i mange andre land, blant annet USA. 
Vår magnesium RBC-test analyseres av 
Synlab i Tyskland som er Europas største 
leverandør av medisinske tester.

Optimalområdet for magnesium er, i 
følge Dr Carolyn Dean (lege og forfatter av 
boken «The magnesium miracle»), 2,40-
2,57 mmol/L.

Du får tilsendt testutstyr 
fra oss som du tar med til 
fastlegen din. 

Der får du hjelp til å ta 
prøven, som du sender inn til 
laboratoriet. 

Etter ca to uker vil du få svar i 
appen «pasientsky». Last ned 
appen, logg inn med bankID 
og fi nn dine resultater.

INNHOLD

GJENNOMFØRING

ANALYSERESULTAT

Engangsnål

Testresultat tilgjengelig 2-3 uker 
etter innsending av blodprøve

Rekvisisjon Stabilisert
prøvepapir

Ditt Analyseresultat Oversikt

Omega-3-indeksen:
Omega-6/3-forholdet:
Industriell transfettandel:
Fleksibilitet I cellemembranen:

Ditt resultat
3,36%
15.91
0,68%
0,93

Vurdering*Anbefaling
Over 8%

Mellom 1:1 og 2,5:1
Under 0,5%

ca, 1:1

Slik fungerer fettsyreanalysen

Du kan ta testen selv, veiledning 
fi nner du med testutstyret. 

Etter ca to uker vil du få svar i 
appen «pasientsky». Last ned 
appen, logg inn med bankID 
og fi nn dine resultater.



SanMagnesium

SanOmega SanBiota

SanMagnesium SanBasic

• Lite magnesium i jordsmonnet og 
påvirkning fra kjemikalier i landbruket 
har ført til at de færreste får i seg nok 
magnesium 

• Magnesium er viktig for blant 
annet skjelettet, nerve- og 
muskelimpulser, elektrolyttbalansen 
og energiomsetningen

I SanMagnesium fi nner du:

• Naturlig magnesium fra sjøvann

• Vitamin C, biofl avinoider og 
polyfenoler fra stikkelsbær eller 
kirsebær

• Vitamin B₆, folat og B₁₂

• Jod, selen og bor

Et magnesiumtilskudd 
med det lille ekstra for å 
gi deg best mulig effekt!

Magnesium er tungt opptakelig og 
bør tas med et proteinrikt måltid.

Hvis du opplever å bli løs i magen av 
magnesium kan du fordele dosen på 
fl ere måltider.



betennelse. I en normalsituasjon skal kalsium 
være på utsiden av cellen og magnesium 
på innsiden. Ved magnesiummangel kan 
kalsium komme inn i cellen med betennelse 
som et resultat. Enkelte forskere hevder til og 
med at magnesiummangel kan være starten 
på betennelsesreaksjonene.

Tar du magnesium til krampa tar 
deg? Hvorfor virker det ikke?
Det enkle er ofte det beste! Opptaket 
avgjør hvor mye som kommer inn i cellene. 
Mange av tilskuddene på markedet har den 
ubehagelige bivirkningen at de gir diaré. Av 
og til veldig akutt. Det som er avgjørende 
er at magnesium tas opp i tarmen og 
kommer inn i blodet. Da må den ioniseres. 
Det finnes forskjellige måter å gjøre det på, 
men sentralt står selvfølgelig fordøyelsen. 
Magesyre og en velfungerende tarm er 
løsningen. Tas ikke magnesiumet opp blir 
resultatet diarè, og følgelig liten effekt 

SanOmega og SanMagnesium 
er sammensatt for å jobbe 
sammen
De fettløselige næringsstoffene finner du 
i SanOmega og de vannløselige finner du 
i SanMagnesium. Disse næringsstoffene 
jobber sammen og utfyller hverandre.

SanMagnesium inneholder naturlig 
magnesium fra sjøvann, naturlig vitamin C,  
bioflavonoider og polyfenoler. Disse er med 
for å beskytte magnesiumet i sin aktive form 
på vei fra magesekk og over i blodbanen. 
I tillegg inneholder SanMagnesium bor, 
selen og jod. Vitamin B₆ for økt opptak, samt 
B12 og folat som i samarbeid med vitamin 
B6 er viktig for flere prosesser ved blodets 
funksjoner.

Magnesium og betennelse
Allerede på 1990-tallet viste forskere en 
sammenheng mellom magnesiummangel og 



av tilskuddet. I SanMagnesium bruker vi 
magnesiumhydroksid fra sjøvann, som er en 
kjemisk forbindelse som enkelt ioniseres av 
magesyren.

Kvalitet i hver ingrediens
Naturlig vitamin C
I SanMagnesium bruker vi naturlig vitamin 
C fra enten stikkelsbær (Amla) eller kirsebær 
(Acerola). Dette er frukter som, i tillegg til å 
være svært rike på vitamin C, også gir mer 
enn 50 co-faktorer og -næringsstoffer slik 
som polyfenoler og bioflavinoider. Vitamin 
C virker som en antioksidant som beskytter 
ionisert magnesium fra å reagere med andre 
stoffer i tarmkanalen. Dette fører til at mer 
magnesium kommer frem til cellene.

Nøkkelen til cellene
Vitamin B6 er nødvendig for at magnesium 
skal kunne krysse cellemembranen fra 
blodbanen inn i cellene. Magnesium er et 
såkalt intracellulært mineral og hjelper ikke 
ved mindre det kommer dit det skal være.

 
B-vitaminer som samarbeider
Vi har valgt å bruke de tre B-vitaminene 
B6, Folat og B12 i SanMagnesium av flere  
grunner. Dette er vitaminer flere grupper 
i befolkningen har behov for tilskudd av, 
samtidig som de har viktige og komple- 
mentære oppgaver i kroppen. I tillegg til 
å være viktig for normal bloddannelse, 
immunsystemet og tretthet og utmattelse, 
gjør denne trioen en viktig jobb ved 

å redusere mengden av aminosyren 
homocystein i blodet. Mye homocystein har 
vist seg å være en markør for hjertesykdom 
da det blant annet fører til økt produksjon av 
LDL-kolesterol.

Selen
Selen fungerer i hovedsak som en ko-faktor i 
antioksidantreaksjoner. For eksempel trenger 
antioksidanten glutathionperoksidase selen 
for fungere. Glutathionperoksidase beskytter 
kroppens fett fra oksidering. På denne måten 
kan inntak av selen bidra til å beskytte 
cellene mot oksidativt stress.

Selen spiller også en rolle, sammen med jod 
i dannelsen av hormenene trijodtyronin (T3) og 
tyroksin (T4). Disse hormonene er svært viktige 
for stoffskiftet vårt. Når denne omgjøringen 
skjer, dannes det også hydrogenperoksid 
som kan skade cellene i skjolbruskkjertelen. 
Selen vil med antioksidanteffekten sin virke 
beskyttende. 

Selen er også med i et enzym som frigjør 
joderte forbindelser. På denne måten kan jod 
brukes flere ganger i kroppen.

I Norge er jordsmonnet selenfattig. De 
siste 20 årene har vi dessuten spist mer lokalt 
dyrket hvete og mindre importert. Dette har 
ført til at det gjennomsnittlige inntaket av 
selen i befolkningen har gått ned.

Jod
Jod er et grunnstoff som har flere viktige 
funksjoner i kroppen. Ved mindre du 
spiser hvit saltvannsfisk ukentlig og 
meieriprodukter daglig er sannsynligheten 
stor for at du mangler jod.

Jod er viktig for normal produksjon av 
skjoldbruskkjertelhormonene trijodtyronin 
(T3) og tyroksin (T4), som regulerer 
stoffskiftet vårt. Hos barn er hormonene 
viktige for normal vekst og utvikling av 
sentralnervesystemet.

Halveringstiden til jod i blodet er omtrent 
10 timer. Det betyr at vi må få jod tilført jevnlig.

Magnesiumhydroksid har en enkel 
reaksjonsvei i forhold til de andre 
magnesiumforbindelsene. Enkelt 
forklart er dette en forbindelse som 
lett ioniseres av magesyre. For at 
magnesium skal tas opp må den 
ioniseres.



Reversere transporten av 
kalsium fra skjelett til bløtvev
Ved å kombinere bruk av SanOmega og 
SanMagnesium ønsker vi å legge til rette for 
at kalsium fra forkalket bløtvev kan komme 
tilbake på sin rette plass i skjelettet. Det er et 
paradoks at når vi blir gamle er det mange 
som blir benskjøre. Det er vanlig at eldre 
mennesker brekker lårhalsen fordi skjelettet 
er svekket. Samtidig kan kroppen være 
forkalket i ledd, muskelfester, blodårer etc. 
Ved å gi en hensiktsmessig dose retinol kan 
osteoklastene (bennedbrytende celler) bryte 
ned både gammelt og sprøtt benvev som 
skal fornyes og forkalkninger man har i ulike 
deler av kroppen.

 

«Det er et paradoks at vi dør 
benskjøre, men forkalket.»
For at frigjort kalsium ikke skal feste seg i de 
trange kapillærårene trenger vi gode nivåer 
av magnesium. Magnesium bidrar til å løse 
opp kalsium slik at det ikke felles ut og kan 
forårsake forkalkninger, eller kalsifisering, 
på nytt. Når det oppløste kalsiumet skal 
tilbake til skjelettet er det osteoblastene 
(benbyggende celler) som utfører denne 
oppgaven. Osteoblastene implementerer 
kalsium i nytt, friskt benvev. Her er det 
vitamin K2 og mineralet bor som er sentrale. 
Bor er en viktig bestanddel når nytt benvev 
dannes og reduserer dessuten utskillelsen 
av magnesium og kalsium gjennom urin. 
Ved å sikre gode nivåer av disse vitaminene 
og mineralene kan vi bidra til sterkere 
benbygning og tenner samt redusert 
forkalkning i bløtvevet.

Den danske legen Knut Flytlie skriver i sin 
bok, «Vitaminer og mineraler», at dersom du 
mangler magnesium vil osteoklastene bryte 
ned skjelettet for å frigjøre magnesium. 
Dette vil samtidig føre til en frigjøring av 
kalsium, og dermed for mye kalsium i blodet. 
Dette kan føre til benskjørhet og forkalkning 
i kroppen. Magnesium hjelper også 
biskjoldbruskkjertlene til å lage hormonet 
kalsitonin. Dette hormonet, sammen med 
hormonet kalsitriol (aktivt vitamin D), gjør 
at vi tar opp kalsium fra tarmen og samtidig 
hemmer osteoklastene slik at mindre kalsium 
blir brutt ned fra skjelettet. Nok magnesium 
i kosten er derfor essensielt med tanke på 
benbygningen.

Oppbygging og nedbrytning av 
benvev blir styrt av et samspill 
mellom osteoblaster og osteklaster. 
Osteoklaster bryter ned benvev og 
forkalkninger mens osteoblaster 
bygger opp. Dette er en kontinuerlig 
prosess i fornyingen av skjelettet.

For å øke ioniseringen 
ytterligere anbefaler vi at du tar 
SanMagnesium sammen med 
dagens hovedmåltid! Magesyren 
er nemlig sterkest når du har 
spist protein.



Probiotika i pulverform

SanBiotaSanOmega SanBiota

SanMagnesium SanBasic • Naturlige bakteriestammer som viser 
forenlighet med hverandre

• Høyt celleantall. Minst 5x108 
kolonidannende enheter (CFU/gram)

• Stabil ved romteperatur. Ingen kjøling 
nødvendig

• God overlevelse i mage-/tarmkanalen

• Reproduserbare og metabolsk aktive 
bakterier

• Kvalitetskontrollerte bakteriestammer 
av naturlig opprinnelse, vanligvis fra 
mennesker

Multistrain probiotika 
som kan bidra til å 
gjenopprette balansen 
i fordøyelsen.



Multistrain (bredspektret) 
probiotika som kan bidra til 
å gjenopprette balansen i 
fordøyelsessystemet
Velfungerende fordøyelse avhenger av en  
sunn bakterieflora i tarmen. Oppbygging og 
vedlikehold av bakteriefloraen er en kontinu-
erlig prosess som påvirkes blant annet av 
bakteriene i omgivelsene rundt oss og maten 
vi spiser. Stress, kosthold og antibiotikakurer 
kan påvirke floraen slik at den kommer i 
ubalanse.

Tarmbakteriene har viktige funksjoner 
i mange deler av vår biologi slik som 
metabolisme, hormoner, stoffskifte, 
nerve- og muskelfunk sjon og ikke minst 
immunforsvaret. Tarm floraen samhandler 
med hjernen og påvirker på den måten vår 
adferd. Tarmbarrieren og immun forsvaret 
antas å være kritisk for samhandlingen 
mellom hjerne og tarm.

SanBiota sine 
multistrainstammer 
er aktive på tre 
nivåer i tarmen

Nivå 1 Tarminnholdets bakterieflora: I tarmen 
vil «gunstige» bakterier bekjempe skadelige 
og sykdomsfremkallende bakterier. Her 
foregår det et avansert samarbeid mellom 
bakteriene om nedbryting av næringsstoffer 
og om å produsere signalstoffer.

Nivå 2 Tarmslimhinnens barrierefunksjon: 
Her finner vi bakteriene som jobber i 
kontaktflaten mellom utsiden og innsiden 
av vår kropp. Bakteriene som ligger på 
tarmveggen fungerer som forsvar. De øker 
tarmcellenes smidighet, effektivitet og 
funksjon. Derfor er de viktige for fordøyelse 
og immunforsvar.

Nivå 3 Påvirkning på immunforsvaret 
innenfor tarm slimhinnen: Tarmfloraen har 
påvirkning på immunforsvar, hormon- 
produksjon, blodsirkulasjonen og på nerve-
systemet. Bakteriene påvirker oss indirekte 
via en rekke kompliserte reaksjoner. Det 
finnes ikke én enkelt bakterie som kan 
utrette alle disse oppgavene alene. Siden 
alle bakterie stammer har sin særegenhet og 
funksjon er det nødvendig å kombinere flere 
bakteriestammer for å oppnå ønsket effekt. 
Forskning har vist at multistrain probiotika er 
mer effektivt enn monostrain probiotika (1).    

(1)-  Timmerman HM, Koning CJ, Mulder L, Rombouts 
FM, Beynen AC. Monostrain, multistrain and 
multispecies probiotics--A comparison of functionality 
and efficacy. International Journal of Food Microbiology 
2004;96(3):219-33.)
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Hvorfor pulverform
Den beste måten å innta probiotika på 
er å velge et produkt som inneholder 
frysetørrede bakterier som er beskyttet 
med Probiact teknologi.

Når vi blander pulveret ut i lunkent 
vann (37° C) vekkes bakteriene til live fra 
dvaletilstanden de har befunnet seg i. 
Løsningen skal stå i tre til fem minutter 
før vi rører forsiktig rundt og løsningen 
drikkes.

Løsningen drikkes på tom mage. Når 
magesekken er tom vil lunken væske 
slippes gjennom med lav produksjon 
av magesyre. Dette gjør at bakteriene 
i større grad overlever enn om man 
utsatte dem for magesyre som dannes 
i forbindelse med et måltid.

Når bakteriene våkner til live får 
hver bakteriestamme sin optimale 
næring (prebiotika) tilført fra Probioact-
tilsetningen i pulveret. Dette styrker 
bakteriene slik at de lettere klarer å 
reprodusere seg og etablere seg på 
tarmslimhinnen. På denne måten får 
man avsatt levende bakterier helt fra 
tynntarmens begynnelse.

Ved å velge et probiotikatilskudd i 
kapselform får du ikke like god fordeling 
av bakteriene i tynntarmen. Kapselen 
åpnes et stykke ned i tynntarmen og 
bakteriene klekkes en stund etter dette. 
Da har bakteriene kommet for langt 
ned i tarmen til å kunne gi maksimalt 
utbytte.

En studie utført på våre pulvere viste 
en reduksjon i overlevelse på 95 % ved å 
pakke pulveret i kapsler (2).

(2) Kilde: Fredua-Agyeman, M., & Gaisford, S. (2014). 
Comparative survival of commercial probiotic 
formulations: Tests in biorelevant gastric fl uids and 
real time measurements using microcalorimetry. 
Benefi cial Microbes 6(1),141-151.

Probiact
Probiact står for ”probiotic activity”. Dette
er en sammensetning som følger med 
bakteriene. Probiact gir bakteriene beskyt-
telse og næring.

Denne teknologien beskytter bakteriene 
og holder dem levende når de skal passere 
mage sekkens sure miljø, slik at de vil formere 
seg og kolonisere tarmslimhinner og tarm-
innhold.

I tillegg er det tilført prebiotiske nærings-
stoffer som gjør at bakteriene har med seg 
«mat pakke». Dette øker graden av overlevelse 
på vei gjennom fordøyelseskanalen.
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