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Den mest populære vægttabsstrategi er 
kure, hvor du max må få 800 kcal om dagen. 
Til sammenligning, ligger WHO’s sulte-
grænse på 2000 kcal om dagen for kvinder. 
Det er med andre ord en sultekur. 

Det skal du gøre for at slanke dig på den 
sunde måde – og holde vægten

SIDE 4
47% af alle danskere er over-
vægtige (BMI over 25), og 
13% er svært overvægtige 
(BMI over 30). Al forskning vi-
ser, at risikoen for næsten alle 
sygdomme - cancer og hjer-
tekarsygdomme især - stiger 
markant ved fedme. 
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Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

ANNA BOGDANOVA
●● Født i Ukraine i 1984. Personlig træner, ernæringscoach og 

Z-Health Performance-bevægelsesspecialist – en uddannelse, 
der fokuserer på neurologi og bevægelse.

●● Har udgivet bogen »Skyhøj Forbrænding« og er grundlæg-
ger af succestræningskonceptet »Baller uden buler«.

●● Er specialist i effektive kropsforvandlinger og kendt for at 
skræddersy løsninger, der tager højde for individets særlige ud-
fordringer.
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4 VÆGTTAB - PÅ DEN SUNDE MÅDE

PAS PÅ DE LIVSFARLIGE 
SLANKEKURE
Af Anna Bogdanova

47% af alle danskere er overvægtige 
(BMI over 25), og 13% er svært over-
vægtige (BMI over 30). Al forskning 
viser, at risikoen for næsten alle syg-
domme - cancer og hjertekarsygdom-
me især - stiger markant ved fedme. 

Det er med andre ord livsfarligt at være 
overvægtig. 

Men det er også livsfarligt at ty til 
ekstreme slankemetoder, s o m 
blomstrer frem særligt 
her i januar måned. 

Det er særligt 
en bestemte 
type, som jeg 
bliver spurgt 
rigtig ofte 
til råds om 
i øjeblikket, 
som jeg vil 
belyse i dag. 
Fælles for 
dem er, at de 
tager udgangs-
punkt i ekstremt 
lav kalorieindtag. 
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Sådan virker Fibramin
Den væske du indtager med 
Fibramin-tabletterne opsuges af 
det specielle fiber, og fylder en 
del af mavesækken, og gør dig 
derved hurtigere mæt.

Mad
Mad

Fibramin

Fibramin er en helt ny måde at tabe 
sig på. Metoden er forbløffende enkel 
og effektiv: Tabletterne indeholder et 
specielt fiber, der suger væske i ma-
vesækken. Derved får man en mæt-
hedsfornemmelse og spiser derfor 
mindre mad.

Du kan kun tabe dig, hvis du forbrænder flere 
kalorier, end du indtager. Sådan er det. Al-
ligevel findes der en slags genvej til vægttab, 
hvor du sætter følelsen af sult og lysten til at 
spise på stand-by.

Fibramin er et helt nyt naturmiddel, som inde-
holder fiberplanten konjakrod, der med do-
kumenteret effekt kan øge dit vægttab, når 
du er på slankekur.

Bevist slankeeffekt
Idéen bag Fibramin er enkel: Når du føler dig 
mindre sulten, spiser du mindre. Hver tab-
let indeholder fiberplanten konjakrod, der i 
maven kan opsuge sin egen volumen hele 
200 gange. Du indtager Fibramin-tabletterne 
sammen med et stort glas vand. I maven op-
løses tabletterne, og fibrene opsuger vandet, 
som derved fylder en del af mavesækken. Så 
får din mave noget at arbejde med, og du får 
en naturlig mæthedsfornemmelse. 

Studier har vist, at den effekt gør det meget 
lettere at tabe sig.

Tab dig – helt enkelt
Tag Fibramin-tabletterne en halv time før 
hvert hovedmåltid. På den måde får du en 
naturlig mæthedsfornemmelse, så du spiser 
mindre. Derved bliver det meget lettere for 
dig, at forbrænde flere kalorier, end du ind-
tager. 

På den måde får du nemmere ved at tabe 
dig – helt uden at føle sult.

Få dine kilo 
   til at rasle af

KLIK HER FOR AT LÆSE 

MERE OM FIBRAMIN

Vil du prøve Fibramin?

•	 Fibramin	forhandles	i	Danmark	kun	
	 hos	Wellvita.	

•	 Produktet	koster	fra	199	kr.		for	
	 1	måneds	forbrug	

•	 Kan	enten	bestilles	på	wellvita.dk		
	 eller	ved	at	kontakte	kundeservice	
	 på	telefon	82	30	30	40.	
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Den mest populære vægttabsstrategi er 
kure, hvor du max må få 800 kcal om dagen. 
Til sammenligning, ligger WHO’s sultegræn-
se på 2000 kcal om dagen for kvinder. Det 
er med andre ord en sultekur. Og det er en 
effektiv én af slagsen – du kan tabe dig mel-
lem 1,5 – 2,5 kg om ugen. Problemet opstår 
så dér, hvor du tager det hele på igen – og 
mere til. 

Sådan nogle kure er ikke bæredygtige. Og du 
kan ikke gennemføre dem ved tankens kraft 
og på viljestyrken alene. 
Det super hurtige vægttab har nemlig sin fy-
siologiske pris på den lange bane - selvom 
mange sundhedsmarkører forbedres indle-
dende og vægten ryger af. 

Din hjerne tilpasser sig det store under-
skud og prøver at få dig tilbage i energi-
balance ved at:  

 ● Sænke dit hvilestofskifte – bl.a. ved 
samtidigt tab af mager legemsmasse 
(muskel- og knoglemasse)

 ● Sænke dit samlede energiforbrug – 
du kommer simpelthen til at bevæger 
dig ubevidst mindre, for at spare på 
energien

 ● Sænke niveauer af  stofskifte-, køns- 
og appetitregulerende hormoner – du 
oplever lav energi, lavt drive og sexlyst, 
langsommere hjernefunktion, humørdyk 
og hårtab. 

Tip: Når du oplever lineært vægttab – uden 
plateauer i perioder – så er det med garanti, 
at du taber muskelmasse. Er det rent fedt, du 
skal af med – så vil det foregå i ryk, ikke som 

en lige linje nedad. 

Disse tilpasninger, som er stærke fysiolo-
giske mekanismer, gør det enormt svært at 
vedligeholde vægttabet – din krop vil simpelt-
hen ikke være med til det. 

Derfor genfinder de fleste de tabte kilo. Det 
er så stort et problem, at en psykolog ,som 
har stået i spidsen for et ”spiselaboratorium”  
på University i Minnesota, udtalte sidste år, 
at det nok desværre var umuligt at opnå et 
permanent vægttab. 

Jeg er dybt uenig med denne observation og 
må rette psykologen. 

Det er umuligt at opnå et permanent vægttab. 
Hvis man fortsat tyr til de traditionelt benyt-
tede metoder, som netop ekstreme lavkalo-
riekure. 

De virker i et laboratorium, i et forsøgs-setup. 
Men det er umuligt at overholde dem. Umuligt 
at overføre disse principper til den virkelige 
verden – hvor stress, søvnmangel, ja hverda-
gen generelt, sætter den ene udfordring op 
for vores hjerne og krop efter den anden.
Man kunne gå andre veje – fx arbejde med 
en helhedsorienteret tilgang til vægttab, hvor 
man finder en fleksibel strategi som den en-
kelte er i stand til at overholde.
Finde en strategi, der førte til permanent 
vægttab samtidigt med, at man havde energi 
i hverdagen og lyst og overskud til regelmæs-
sig fysisk aktivitet (det har man ikke, når man 
vælger lavkaloriekur som sin foretrukne løs-
ning). 

Men mange kurmagere hænger fast i lav-
kalorie paradigme og har i stedet forsøgt at 

KUR 1: 

VERY-LOW-CALORIE-DIETS (VLCD)
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9VÆGTTAB - PÅ DEN SUNDE MÅDE
finde løsning på, hvordan man kan overhøre 
kroppens signaler om et for stort energiun-
derskud – og på den måde holde fast i kuren. 
Og det er her, det bliver livsfarligt. 

Altså endnu mere farligt, end de hormonel-
le forstyrrelser, der uundgåeligt opstår som 
følge af lavkaloriediæter. Og de spiseforstyr-

rede tankemønstre, som selv moderat – men 
kronisk – kalorieunderskud – resulterer i. 
Mere farligt, end galdesten, som er den hyp-
pigst forekomne bivirkning af hurtigt vægttab 
som følge af VLCD. 

De her fremgangsmåder er nemlig ulovlige 
og sundhedsskadelige. 
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HCG kuren er navnet på den mest omtalte 
slankekur på nettet lige nu. 

Kuren går ud på at kombinere et energiindtag 
på kun 500 kcal/dagen og tilskud at hcg (hu-
man choriogonadotropin). Det er et hormon, 
gravide kvinder producerer – men bruges 
også som en tumormarkør. 

Supplementering med HCG frarådes kraftigt 
af fødevarestyrelsen – både som injektioner 
og som den homøopatiske version (som er 
fortyndet urin fra gravide kvinder). 

Af bivirkninger kan nævnes blodpropper i 
lungerne og benene og spontane ægløsnin-
ger med uønsket graviditet til følge. 

Der er i litteraturen ingen tvivl om, at hcg ikke 
bidrager positivt til vægttab – som altså kom-
mer fra lavkaloriekure.  Den dæmpede sult-
fornemmelse er en klar placeboeffekt, og ud 
over de almindelige faldgruber ved lavkalo-
riekure, som er nævnt ovenfor, får du altså 
farlige bivirkninger med i pakken. 

EKSPERTERNES SIGER OM HCG:

Stine Fürst, speciallæge i gynækologi og 
obstetrik:

”Brugen af HCG i behandlingen af overvægt 
er yderst betænkelig ! Man har aldrig kunnet 
påvise en effekt i videnskabelige undersø-
gelser - selv om der er gjort adskillige forsøg 
herpå. Det kan være bivirkninger som øget 

risiko for blodpropper.
Da den hyppigste bivirkning på hCG er 
kvalme, kan det selvfølgelig påvirke sult for-
nemmelsen, og ad den vej kunne det måske 
postuleres, at bidrage positivt til et vægttab. 
Men de antagelser som læge Simeons i 50' 
erne anførte og på hvilke hCG kuren bygger, 
har aldrig kunne vises i en videnskabelig un-
dersøgelse. Det bør iøvrigt nævnes at hCG 
nedbrydes i mave-tarmkanalen, hvorfor hCG 
kun virker, når det gives subkutant. En lav-
kalorie diæt vil selvfølgelig give et umiddel-
bart vægttab, men kan ikke helbredsmæssigt 
anbefales, udover stofskiftet påvirkes også 
kroppens hormonbalance. Jeg kan ikke an-
befale hCG kuren.”

Thomas Kjærsgaard, Heilpraktiker, direk-
tør i BioVita og medlem af den europæi-
ske brancheorganisation for homøopati 
ECHAAMP:

”Der er en amerikansk farmakope der beskri-
ver homøopatisering af HCG, så det findes, 
men absolut ikke lovligt i DK. Det er fortyn-
det urin fra gravide...Skål på det. Det sælges 
som C30, så meget tyndt... Ved ikke om det 
kan beskrives som farligt, men der er ikke 
tvivl om at virkningen er de få kalorier man 
indtager.

Påstande som, at homøopatisk HCG "låser 
dine fedtdepoter op", fjerner sult og rebooter 
hypothalamus er der absolut ingen hold i. Jeg 
finder det beklageligt, at sådanne ting træk-

KUR 2: 

DIREKTE SUPPLEMENTERING MED 
HORMONER – SOM INJEKTIONER  
ELLER TILSKUD
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11VÆGTTAB - PÅ DEN SUNDE MÅDE
ker hele vores branches niveau ned..”

Caroline Fibæk, naturopat i biolo-
gisk medicin:

”Hele ideen med at tage HCG stam-
mer fra Dr. simeons teorier i 50'erne. 
De er modbeviste. Der kan være bi-
virkninger som fx venøs trombose 
og spontane ægløsninger (med 
uønsket graviditet til følge). 

HCG produceres desuden i visse 
typer af tumorer. Det er på ingen 
måde noget man skal lege med. 
Dengang Simeons lavede sine te-
orier kendte man endnu ikke til ke-
tose. Og det var lige præcis hvad 
han opdagede. Desværre troede 
han at det fedtforbrændene re-
sultat kom fra indtaget af HCG og 
ikke bare resultat af lavkalorieku-
ren. Enhver lavkaloriekur vil give 
dette resultat. 

Desuden viser forsøg at både pla-
cebogruppe og den gruppe som 
får HCG begge viser reduceret 
sult. Det er ren placebo-effekt.. 
Hvis hjernen tror den vil føle min-
dre sult, så registrerer vi mindre 
sult. 

Trenden med den homøopatiske 
HCG er nok opstået i et forsøg på 
at undgå alle de bivirkninger ved 
at tage rigtig HCG intramuskulært. 
Som man så har konverteret til en 
homøopatisk (såkaldt bivirkningsfri) 
form. Homøopati kan for det første 
slet ikke bruges på den måde og at 
overføre Simeons ideer til homøopati 
vidner bare om, at idémagerne hverken 
har indsigt i vægttab, hormonsystemet 
eller homøopati. 

Homøopatisk Gonadotropin (hCg) er ikke 
i den europæiske homøopatiske farma-
kope. HCG kuren vil som alle andre 
ekstreme lavkaloriekure give et initialt 
vægttab, som desværre vil komme fra 
tab muskelmasse (og fedt.) Derefter vil 
de fleste tage på igen efter kuren og 
højest sandsynligt ende med at tage 
mere på end de lagde ud med, fordi 
hvilestofskiftet sænkes efter lavkalo-
riekuren. 

At leve så ekstremt lavkalorisk, som 
det anbefales på disse Kure, kan 
seriøst skade kroppen på sigt - stof-
skifte, hormonbalance og appeti-
tregulering kan tage skade. Man 
mister muskelmasse - og når man 
efter kuren starter på sin normale 
kost igen, vil man lagre fedt meget 
mere effektivt. Derfor ender 2/3 af 
alle, der går på den slags også led 
at tage MERE på i vægt efterføl-
gende. 

Vil man have et vægttab der holder 
i længden er man nødt til at se på 
hvad årsagen er. Og der kan være 
mange årsager lige fra trøstespis-
ning, overspisning, hormonelle 
ubalacer, stress, søvnmangel, stof-
skifteubalanancer. Man bliver nødt 
til at behandle årsagen, ikke bare 
symptomet.”

Caroline Fibæk siger også: 

”Følelsen, når man sulter sig selv 
på 500 kcal dagligt, kan give en rus-
følelse. Følelsen af at man er lammet 
følelsesmæssigt. Det er den samme 

følelse en overspiser søger. Er man en 
teenager, der har svært ved at forholde 

sig til alle de krav der er i den alder, 
kan det blive helt vanedannede at 

være følelsesbedøvet...”
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KUR 3: 

SLANKEPILLER – MED TERMOGENI-
SKE STOFFER, SOM KOFFEIN, EFE-
DRIN, BITTER ORANGE, GRØN KAF-
FEBØNNE EKSTRAKT OG ANDRE 
”NATURLIGE URTER”
De hyppigste påstande er, at din forbrænding 
øges, og du kan forbrænde mere fedt – mens 
du hæmmer appetiten. Så du kan holde dig til 
lavkaloriekuren og overhøre hjernens signa-
ler om at øge energiindtaget. 

Måde de såkaldte ”fat burners” fungerer på, 
er at stimulere dit kamp/flugt nervesystem og 
øge produktion af adrenalin og noradrenalin. 
Noget, der kortvarigt stimulerer frigivelse af 
fedt fra fedtdepoter (det mobiliserede fedt 
skal stadig forbrændes igennem motion) – 
men på den lange bane hæmmer det hjer-
nens hensigtsmæssige stressrespons og 
bidrager til udmattelse og udbrændthed. 
Hjernen holder simpelthen op med at sende 
signaler til binyrerne om at producere stres-
shormoner og –signal-
stoffer, så man ender 
med kronisk træt-
hed, uoplagthed 
– og på den lan-
ge bane, fedt- og 
vægtøgning. 
Hyppigste bivirk-
ninger er hjerte-
banken, hjertestop, 
blodpropper, lammelser, 
depression og angst, uberegnelige tanker – 
og der har været indrapporteret tilfælde af 
dødsfald. 

Med andre ord – det er lånt energi og kun-

stigt stimuleret forbrænding, du får af piller-
ne, som igen kun resulterer i vægttab, hvis 
du er i kalorieunderskud og træner samtidigt. 
Men denne energi får altid en ende, når din 
krop ikke kan og vil stimuleres længere. Og 
så crasher både din krop og din psyke. 
Jeg har fuld forståelse for, at når man først 
har truffet beslutningen om at vende kursen, 
så skal det bare få stærkt – resultater er som 
brænde på motivationsbålet. 

Men du behøver virkelig ikke at ty til ekstre-
me metoder, for at se hurtig og bæredygtig 
fremgang. 



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

13VÆGTTAB - PÅ DEN SUNDE MÅDE

Guide: Det skal du gøre 
for at slanke dig på  
den sunde måde  
– og holde  
vægten: 
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1. Fysisk aktivitet skal 
være en fast del af din 
plan
Man ved, at det hjælper dig med at holde 
fast i vægttabet og i din motivation. Samtidigt 
holder du fast på din vigtigste ressource – 
nemlig muskelmassen. Den er vigtig for din 
sundhed og for din forbrænding.

Gode nyheder er også, at træning og fysisk 
aktivitet tæt på halverer din risiko for at få 
livsstilssygdomme. 

Det er med andre ord markant mere livsfarligt 
at være inaktiv – tyk, som slank. 

Det betyder, at vægttab alene ikke nødven-
digvis gør dig sundere. 
Træning SKAL være en del af din vægttabs-
strategi. 

2. Perioder med lavere 
kalorieindtag skal 
brydes regelmæssigt 
med perioder med 
højere kalorieindtag 

Allerede efter 4-7 dage på lavkaloriekost kan 
dit stofskifte begynde at tilpasse sig nedad. 
Derfor er det vigtigt, at du har 1 dag om ugen, 
hvor du både skruer op for kalorierne og kul-
hydraterne. Derved undgår du alle de nedre-
guleringer i din forbrænding, som langvarige 
kalorierestriktionsperioder fører med sig. 

3. Ændr din hjerne kemi 
ved at erstatte junkfood 
med masser af 
proteiner og grøntsager

Det nytter ikke noget at skære ned på ka-
lorierne uden at give din hjerne og din krop 
noget at arbejde med igen. Når du får lødig 
mad, med masser af protein fra kød, fisk 
og fjerkræ af ordentlig kvalitet (sigt efter 1 
håndflade protein til hvert måltid) + masser 
af varieret grønt (800-1000 gram om dagen, 
både som gnavegrønt, juice, suppe og salat), 
så fungerer din hjernekemi optimalt, og dine 
cravings for junkfood forsvinder. 
Det er altså rigtig mad og ikke pulverkure, du 
skal gå efter, hvis du vil holde fast i gøre dit 
vægttab både holdbart og legende let. 
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Få meget mere indhold på
PLUS for 29 kr. per måned

Vi publicerer nye guider hver eneste 
dag året rundt om:

Sundhed

MotionPrivatøkonomi

Rejser

Slank

Se mere 
på bt.dk/plus 

eller 
b.dk/plus


