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HA’ DET GODT
     Skriv til Birgitte Nymann  nymann@hjemmet.dk

med Birgitte
      Nymann

Trænger du til at blive 
stærkere eller komme i 
form, er det nu, du skal 
sætte ind, hvis du skal 
kunne se et resultat før 
højsommeren.

Muskler og fedt
For at få form på !gu-
ren kan du sætte ind to 
steder: Du kan tabe fedt, 
og/eller du kan opbygge 
muskler. En kombina-
tion er ofte en god ide, 
hvis du vejer for meget. 
Ellers er styrketræning 
ubetinget den trænings-
metode, der giver dig 
det hurtigste synlige 
resultat i forhold til at 
få formen på kroppen 
frem. 

Hurtigt resultat
Gåture, løb og cykling er 
også !ne måder at træne 
kroppen på, men hand-
ler det om at stramme 
op, skal du styrke musk-
lerne. 2-3 gange intensiv 
styrketræning om ugen 
kan faktisk ret hurtigt 
ses på kroppen. 

Husk kosten
Fedtlaget reducerer  
du ikke ved at styrke-
træne eller løbe. Det 
kommer du af med 
ved at ændre din kost. 
Spiser du sundt i for-
vejen, er en nem måde 
at få vægten ned på at 
spise, som du plejer, og 
så "erne 1/3 af maden 
til hvert af dine hoved-
måltider – og evt. også 
mellemmåltider.
# Hilsen Birgitte

Bare lad være 

Tryk dig rask

En badesæbe, 
der kvikker 
dig op

 RYGNING  En af myterne 
omkring rygning lyder, at det er 
forholdsvist uskadeligt, hvis bare 
man holder op, før man fylde 30. 
Det holder desværre ikke vand, 
konkluderer danske forskere i et 
nyt studie. Forskerne kom frem 
til, at selvom du (som kvinde) 
holder op med at ryge som 
30-årig, er risikoen!for at dø af 
lungekræ" næsten dobbelt så høj 
sammenlignet med ikke-rygere. 
Rygning og tobak indeholder 
rigtig mange kræ"fremkaldende 
og gi"ige sto#er, der giver nogle 
akutte skader allerede i ungdom-
men, men også varige mén, som 
kroppen ikke kan reparere igen. 
Dermed ikke sagt, at et rygestop 
ikke kan betale sig, for det kan 
det bestemt, siger forskerne.
Kilde: Videnskab.dk

 NY VIDEN  Danske forskere har netop udviklet en ny behandling af 
type 2-diabetes, som næsten lyder for god til at være sand. Den er helt 
uden bivirkninger og kan foretages af patienten selv. Behandlingen går  
ud på, at du trykker kortvarigt på udvalgte punkter på kroppen – bryst-
ben, arme og fødder. Nervestimulationen, som det kaldes, vil for nogle 
betyde, at de kan skære kra"igt ned på medicinen (det bør dog altid 
ske i samråd med egen læge). Punkterne $ndes bl.a. på overarmenes 
ydre- og inderside. Her $nder du det ømmeste punkt nogle centimeter 
over albuen og trykker så kra"igt, at du kan mærke det, men uden at 
det gør ondt. E"er 20-40 sekunder a"ager ømheden, og du slipper 
punktet. Gentag morgen og a"en. Kilde: Politiken 

Hvis du har svært ved at 
komme i omdrejninger om 
morgenen, kan denne badesæ-
be med indbygget aromaterapi 
måske give dig et lille skub. 
Sæben indeholder naturlige 
ingredienser, der både bevarer 
hudens fugt og giver fornyet 
energi. Du"noter af ingefær, 
citronelle og varm cedertræ er 
kendt for at booste energien. 
Badesæben renser samtidig 
skånsomt huden i dybden. 
Serien består også af en sæbe, 
der du"er af skovtur og skulle 

give indre 
harmoni og 
en anden, 
der virker 
beroligende. 
! Weleda 
Aroma Show-
ers Energy, 
200 ml,  
79 kr. 

af danskerne brygger  
deres ka!e på en klassisk  

"lterka!emaskine.
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