2019/2020 - EUR 4,60

Rød kaviar fra arktis

EQ Goes Vegan

– noen av nyhetene vi kan
friste med i 2019 er 2 vegan
produkter

INNHOLD
ET KUNDEMAGASIN
FRA EQOLOGY
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EQ GOES VEGAN – PURE VEGAN OMEGA-3 (EPA + DHA) OIL FROM 100%
FRESH, TRACEABLE AND SUSTAINABLE
ARCTIC ALGAE

REDAKTØR

Marit Ulseth

REDAKSJON

Børre Gjersvik
Hogne Vik
Renate Norgreen
Marit Ulseth
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EQOLOGY

Trykket på miljøvennlig papir

EQ PURE ARCTIC OIL ER EN REN OMEGA-3 OLJE FRA 100 % FERSK, SPORBAR
OG BÆREKRAFTIG ARKTISK VILLFISK MED ØKOLOGISK, KALDPRESSET OLIVENOLJE
OG VITAMIN D3 – TILSATT EN FRISK SMAK FRA NATURLIG SITRON ELLER APPELSIN

18 EQ OMEGA-3 TEST
Test din fettsyrebalanse.

20 OLIVENOLJE
I årtusener er olivenolje blitt brukt
innen skjønnhetspleie og som medisin, og i dag er oliven kjent for å
forebygge en rekke sykdommer.

36 EQ ESSENTIAL
Flytende kosttilskudd med multivitaminer og multimineraler, beriket med superfruktekstrakter.

Studier viser at kroppen, både før og
etter trening, trenger påfyll av viktige
mineraler for å kunne yte best mulig.

2

E Q M A GA Z I N E | 2 0 1 9/2020

Å ta seg lydløst frem i en kajakk
like over havoverflaten er en
sterk naturopplevelse. Gammel
eller ung, erfaren eller nybegynner
– kajakkpadling er noe alle kan ha
glede av, fra første åretak.

24

48 CEO OG PRODUKTUTVIKLER
Børre Gjersvik er CEO for Eqology og
utvikler av våre nyeste produkter.

50 EQ SHAKE

Pb 514, Lilleakerveien 2 b,
N-1327 Lysaker
post@eqology.com
eqology.com

er en helt unik og fullverdig
måltids- erstatter fremstilt av kun
de beste råvarer og ingredienser.

58 PRODUKTKATALOG
Du finner en fullstendig oversikt
over alle våre produkter i vår
produktkatalog.

28

SUPERVITAMINET
VITAMIN K2 PÅVIRKER MANGE
VIKTIGE FUNKSJONER I KROPPEN:
ET ANTI-AGE VITAMIN SOM FREMMER
FRISKE BEN OG BLODKAR.

ØMERKE
ILJ
T
M
2041

40 VITAMINER & MINERALER

42 HAVPADLING

M

0672

Fra 100 % fersk, sporbar og
bærekraftig arktisk villfisk.

er

kur

kA

S

14 OMEGA-3

SKRU TIDEN TILBAKE MED VÅRT REGENERATIVE, HØYKONSENTRERTE SERUM
SOM ØKER PRODUKSJONEN AV KOLLAGEN OG ELASTIN SAMTIDIG SOM
DET FORYNGER HUDEN VED Å REDUSERE SYNLIGHETEN AV FINE LINJER OG
RYNKER.

G r a fi s
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EDITORIAL
Kjære Leser,

J

eg håper du setter pris på denne nye utgaven av
vårt EQ Magazine. Den er full av interessante
artikler om våre Eqology produkter og ideer om
livsstil som kan hjelpe deg til ett sunnere liv.
Ett næringsrikt, velbalansert kosthold og fysisik
aktivitet, sammen med det å avstå fra dårlige vaner, er
fundamentene for en god helse. Å spise sunt handler

Å spise sunt handler om å
spise variert mat som gir
deg alle næringsstoffene du
trenger for å opprettholde
helse, trivsel og energi på
riktig nivå.
om å spise variert mat som gir deg alle næringsstoffene
du trenger for å opprettholde en god helse, trivsel og
energi på riktig nivå. Det betyr å få i seg proteiner av høy
kvalitet, komplekse karbohydrater med lav gyklemisk indeks (GI), fettsyrer som omega-3 og omega-6, vitaminer,
mineraler, fiber og vann.
Vi får i oss for mye omega-6 i vårt moderne kosthold,
derfor er det viktig å minimalisere bearbeidet mat,
mettet fett og alkohol. Et slikt kosthold vil hjelpe deg
til å beholde kroppens daglige funksjon, det fremmer
optimal kroppsvekt og kan hjelpe til med forebygging av
sykdommer.
Det å spise mer plantebasert mat for ett optimalt
kosthold, har lenge vært den mest utfordrende delen av
ernæringsmessige anbefalinger for helsemyndighetene.
Derfor er forbruk av ett plantebasert protein pulver en
enkel måte for å oppnå et mer plantebasert kosthold.
Eqology lanserer derfor nå det jeg ser på som en ideell
vegan shake. Vår nye EQ Pure Vegan Shake med vanilje
smak er ernæringsmessig et godt tillegg da den vil bidra
til at du kan oppnå en mager kroppsmasse, samt oppleve
mindre sult mellom måltider. Vi har utviklet dennet nye
formelen i samarbeid med fremragende forskere. Vår
oppskrift handler om helsefordeler, først og fremst når
det gjelder vektkontroll og anti-aldring. Vår målsetning
er å hjelpe og støtte deg til å ta sunne og etiske livsvalg.
Visste du at huden din er den største levende
organismen i kroppen ? Å ta vare på huden er derfor
en viktig del av ett sunt regime. Hver dag tar huden din
opp kampen mot miljøet. UV stråling, forurensning,
stråling fra telefoner og bærbare PCer kan skade hudens
lipidbarriere. Dette kan føre til rødhet, akne eller tørrhet.
Derfor er dagens generasjon av hudpleieprodukter

4
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HVEM ER VI?

utviklet for å hjelpe din epidermis i vår moderne verden.
Nå for tiden er kosmetikk med en barriere funksjon
blitt en trend som bidrar til optimal funksjon av huden.
Eqology jobber hardt og kontinuerlig med forskere
i verdensklassen for å kunne tilby deg noe helt spesielt
– slik utviklet vi EQ Collagen Booster Serum. I stedet
for å fjerne hudens lag, bidrar dette serumet til å styrke
hudens beskyttende funksjoner. Serumet er utviklet
for å gi næring og støtte til det kritiske økosystem, samt
til å forbedre hudens kollagen og elastinnivå. Vår unike
formula basert på Artic Roe Extract (LEXTM) er et glimrende eksempel på innovasjon. LEXTM er en ren, naturlig
marine ingrediens med dokumenterte multifunksjonelle
anti-aldrende egenskaper. Denne globalt patenterte
ingediensen demonstrerer en biologisk aktiv effekt på
menneskers hudceller. EQ Collagen Booster Serum vil
være ditt første naturlige forsvar mot de forurensninger
vi møter i vår moderne verden. Det å fremme overføringen av fibroblaster og økende produksjon av kollagen,
elastin og hyaluronsyre er nøkkelen til å opprettholde en
sunn, fuktig hud.
Eqology's eksepsjonelle flytende omega-3, EQ Pure
Artic Oil, er en av de reneste og beste Omega-3 produktene på markedet. Lav oksidasjon betyr høy biotilgjengelighet. En funksjonell matolje som er naturlig og fersk
har høyere biotilgjengelighet (absorpsjon) og gir deg flere
helsemessige fordeler enn omega-3 oljer fra konsentrater som du finner i kapsler, i henhold til (RUBIN
rapport 196/2011). Kombinasjonen av naturlige
omega-3 fiskeoljer med et lavt TOTOX-nivå
er noe du bør se etter både med hensyn til
de helsemessige fordelene og den friske
smaken. Vi er stolte av å annonsere at vi
nå lanserer EQ Pure Arctic Oil Travel
Pouch. Disse nye dags-forpakningene
er helt forseglet fra luftkontakt og kan
dermed holde fiskeoljen fersk i opptil
ett år. Du kan enkelt ta de med deg på
ferie eller når du reiser ifm. jobb, eller
gi de til venner og familie for å hjelpe flere
mennesker til en bedre helse. •
Med de beste ønsker for en god helse,

Børre Gjersvik
CEO

Eqology er et norsk s elskap,
etablert i 1998 og med virksomhet i Nord-Europa. Eqology utvikler, produserer og distribuerer alle produktene via samarbeidspartnere som er de
beste på sine felt i Norden og
Europa. Produktenevåre er
produsert etter de strengeste
kvalitetskrav, og består
av naturlige høyeffektive
dokumenterte ingredienser.
Vi tilbyr naturlig baserte
produkter med ingredienser av
høy kvalitet og dokumentert
effekt til lave priser, gjennom
et m
 oderne og strukturert
nettverkskonsept.
NAVNET

Navnet Eqology er tatt fra EQ
og Ecology. Det forteller en
historie om produktene som alle
er basert på naturlige ingredienser, og de unike kreftene som
naturen byr på.
EQ står for både «emosjonell
intelligens» og «equalization» 
– balansering. Dette er navnet
på produktserien vår. Navnet
signaliserer en ny, mer intelligent måte å fremme helse og
vitalitet på. Det handler om å
opprettholde en naturlig balanse i menneskers liv. EQ er avledet av bedriftsnavnet E
 qology
og er en forkortelse som distinkt
er lett å huske. EQ er produktene som o
 pprettholder den
rette balansen i livet ditt – fysisk
og mentalt.
Naturen er vår inspirasjonskilde. Naturen er en stor kraft. Den
er n
 økkelen til våre ambisjoner
og våre utfordringer. I Eqology
er vi inspirert av naturen og
dens enorme potensial.
Vi er fast bestemt på å utnytte
naturen til det fulle for å utvikle
en sunn og vital virksomhet som
gir en fremgangsrik fremtid for
oss selv og kundene våre.
I Eqology har vi en naturlig
drivkraft. It’s in our nature
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PRODUKTINFORMASJON
EQ PURE ARCTIC OIL

EQ PURE ARCTIC OIL
– ren omega-3 olje fra 100 %
fersk, sporbar og bærekraftig
arktisk villfisk
Med økologisk, kaldpresset olivenolje og vitamin D3
– tilsatt en frisk smak fra naturlig sitron
Te k s t E Q O LO GY
Fo t o E Q O LO GY / I S T O CK P H O T O

EQ Pure Arctic Oil består
av ren omega-3 olje fra
torsk fisket i det kalde,
næringsrike arktiske havet
utenfor norskekysten. All
fisken som utgjør råmaterialet for oljen fanges av
to fiskebåter, Gadus Njord
og Gadus Neptun, som
Pharma Marine, oljeleverandøren til Eqology, har
eksklusive leverandøravtaler med.
SPORBAR

Ved bruk av ny teknologi
kan du som bruker av EQ
Pure Arctic Oil følge med
hvor disse fiskebåtene er
lokalisert til en hver tid.
Våre to fiskebåter fisker
torsk mellom 67 ° og 80 °
N breddegrad, og vi vet
nøyaktig hvilken lengdeog breddegrad fisken som
benyttes i hver eneste produksjonsbatch av EQ Pure
Arctic Oil er fanget. Denne

6
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sporbarheten er en av de
kvalitets-elementene som
gjør EQ Pure Arctic Oil unik.
Oljen er ikke tilsatt syntetiske tilsetningsstoffer.

Kreta – olivenoljens «fødested» - gjennom de siste
tohundre årene. Endelig er
oljen tilsatt vitamin D3 og
en frisk smak fra naturlig
sitron.

MSC-SERTIFISERT

Fiskeoljen i seg selv, Pharma
ESSENSIELLE FETTSYRER
Marine og Eqology er alle
Fettsyrer er svært viktige
MSC- og CoC-sertififor at alle kroppens
sert. Dette betyr
funksjoner skal
at produktet
virke optimalt.
EQ Pure
Både hjernen,
Arctic Oil er
musklene,
kvalitetssikret
sirkulasjonsEn ratio høyere enn
5:1 forlenger tiden og
og garansystemet,
omfanget av betennelsestert at det
luftveiene
reaksjonene i
kroppen.
kommer fra
og huden
bærekraftig norsk
er avhengige
fiskeindustri. Fiskeoljen
av dette. Vi skiller
er videre tilsatt polyfenoler
mellom omega-3-, -6- og
fra en økologisk, høykva9-fettsyrer. Omega-3 og
litets, kaldpresset oliven-6 er essensielle fettsyrer.
olje fra Kreta’s mest kjente
Begrepet «essensiell» betyr
olivenolje-leverandør, Terra
at kroppen ikke kan lage
Creta. Denne oljen er tildelt
stoffene selv, men få tilført
mange priser og gullmedisse via kosten eller som
daljer for beste regionale
kosttilskudd. Regelmessig
olivenolje produsert på

5:1

i
ANBEFALT DOSERING
Anbefalt daglig dosering
er 0,15 ml per 1 kg kroppsvekt. Første 2 måneder anbefaler vi dobbel dose.1
ml
inneholder totalt 118 mg
DHA og EPA.

OMEGA-3 HAR I VITENSKAPELIGE STUDIER VIST FLERE
POSITIVE HELSEEFFEKTER:
• redusering av blodlipider og blodtrykket
og redusert risiko for
hjerte/karsykdommer
• opprettholder blodårenes elastisitet (bra for
blodsirkulasjonen)
• forbedrer hjernens
kapasitet
• øker mengden av
serotonin i hjernen og
lindrer depresjoner
• motvirker betennelse i
hjerneceller og blodårer
• cellemembranen blir
mer myk og elastisk

EQ OMEGA-3 TEST

Ved hjelp av en enkel blodprøve som du utfører selv
hjemme, får du raskt svar
på din omega-6 og omega-3 ratio.

ADVARSEL
Personer på antikoagulasjonsbehandling, gravide
og barn under 1 år bør
forhøre seg med lege før
bruk.
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PRODUKTINFORMASJON
EQ PURE ARCTIC OIL

Godkjente helsepåstander i EU
BRA FOR DITT HJERTE
250mg DHA og EPA bidrar til normal hjertefunksjon.
BRA FOR DIN HJERNE
250mg DHA bidrar til normal hjernefunksjon.
Gravide og ammende: 450mg DHA og 250mg
EPA bidrar til normal utvikling av hjerne hos foster
og spebarn.
EN BEDRE BALANSE
mellom inntak av omega-6 og
omega-3 er en av nøklene til
en bedre helse og vil bidra til
å redusere
og forebygge faren for utvikling
av kroniske sykdommer.

og tilstrekkelig inntak av omega-3 og omega-6 fettsyrer er helt nødvendig for hjernens
utvikling, immunsystemets funksjon og for
normal blodtrykksregulering.
ENDRINGER I KOSTHOLDET

Før den industrielle revolusjonen inneholdt
kostholdet i den vestlige verden omtrent like
mye omega-3-fettsyrer som omega-6-fettsyrer.
De siste 40-50 år har det skjedd store endringer
i kostholdet vårt. Vi konsumerer i dag en stor
mengde bearbeidet mat og planteoljer fra
for eksempel soya, solsikke og mais – oljer som
inneholder opptil 80 % omega-6 og lite eller ingen omega-3 fettsyrer. Noe av forklaringen på
dette er at vi får i oss mye omega-6 fettsyrer som
et resultat av at fôret benyttet av de dyrene vi
spiser kjøttet til, ja til og med oppdrettsfisken vi
spiser, inneholder store mengder vegetabilske
produkter og omega-6 fettsyrer.
OMEGA-6/OMEGA-3 RATIO

Overvekt av omega-6-fettsyrer i kostholdet
ditt – i forhold til omega-3 fettsyrer - kan føre til
helseproblemer. De fleste av oss har dessverre
en overvekt av omega-6 fettsyrer i kostholdet
vårt - oftest uten å vite det. I dag er forholdstallet - eller ratioen - mellom omega-6 og omega3-fettsyrer i det vestlige kostholdet mellom 10:1
og 20:1. Det betyr at vi får i oss inntil 20 ganger
så mye omega-6- som omega-3- fettsyrer. Den
anbefalte ratioen er lavere enn 5:1. I løpet av
det siste tiåret er det blitt allment akseptert at
varige, kroniske betennelsestilstander i kroppen
er forklaringen på at mange personer utvikler
leddplager, hjerte-kar sykdommer, diabetes
type-2, nyresykdommer og fedme. En ratio
høyere enn 5:1 forlenger tiden og omfanget
8
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av betennelsesreaksjonene i kroppen og utgjør
derfor en risikofaktor for å utvikle de sykdommene som her er nevnt. En bedre balanse
mellom inntak av omega-6 og omega-3 er en
av nøklene til en bedre helse og vil bidra til å
redusere og forebygge faren for utvikling av
kroniske sykdommer.

BALANSE

EQ Pure Arctic Oil er et produkt med en optimal sammensetning av omega-3 og omega-9
fettsyrer, som vil bidra til å bedre fettsyrebalansen i kroppen. Det er dokumentert at etter regelmessig inntak av denne oljen i minimum 120
dager vil de aller fleste oppnå en omega-6/
omega-3 fettsyrebalanse på 5:1 eller lavere. •

BRA FOR DITT IMMUNFORSVAR
Bidrar til normalt immunforsvar.
BRA FOR TRIGLYSERIDNIVÅET I BLODET
& DITT BLODTRYKK
2-5gr DHA og EPA for å opprettholde et normalt
triglyseridnivå i blodet og normalt blodtrykk.
BRA FOR DIN MUSKELFUNKSJON
Bidrar til normal muskelfunksjon.
VITAMIN D3:
BRA FOR DINE MUSKLER, IMMUNFORSVAR, BLOD & SKJELETT.
Vitamin D3 bidrar til normal muskelfunksjon og
immunforsvar, normalt opptak av kalsiumog fosfor,
normal kalsiumnivå i blodet, og vedlikehold av
normalt skjelett og tenner.

OMEGA-9

Vi har valgt å tilsette omega- 9-fettsyrer
og høye konsentrasjoner av antioksidanter
(polyfenoler) fra en høykvalitets, premiert, unik
kaldpresset olivenolje produsert på Kreta. Omega-9-fettsyrer bidrar til å opprettholde friske
blodkar, en god hjertehelse samt å kontrollere
blodsukkernivået i kroppen. For å forebygge
utvikling av betennelsesreaksjoner og hjerte- og
karsykdommer, er løsningen derfor å øke inntaket av både høykvalitets omega-3- og omega9-fettsyrer, i tillegg til å redusere omega-6- inntaket. En reduksjon av omega-6 inntaket alene
er ikke tilstrekkelig.

BRA FOR DITT SYN
250mg DHA bidrar til normalt syn.
Barn opp til 1 år: 100 mg DHA bidrar til normal
utvikling av syn.



SE VÅR VIDEO OM HVORDAN
EQ PURE ARCTIC OIL BLIR
LAGET. Scan QR-koden for
å se videoen eller se den på
eqology.com

SE VÅR VIDEO OM
OMEGA-6: OMEGA-3
Scan QR-koden for å se videoen eller
se den på eqology.com

Sukker-fri. Salt-fri.
Produsert i Norge for Eqology.
MSC SERTIFISERT:
BÆREKRAFTIG, SPORBAR OG VILL SJØMAT
MSC, Marine Stewardship Council, er en internasjonal ideell organisasjon.
MSC-sertifiserte fiskerier sikrer at fisken er fanget
på et nivå som gjør at fiskebestandene og
økosystemene som de er avhengige av vil være
sunne og produktive for fremtiden.
FSC SERTIFISERT EMBALLASJE:
HENTET FRA VELFORVALTEDE SKOGER
ELLER RESIRKULERTE MATERIALER
De trebaserte materialene som papir og papp
som brukes til å pakke våre produkter, logoen
til Forest Stewardship Council (FSC) for å vise
sertifiseringen av Chain of Custody (CoC). Denne
standarden verifiserer at de er hentet fra vel
forvaltede skoger eller resirkulerte materialer:
FSCs oppdrag er å fremme miljømessig forsvarlig,
sosialt fordelaktig og økonomisk levedyktig
forvaltning av verdens skoger.
9
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PRODUKTINFORMASJON
EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM

EQ PURE ARCTIC OIL
PREMIUM
– motta 25% rabatt på
alle andre produkter og
EQ Assurance.

THE FOREST STEWARDSHIP
COUNCIL (FSC)

Tex t E Q O LO GY
P h o t o I S T O CK P H O T O

EQ ASSURANCE. Forskere
hevder at det å spise 1 til 5
gram Omega-3 fettsyrer om
dagen kan øke forventet
levetid med mer enn 5 år.
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Vi anbefaler dobbel
dose i de første 2 månedene - derfor får du to
ekstra flasker med den
første leveransen av vårt
nye konsept EQ Pure Arctic Oil Premium. Vi sender
også med et målebeger
for å sikre riktig anbefalt
dosering.

NYT 25% RABATT PÅ ALLE
ANDRE PRODUKTER

RECEIVE YOUR PRODUCTS
FOR FREE

Forskere hevder at det å
spise 1 til 5 gram Omega-3
fettsyrer om dagen kan øke
forventet levetid med mer
enn 5 år. EQ Assurance er
beregnet for alle som har
brukt EQ Pure Arctic Oil Premium i mer enn 6 måneder
på rad.

Vi har også inkludert en
reisepose med 15 EQ Pure
Arctic Oil 10ml Sachets perfekt for reiser eller som
gave til venner og familie..
Visste du at dersom tre av
dine venner eller familiemedlemmer bestiller det
samme produktet som
deg får du ditt produkt
GRATIS? – du betaler bare
frakt- og ekspedisjonsgebyr.

Visste du at et vanlig
abonnement på EQ Pure
Arctic Oil Premium gir deg
25% rabatt på alle våre
andre produkter?
EQ-ASSURANCE - EN HELSEFORSIKRING MOT KARDIOVASKULÆRE SYKDOMMER

Denne forsikringen dekker
førstegangs diagnose
av hjerteinfarkt eller
hjerneslag (bekreftet av
lege) og gir en engangs

i

utbetaling på € 2500 for
brukere av EQ Pure Arctic
Oil Basic og € 5000 for
brukere av EQ Pure Arctic
Oil Premium. Alle vilkår og
betingelser er tilgjengelige
på eqology.com.

According to the Food and
Agriculture Organization
of the United Nations, half
of the world’s forests have
already been altered,
degraded, destroyed or
converted into other land
uses. Much of the remaining forests today suffer from
illegal exploitation and
otherwise poor management. FSC was established
as a response to these
concerns over global
deforestation.

FSC SERTIFIKASJON

Vi har besluttet at alle
trebaserte emballasjematerialer som papir og
papp brukt til EQ Pure
Arctic Oil Premium skal sertifiseres av Forest Stewardship Council (FSC). FSC er
en internasjonal non-profit
organisasjon etablert i
1993 for å fremme ansvarlig styring av verdens
skoger. FSC gjør dette
ved å sette standarder
for skogsprodukter, sammen med sertifisering og
merking av dem som er
miljøvennlige.•

EQ ASSURANCE
EQ Assurance er beregnet
for alle som har brukt EQ
Pure Arctic Oil Premium i
mer enn 6 måneder på rad.

SE VÅR VIDEO OM
EQ ASSURANCE:
Scan QR-koden for å se
videoen eller se den på
eqology.com
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PRODUKTINFORMASJON
EQ PURE VEGAN

EQ GOES VEGAN
– ren omega-3 vegan (EPA + DHA)
olje fra 100% friske, sporbare og
bærekraftige arktiske alger

i

I 2019 planlegger Eqology å introdusere et nytt omega-3
produkt for veganere laget av alger.
Te k s t BØRRE GJE RS V I K
Fo t o I S T O CK P H O T O

Veganer vil ha nytte av
omega-3 kosttilskudd fordi
det daglige omega-6 inntaket er så høyt. De anbefalinger som finnes i dag, vegan
eller ikke, er basert på et
meget høyt omega-6 inntak.
Det har i mange studier blitt
vist at veganere og vegetarianere har lavere nivåer
av sunne og langkjedede
omega-3-fettsyrer (EPA og
DHA) enn kjøttetere. Betydningen av omega-3 kan
ikke undervurderes - disse
fettsyrene er en avgjørende
del av enhver vegansk diett
og har vist seg å redusere
kolesterol og triglyseridnivåer,
beskytte mot betennelser
og redusere risikoen for hjertesykdom og til og med kreft.
FOR DIN HELSE

Det er faktisk mange vitenskapelig beviste fordeler
med et vegansk kosthold.
Plantebaserte dietter mangler omega-3 fettsyrer (EPA
og DHA). Imidlertid er godt
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planlagte, plantebaserte
dietter rike på protein, jern,
kalsium og andre essensielle
vitaminer og mineraler.
De plantebaserte kildene
til disse næringsstoffene
har en tendens til å være
lav i mettet fett, har et høyt
fiberinnhold og er fullpakket
med antioksidanter, noe som
bidrar til å redusere noen av
verdens største helseproblemer som fedme, hjertesykdom, diabetes og kreft.
FOR DYRENE

For mange er det forebyggingen av utnyttelsen av
dyr som er nøkkelfaktoren
i deres beslutning om å bli
veganer og å fortsette med
det. Å unngå animalske
produkter er en av de mest
åpenbare måtene du kan
ta for å forebygge dyreutnyttelse.
FOR MILJØET

En av de mest effektive tingene en person kan gjøre for

å senke deres karbonavtrykk
er å unngå alle animalske
produkter. Produksjonen
av kjøtt og andre animalske produkter gir en stor
belastning på miljøet. Den
store mengden kornfôr som
kreves for kjøttproduksjon er
en betydelig bidragsyter til
avskogning, tap av habitat
og utryddelse av arter.

• Klorofyll og andre
plantepigmenter
• Omega-3 fettsyrer i
form av eicosapentaensyre (EPA) og
docosa-heksaensyre
(DHA)
• Viktige marine mineraler som jod

FOR FOLK

EQ OMEGA-3 TEST

På samme måte som veganisme er det bærekraftige alternativet når det
gjelder å ta vare på vår
planet, er plantebasert
livsførsel også en mer
bærekraftig måte å mate
den menneskelige familien
på. En plantebasert diett
krever bare en tredjedel
av det arealet som er nødvendig for en diett med
kjøtt- og meieriprodukter.
Jo flere mennesker som
blir veganere, desto bedre
kan vi bidra til å stoppe
hunger. •

DET ER TRE KOMPONENTER
SOM GJØR AT ALGER ER
NÆRENDE Å SPISE:

You can now get quick
info about your omega-6
and omega-3 ratio with a
simple home blood test.

VISSTE DU?
Det tar opptil 20 kg korn
for å produsere 1 kg
dyrekjøtt!

EQ PURE VEGAN HEALTHY
MEAL REPLACEMENT
As a further EQ innovation,
we will also launch a 100 %
vegan version of the EQ
Shake.
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PRODUKTINFORMASJON
EQ PURE ARCTIC OIL

OMEGA-3
– 100 % fersk,
sporbar og bærekraftig
arktisk villfisk
Te k st E Q O L O G Y
Fot o I S T O C K P H O T O

O

mega-3 oljen i EQ Pure Arctic Oil er ekstrahert
fra torsk fisket utenfor kysten av Norge. All
fisken leveres av rederiet Havfisk. Havfisk
har igjen to båter, Gadus Njård og
Gadus Neptun, som eksklusivt fisker torsk
og lager den første torskeoljen som leveres
til Pharma Marine. Vi kan følge hvor de to
Bærekraftig
fiskebåtene oppholder seg til en hver tid
Omega-3 oljen kommer
på marinetraffic.com.
fra bærekraftige MSC-sertiDe norske torskefiskeriene (Nordøst
fiserte Pharma Marine. Torsken fiskes i det arktiske
arktisk torsk, hyse og sei) er sertifisert av Maishavet.
rine Stewardship Council (MSC). Både fisket
på båtene og produksjonsanlegget til Pharma
Marine er MSC- sertifisert – noe som betyr at fisket
og produksjonen av EQ Pure Arctic Oil er bærekraftig, og
gjennomføres på den beste måte for å bevare gode råstoffer.
Produksjonsanlegget til Pharma Marine har i tillegg Chain of
Custody (CoC) sertifisering i henhold til MSCs standard som
ivaretar sporbarhet tilbake til forrige ledd. Det CoC-sertifiserte produksjonsanlegget til Pharma Marine benytter seg av nyutviklet teknologi som inkluderer en omfattende renseprosess
av de ferdigprodukter fabrikken leverer. MSC-sertifisering
betegner gullstandarden da det er kun 10 % av fiskeriene i verden som har denne sertifiseringen. Dette gir de muligheten til
å bruke marine produkter med verdifulle næringsstoffer som
utgangsmateriale for å produsere rene bærekraftige omega-3
produkter av en spesielt høy kvalitet.
14
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PRODUKTINFORMASJON
EQ PURE ARCTIC OIL

TRACEABLE
ARCTIC
WILD FISH

I Mars 2017 fikk
Eqology sin egen
MSC-sertifisering.
Det betyr at vårt
produkt EQ Pure
Arctic Oil, er vurdert til å være av
markedets høyeste
kvalitet. I tillegg
dokumenterer det
at råstoffet for produktet er behandlet
og produsert bærekraftig.

Trace your bottle of EQ
Pure Arctic Oil back to
the fishing vessel that harvested your oil, and also
see where it was fished on
eqology.com.

P hoto B A R T O S Z W O G Ó R K A

Eqology
MSCsertifisert

DET HVITE GULLET

Restråstoff fra torsk har vært en viktig omega-3
kilde i flere hundre år. Torskefiske og produksjon
av produkter hentet fra torsk har spilt en viktig
rolle i den økonomiske utviklingen i Norge i flere
århundrer. Næringsrik og lett å oppbevare gjorde
at sjøfarende kunne overleve i månedsvis på
proteiner og vitaminer fra den tørkede fisken.
Det hvite gullet, som mange kalte det, gjorde
saltet klippfisk og fiskeleverolje til byttehandel
under vikingtiden, også til edlere varer som vin.
På midten av 1800-tallet ble fiskeleveroljens
helsemessige fordeler allment kjent.
Torskeoljen hadde allerede veletablerte
fordeler som en god kilde til vitamin A og D,
da danske forskere på 1970-tallet oppdaget de
sunne omega-3 fettsyrene, DHA og EPA. Etter
dette fikk torskeolje en økende popularitet som
en god kilde til omega-3 fettsyrer.

16
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PRODUKSJONSANLEGGET

Omega-3 bedriften Pharma Marine ligger på
Norges vestkyst, nær Ålesund, en region der
de har produsert marine oljer i mer enn 130 år.
I tillegg til avansert teknologi har anlegget et
toppmoderne forskningslaboratorium og regnes som et av de mest miljøvennlige omega-3
anleggene. Anlegget fikk Chain of Custodysertifisering (CoC) i februar 2014. Hovedaksjonær og CEO i Pharma Marine, Leif Kjetil
Gjendemsjø, vokste opp i familiens fiskeri hvor
han også startet sin karriere, og har jobbet
med marine produkter siden. Omega-3 oljen
fra det arktiske ishavet er av ypperste kvalitet.
Gjennom årevis med erfaring har Pharma Marine bygd seg opp en kompetanse og teknologi
som har ivaretatt kvaliteten på de nødvendige
omega-3 fettsyrene.
BRUKER HELE TORSKEN

Produksjonsanlegget er bærekraftig og ivaretar

Produksjonsanlegget har et
toppmoderne
forskningslaboratorium
og regnes som
et av de mest
miljøvennelige
omega-3
anleggene.

ressursene for fremtidige generasjoner. Torskehodet og lever er spesielt fettrike og inneholder store mengder omega-3. Pharma Marine
ønsker å bidra slik at man i fellesskap med fiskere
og fiskeforedlingsindustrien utnytter 100 % av
fisken – det vi høster fra havet.
Gjendemsjø er opptatt av at kvalitet skal
kombineres med å fullt ut utnytte det vi tar fra
naturen samtidig som vi respekterer den. Hans
tips for å avgjøre kvaliteten på oljen er smaken:
«Smaker den rene oljen uten tilsetning bra, ja da
er det god kvalitet.» •

CODMARINE® FLEET
Pharma MarineTM has a unique partnership with 7 different fishing
vessels: the CodMarine® Fleet. The raw material for CodMarine® is
collected from the vessels in the CodMarine® Fleet. These vessels are
new factory trawlers operating from a base in Ålesund, Norway which
is less than 1-hours’ drive from Pharma MarinesTM factory.
All the trimmings from food production of MSC certified North East
Arctic Cod, Saithe and Haddock are used to make EQ Pure Arctic Oil.
The oil is produced within 6 hours of the fish being caught. As soon
the boat returns to shore, the oil is transported directly to Pharma
MarinesTM facility. Read more on codmarine.com. •
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PRODUKTINFORMASJON
EQ OMEGA-3 TEST

EQ OMEGA-3 TEST
– test din fettsyrebalanse
med vårt biosampling kit for
test av Omega-3
Tex t a n d p h o t o E Q O LO GY

Ved hjelp av en enkel blodprøve som du
selv utfører hjemme, får du raskt svar på din
omega-6 og omega-3 ratio. Blodprøven på
filterpapiret blir trukket ut og analysert i henhold til internasjonale standarder for omegafettsyretesting av laboratoriet Vitas AS, i Oslo,
Norge. Resultatet ditt kan du se på omegaratiotest.com etter 15 - 20 virkedager.

prøveresultat. Det er viktig at du tar vare på
din del med ID-nummeret ditt da det er dette
nummeret du trenger for å sjekke ditt resultat
på omegaratiotest.com. Testen du utfører er
derfor helt anonym. Et tips er å ta et bilde av
ID-nummeret ditt i tilfelle du mister delen med
ditt IDnummer.
SAMMENLIGN MED TIDLIGERE UTFØRTE TESTER

OMEGA-6/OMEGA-3 RATIO

Analysen måler mengden av omega-6 og
omega-3 fettsyrene i de røde blodlegemene
dine. De vanligste omega-3 fettsyrene er
eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA). Den prosentvise andel av summen
av disse to fettsyrene – av alle fettsyrene i cellemembranen i de røde blodlegemene, kaller
vi Omega-3 Index.
Omega-3 Index er et godt mål på om du
får tilstrekkelig med omega-3 fettsyrer i det
vanlige kostholdet ditt. En Omega-3 Index
lavere enn 4 betyr en øket risiko for å utvikle
hjerte-/karsykdommer og forholdet mellom
omega-6 og omega-3 fettsyrer i cellemembranene dine forteller noe om tilstanden for
kroppens immunforsvar.
VIKTIG Å HUSKE PÅ

Når du mottar din EQ Omega-3 Test er det
noen ting du bør være oppmerksom på.
Les og følg instruksjonene i ditt test kit nøye når
du skal gjennomføre blodtesten.
Blodprøvetakningskortet som følger med
test kit'et inneholder et ID-nummer. I vårt nye
test kit er ID-nummeret allerede plassert på
blodprøvekortet – både på den delen som
du river av og beholder, og på delen med din

18
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Visste du at når du sjekker ditt resultat ved
utført test nr. 2, kan du enkelt sammenligne
resultatet med din første test. Klikk på ikonet
TIDLIGERE RATIO TEST RESULTATER og legg inn
din ID for din første utførte test. •
Sjekk resultatet ditt på omegaratiotest.com
etter 15 - 20 virkedager:

i
HVORDAN
SJEKKE DITT
RESULTAT
Det er enkelt å sjekke
resultatet ditt på omegaratiotest.com. Her får du også
ytterligere informasjon
om hvordan du skal tolke
resultatet ditt. Hvis du ønsker
kan du her registrere dine
tidligere utførte tester og
dermed få ditt resultat sammenlignet med tidligere
resultat.

1. HVOR:
Gå til omegaratiotest.com
og registrer ditt ID-nummer
for å få tilgang til ditt resultat.

2. DITT RESULTAT:
Du vil motta to resultater,
din Omega-3-index og ditt
Omega-6 (AA)/Omega-3
(EPA) Ratio resultat.

3. HVA BETYR RESULTATET?
Klikk på ikonet TOLK DITT RESULTAT nederst på siden for
å lære mer om ditt resultat.

SE VÅR VIDEO
Scan QR-koden for å se
hvordan du utfører testen
eller se den på eqology.com

2 0 1 9 / 2 0 2 0 | EQ M AG AZINE
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PRODUKTINFORMASJON
EQ PURE ARCTIC OIL

ØKOLOGISK
OLIVENOLJE
- et symbol på god helse
Siden de tidligste tider har oliventreet fulgt menneskets utvikling
og gitt opphav til ritualer og tradisjoner. I årtusener er olivenolje
blitt brukt innen skjønnhetspleie og som medisin, og i dag er
oliven kjent for å forebygge en rekke sykdommer.

Te k s t E Q O LO GY
Fo t o I S T O C K P H O T O

OLIVENOLJE. Olivenolje er rik
på essensielle vitaminer som
vitamin A, B-1, B-2, C, D, E og K,
samt jern.

H

istorien er knyttet til Middelhavets sivilisasjoner, og allerede da de hyllet oliventreet
som et hellig tre oppdaget de
fordelene med den kostbare oljen.
TERRA CRETA

Kreta var en av de første geografiske
områdene i verden hvor lokalbefolkningen
fant måter og midler til å temme det ville
oliventreet i den forhistoriske perioden. I
regionen Kolymvari og landsbyen "AnoVouves" finner du "Monumental Olive Tree of
Vouves" – med sine 2500 år er det en av de
eldste tamme oliventrærne i verden. Mer
nylig er Terra Crete en av verdens mest
erfarne olivenoljeprodusenter, og produksjonsanleggene er basert i denne regionen.
De er kjent for sine prisbelønte olivenoljer
og har oppnådd prestisjefylte kvalitetspriser
og medaljer fra Europa (Frankrike, Hellas,
Israel), Japan, USA og Kina.
DET GRØNNE GULLET

Egypterne, som var storforbrukere av
olivenolje under Faraoenes tid, tok oliven-
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i
EQ PURE ARCTIC OIL
MED POLYFENOLER
EQ Pure Arctic Oil er tilsatt
en helt unik kaldpresset
virgin oliven olje. De fordelaktige egenskapene
i forbindelse med denne
oljen har blitt tilskrevet
dens høye oljesyreinnhold
og de høye nivåene av
polyfenoler.

ANTIOKSIDANTER

treet med fra Kreta og brukte oljen under
begravelsesriter og renselse. Men det var
fønikerne som i det 16. århundre før Kristus
begynte å plante oliventrær over alt i Hellas,
og etter hvert videre rundt Middelhavskysten. Under den romerske kulturutbredelsen
mangedoblet antall olivenlunder og møller
seg. Olivenolje ble brukt til matlaging, i
tillegg til medisinske formål og hudpleie. Oljen har blitt kalt «skjønnhetsolje» for dens
evne til å mykne og stramme opp vev og gi
huden mer glans. Verdens første kajal ble
skapt i antikkens Hellas ved å blande kull
med olivenolje. I antikkens Roma brukte
kvinner olivenolje på huden og i håret som
beskyttelse mot solen, og for å opprettholde
en behagelig duft. Dette var det grønne gullet til guder, konger og dronninger før det
ble et vanlig innslag i dagliglivet til middelhavsbeboerne.

Olivenolje er rik på essensielle vitaminer som
vitamin A, B-1, B-2, C, D, E
og K, samt jern. Eksperter hevder oljens høye
innhold av polyfenoler
og antioksidanter hindrer
skader på blodkar og
celler ved å angripe frie
radikaler. Denne effekten
kan også spille en rolle i å
bremse åreforkalkning og
aldringsprosessen i celler
og vev.

SE VÅR VIDEO
Scan QR-koden for å se
vår video om hvordan
vår organiske oliven olje
blir høstet eller se den på
eqology.com

ET SUNT KOSTHOLD

På sekstitallet ble det utført en offentlig
undersøkelse som tok for seg de ulike
spisevanene i Europa. En klinisk studie av
den amerikanske forskeren Dr. A. Keys på
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PRODUKTINFORMASJON
ORGANIC OLIVE OIL

MODERNE PRODUKSJONSUTSTYR OG METODER gjør
at oljen nå blir kaldpresset mer effektivt uten at man trenger varme,
og dermed beholder dagens
olje flere næringsstoffer og gjennomgår mindre nedbrytning enn
tilfellet var i gamle dager.

1950-tallet var den første som gjenkjenner
olivenoljens rensende og gjenoppbyggende
fordelene ved den kretiske dietten med olivirkning. Olivenolje kalles «helsekost» fordi
venolje som hovedbestanddelen. Dr. Keys fant den inneholder mye enumettet fett, som
ut at den kretensiske befolkningen hadde de
virker rensende og beskyttende på blodårene
laveste dødelighetsnivåene samt lite hjerteog fordøyelsessystemet.
sykdommer og kreft i forhold til andre land på
KALDPRESSING
den tiden, og har uttalt at det høye forbruket
Et oliventre er eviggrønt og kan leve opp til
av olivenolje spilte en betydelig rolle i denne
2000 år. I dag er det over 750 millioner olisammenhengen.
ventrær plantet over hele verden. Alle oliven
Folk som bodde på Kreta hadde mye høyer først grønne, og blir mørkebrune eller lilla
ere forventet levealder enn de som bodde i
etter hvert som de modnes. Olivenolje er tekNord-Europa. Den forklaringen som ble gitt
nisk sett en plantejuice. Oliven blir presset til
for dette var at den velbalanserte kosten ga
å frigi juice, akkurat som appelsiner, sitroner
en beskyttelse mot utvikling av hjerte- og
og andre frukter.
karsykdommer.
Kaldpresset «extra virgin»
Den medisinFolk som bodde på olivenolje har ikke vært igjenske forskningen
nom en kjemisk behandling.
på olivenolje har
Kreta hadde mye
Kaldpresset olje er en betegdokumentert at
høyere forventet
nelse på den olivenoljen som
et høyt innhold av
levealder enn de
ble produsert langt tilbake i tid
oleinsyre i kosten
bidrar til å skape
som bodde i Nord- da møllene som ble benyttet til å presse juicen ut av
en riktig balanse
Europa.
oliven var mindre kraftig enn
mellom den sunne
i dag. Da foretok man først en
og usunne typen
kolesterol i kroppen vår. Noen fokuserer mest kaldpressing, og tilsatte deretter varmt vann
for å få ut mer olje av olivenmassen. Moderne
på de gunstige virkningene på kolesterolinnproduksjonsutstyr og metoder gjør at oljen
holdet i blodet og oljens evne til å redusere
nå blir kaldpresset mer effektivt uten at man
risikoen for hjertesykdom ved å kontrollere
trenger varme, og dermed beholder dagens
LDL (det dårlige kolesterolet) og heve HDL
olje flere næringsstoffer og gjennomgår
(det gode kolesterolet). Andre forskere ser på
22
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SPORBARHET TREET.
Siden 2006 har Terra Creta, i
tråd med deres filosofi om å
gi total gjennomsiktighet og
maksimal informasjon, tilbudt
kundene muligheten til å spore
ruten til alle sine produkter,
fra olivenlund til salgsstedet,
gjennom det innovative "sporbarhetstreet". Du kan nå spore
den økologiske olivenoljen som
brukes i EQ Pure Arctic Oil på
eqology.com.

mindre nedbrytning enn tilfellet var i
gamle dager. Eqology har sett på flere
kvaliteter av olivenolje for vårt flaggskip
EQ Pure Arctic Oil Premium. Basert på
den utmerkede kvaliteten på Terra Creta
olivenolje, den historiske kompetansen
til produksjonen av olivenolje og oppdrett
av oliventrær på Kreta samt den stadig
mer kjente kunnskapen om helsemessige
fordeler forbundet med daglig inntak av
økologisk, ekstra virgin olivenolje, besluttet Eqology å inkludere Terra Creta's olivenolje i vår EQ Pure Arctic Oil Premium.
Terra Creta olivenoljen er anerkjent for

Terra Creta olivenoljen er
anerkjent for sitt omega-9
innhold og det er en høy
andel polyfenoler. I tillegg
har oljen en ekstraordinær
god smak.

sitt omega-9 innhold og det er en høy
andel polyfenoler. I tillegg har oljen en
ekstraordinær god smak.
Eqology er stolt av å samarbeide med
Terra Creta og gjennom dette samarbeidet bidra til å forandre menneskers
liv ved å gi våre kunder en av verdens
fineste olivenoljer. Denne oljen bidrar
til å sikre at arteriene og blodlipidverdiene er og forblir sunne gjennom hele
din levetid. •
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PRODUKTINFORMASJON
EQ RED CAVIAR SERUM

ARE YOU SEARCHING
FOR THE ARCTIC
PROTECTOR?
- made by nature, shaped for you

RØD KAVIAR FRA
ARKTIS
Skru tiden tilbake med vårt regenerative, høykonsentrerte
serum som øker produksjonen av kollagen og elastin samtidig
som det forynger huden ved å redusere synligheten av fine
linjer og rynker.
Tex t BØRRE GJE RS V I K
Photo I S T O C K P H O T O

D

et er to ting kroppen vår og kaviar
har til felles: vann og protein.
Huden vår og kaviar består i
hovedsak av vann og protein. På
grunn av likheten i den cellulære strukturen
kan alle næringsstoffene fra kaviaren enkelt
absorberes av huden vår. Vann og protein
spiller en sentral rolle i å opprettholde en ung
og hydrert hud. Det kan også forsinke hudens
aldringsprosess ved å fylle hudvev og forbedre
hudens elastisitet. EQ Collagen Booster Serum er et kraftig resultat av en imponerende
innovasjon som presser grensene for ytelse.
Det gir et eksepsjonelt løft og oppstramming kombinert med banebrytende ytelse.
Arktisk rognekstrakt inneholder antioksidantegenskaper som beskytter huden mot
skadelige UVA- og UVB-stråler. Dette hjelper
for å hindre nedbrytelsen av kollagen og
elastin. Det gjør underverker for å redusere
fremtredenen av rynker på grunn av det høye
innholdet av proteiner og antioksidanter.

Genics AS skapt EQ Collagen Booster Serum.
Eqology tilbyr en bemerkelsesverdig formel
som ved hjelp av LEX® tilfører huden selve
livskilden. LEX® har blitt varemerkebeskyttet
for det eksklusive ekstraktet av arktisk rød
kaviar fra det kalde vannet i det arktiske havet.

KAVIARENS FULLE POTENSIAL – LEX®

Påføres morgen og kveld etter rensing. Smør
forsiktig over hele ansiktet, unngå øyeområdet. EQ Collagen Booster Serum er en fest for
sansene. En lett og forsiktig påføring gir en
utsøkt virkning.
Opplevelsen er en rik konsistens som glir
lett på huden og gjør at den føles usedvanlig
myk. Hjelper huden med å nå nye nivåer for
glød og jevnhet – målbart i løpet av to uker,
synlig på fire. •

Visste du at hendene til arbeiderne som sorterer lakseegg hos rognprodusentene er glatte
og myke til tross for at de arbeider i iskaldt
vann? Dette fenomenet og den verdensledende stamcelleforskningen av reGenics
førte til ideen om at det ubefruktede lakseegget er fullpakket av stoffer som er gunstige
for huden. Med fortsatt forskning og nye
tekonologiske fremskritt har Eqology og re-
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USLÅELIGE RESULTATER

LEX®-molekylene er de mest effektive for å gi
nytt liv og energi tilbake til cellene der skjønnhet ble født. Serumet kommer med banebrytende bioteknologisk forskning. Denne
globalt patenterte ingrediensen demonstrerer
bioaktiv effekt i menneskelige hudceller.
Med EQ Collagen Booster Serum blir hudcellene omdirigert eller aktivert for å produsere
de ekstracellulære matrikskomponentene
som mistes ved aldring; de du virkelig ønsker
for å opprettholde en glatt, ung og sunn hud.
EQ Collagen Booster Serum gir merkbare,
synlige resultater.
PÅFØRING OG ERFARING

i
KLINISK BEVIST
EFFEKTIVITET*
• Jevner ut hudens ruhet.
Gjør at huden føles
fastere og forbedrer
teksturen. Huden føles
mykere, elastiteten
og fuktighetsnivået
forbedres.
• Reduserer fine linjer og
rynker. Hudens volum,
smidighet, elastisitet og
fargetone blir bevart
• Hydrerende, fuktgivende, huden blir remineralisert og regenerert
• Falmer misfarging
• Reduserer rødhet
• Forbedrer hudens klarhet
• Forbedrer hudens helhetlige utseende
*Lønne et al, 2013. International Journal of Cosmetic
Science.

IN VITRO-TESTET

• Bioaktiv
• Stimulerer hudceller
og er aktivert for å produsere nytt kollagen
• Fremmer fibroblastmigrasjon

SE VÅR VIDEO

Scan QR-koden for å se
videoen eller se den på
eqology.com
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KUNDEHISTORIE
EQ PURE ARCTIC OIL

Eqology har gitt
meg livet tilbake
Te k st og fo t o A N N E B R I T N Y G Å R D

Anne Brit fra Ortnevik i Sogn og fjordane, ble som 39-åring
diagnostisert med Bekhterevs sykdom og har siden 1989 fått kjenne
de smertefulle symptomene på kroppen. Hennes livskvalitet sank
og smertene ble bare sterkere noe som endte med at hun i 2004
ble 100 % uføretrygdet.
Etter å ha startet på EQ Pure Arctic Oil har det heldigvis snudd for
Anne Brit som nå kan nyte pensjonisttilværelsen sammen med barn,
barnebarn og sin mann, Svein.

F

or meg betyr det mye å kunne være aktiv
og sosial. Jeg elsker å gå turer i friluft og vi
hadde i mange år hytte på fjellet og lykken
var da å gå lange turer i den flotte naturen.
Etter at jeg fikk Bekhterevs ble jeg sterkt medisinert og har gått på store doser smertestillende for
å holde ut de verste dagene. Til tider hadde jeg også
store problemer med å komme meg ut av sengen
på morgenen. Energinivået mitt har vært veldig
lavt i mange år og jeg har ikke orket å gå mer enn
korte turer før jeg har måtte hvile.
For to år siden snakket jeg med min niese som
fortalte om EQ Pure Arctic Oil og viktigheten det
var å ta et tilskudd av omega-3 da dagens kosthold
inneholder så mye omega-6. Hun fortalte også at
det var mulig å ta en blodtest for å sjekke hvordan
det sto til med fettsyrebalansen i kroppen min.
Jeg var ikke vanskelig å overtale for jeg hadde også
blitt rådet av min revmatolog å ta omega-3 tilskudd
tidligere.
En ukes tid etter bestillingen ble gjort kom den
første forsendelsen fra Eqology og jeg tok blodtes-
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ten før jeg begynte på EQ Pure Arctic
Oil. Jeg må være ærlig og si at jeg slet
litt med oljekonsistensen de første
dagene, men vi ble fort venner da jeg
ikke gulpet opp fiskesmak slik jeg
hadde gjort med alle de andre omega-3
produktene jeg hadde prøvd tidligere.

Allerede kort tid etter jeg begynte på EQ
Pure Arctic Oil kjente jeg at smertene avtok
og jeg brukte stadig mindre og mindre
smertestillende preparater. I samråd med
min revmatolog har jeg gradvis redusert
Bekhterev-medisinene jeg bruker. Det siste
året har jeg vært helt fri for medisin og det
fungerer helt topp og jeg er så og si smertefri.
Revmatologen min har sagt at jeg nå er så
frisk at jeg ikke trenger å komme til mine
jevnlige kontroller, men at jeg kan ringe
dersom smertene skulle komme tilbake.
Vi har nylig vært på ferie på Gran Canaria
og der har vi gått mange lange og flotte turer
blant annet fjellturer på nesten 2 mil uten
at jeg er sliten. Jeg må også fortelle at jeg det
siste året også har valgt å bruke EQ Essential
sammen med EQ Pure Arctic Oil og jeg kjenner at jeg har masse mer energi.
Hele min livssituasjon er totalt endret og
jeg kan takket være Eqology se frem imot en
aktiv pensjonstid, sammen med familien.
Min niese Yvonne har fått klar beskjed fra
meg om at jeg aldri kommer til å slutte med
EQ Pure Arctic Oil.•
Med vennlig hilsen
Anne Brit Nygård

ANNE BRIT
ANBEFALER:

Blodverdiene mine ved oppstart av EQ
Pure Arctic Oil var ikke noe å skryte av.
Min omega-3 indeks var 3,8 % og min
omega 3/6 balanse viste at jeg hadde
14,1 ganger mer omega-6 enn omega-3
i cellene mine.
Etter fire måneders bruk av EQ Pure
Arctic Oil tok jeg en ny test og da hadde
omega-3 indeksen styrket seg til 7,4
% og omega 3/6 balanse viste nå at jeg
kun hadde 4,4 ganger mer omega 6 i
cellene. Oljen hadde fått meg innenfor helsemyndighetenes anbefalinger med god margin.
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PRODUCT INFORMATION
EQ VITAMIN K2

EQ K2+D3

Ny og
forbedret
EQ K2+D3!

Et anti-age vitamin
som fremmer friske ben
og blodkar

ANBEFALT DOSERING
Anbefalt daglig dosering
er 1 kapsel som inneholder
180 μg vitamin K2 tilsatt 10
μg vitamin D3.

VITAMIN K2

Tex t H O G N E V I K
P h o t o P RZ E M E K SZ U B A/ I S T O C K P H O T O

I dag er det økende
interesse for forskning og
forståelse for den fysiologiske aldringsprosessen.
Samtidig undersøkes både
kjente og nye ingredienser, og deres muligheter
for å påvirke aldring.
Med økende alder får de
fleste mennesker stivere
blodårer, enten på grunn
av tap av elastisitet og/eller forkalkninger i åreveggen. Flere internasjonale
studier viser at vitamin K2
har en gunstig effekt på
elastisitet i åreveggene.
Vitamin K2 forsinker
også utvikling av aldringsrelatert osteoporose
(benskjørhet). Dette er
gode nyheter for oss som
er opptatt av helse, og som
selv kan bidra til forebyggende egenomsorg – noe
som kan gi et forlenget liv
med økt livskvalitet.
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VITAMIN K – HISTORIE

Vitamin K ble oppdaget
av dansken Henrik C.P.
Dam ved Biokjemisk
Institutt ved Københavns
Universitet allerede tidlig i 1930-årene. Under
eksperimentelle studier
på kyllinger matet med en
lavfett-diett fant han en
inntil da ukjent faktor som
var nødvendig for at blodet
skal kunne koagulere. Det
fettløselige vitaminet fikk
navnet K-vitamin etter
funksjonen: nødvendig for
koagulasjon.
Noen år senere klarte
den amerikanske forskeren Edward A. Doisy å bestemme den molekylære
strukturen av vitamin K1
samt å syntetisere dette
i laboratoriet. Senere ble
det påvist at flere beslektede molekylære strukturer kunne ha samme
funksjon – disse ble også

i

• Menaquinone-7 er et
interessant vitamin som
har stor oppmerksomhet
i forskningskretser - både
når det gjelder benhelse
og hjerte-kar helse.

kalt K-vitaminer (K1, K2).
I 1943 delte Dam og Doisy
Nobels pris i medisin for
sine oppdagelser. Vitamin
K er en fellesbetegnelse
for en gruppe vitaminer
med mer eller mindre felles molekylær struktur.
STUDIER AV FORSKJELLIGE
MATVARER

I dag vet vi mye om hvilken
effekt vitamin K har. Enkelte befolkningsgrupper har
et kosthold som inneholder
mye større mengder vitamin K enn andre. I Japan
er matretten Natto med
høye konsentrasjoner
av vitamin K2/MK-7, en
tradisjonsrik rett som har
vært spist i hundrevis av
år. I Europa har spesielt
nederlendere vært aktive
i vitamin K forskningen.
Kanskje skyldes dette at
Nederland er kjent for sine
gode oster – ofte med

• I det vestlige kostholdet
er det lite vitamin K2.
Kroppen produserer noe
vitamin K2 i nedre del av
tykktarmen. Problemet
er at dette fettløslige vitaminet i svært liten grad
tas opp (absorberes) fra
tynntarmen. Vitaminet
lages av «snille» bakterier, Basillus natto, som
brukes ved fermentering
av spesielle matvarer.

ADVARSEL
Personer som bruker
antikoagulant medisinen
Marevan (warfarin, eller
tilsvarende orale medisiner med samme type
virkestoff, f.eks. dicoumarol) må kontakte lege for
å diskutere inntaket av EQ
Vitamin K2+ og Marevan.

SE VÅR VIDEO
Scan QR-koden for å se
vår video om helsegevinster ved å innta vitamin K2
eller se den på eqology.com
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PRODUCT INFORMATION
EQ VITAMIN K2

PRODUKTSJEF
I EQOLOGY
Dr. Med. Hogne Vik
har som lege og
professor publisert over
100 internasjonale
vitenskapelige artikler.
Han har doktorgrad
i bjørkeallergi og har
forsket på allergiske
reaksjoner på Haukeland
Universitetshus.
Han har hatt leder- og
produktutviklings
ansvar i internasjonale
selskaper innen både
kosttilskudd og farmasi.
Han har hatt ansvaret for
dokumentasjonav kjente
Omega-3-produkter,
og han har vært med
å utvikle vitamin K2 som
kosttilskud.
Han har tidligere vært
styreleder i Bransjerådet
for Naturmidler (BRN) og
Stiftelsen Norsk Matkultur og administrerende
direktør i Matforsk AS.
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kvinner (Ref. Osteoporosis Int. 2013).
Denne studien viser at vitamin K2/
MK-7 er en viktig bidragsyter for å bevare benstyrken, men at det tar noe tid
før en kan måle disse positive helseeffektene hos ellers friske mennesker.
Først etter 2 års regelmessig bruk av vitamin K2/MK-7 er det i en systematisk
studie dokumentert med røntgenbilder
at det «naturlige» forfallet av benhelsen
VITAMIN K2 OG BENHELSE
forsinkes.
Ben dannes og brytes ned kontinuerNylig publiserte kliniske studier om
lig så lenge vi lever, både for å kunne
vitamin K1 og K2 viser at vitamin K2/
reparere små skader og for at kroppen
MK-7 har god effekt på benhelse og er
skal kunne nyttiggjøre seg av de store
mer effektiv enn vitamin K1. Vitamin
kalsiumreservene som benmassen
K2/MK-7 er et forebyggende kosttilrepresenterer for opprettholdelse av
skudd som bør tas regelmessig og over
vitale funksjoner. I
lang tid for å rebarndom og puberrisikoen
Studier viser at mat dusere
tet er oppbygningen
for ut- vikling
med høyt innhold
større enn nedbrytninav aldersrelagen. Etter ca. 25-35 års
av vitamin K2 har terte endringer
alderen snur dette til
en positiv effekt på i–bensubstansen
langsomt tap av både
som igjen kan
hjerte- og karhelsen. føre til osteoporbenstyrkeog masse.
Flere viktige studier
ose.
utført i Japan har identifisert at vitamin
VITAMIN K2 OG HJERTE- OG KARHELSE
K2 (som menaquionone-7 eller MK-7) i
Den såkalte «Rotterdamstudien» ble
Natto (bakterielt fermenterte soyabønpublisert i 2004. Den vitenskapelige
ner) har spesielt god effekt på benhelse.
artikkelen som viser at vitamin K2
Kvinner fra områder i Japan med høyt
reduserer risikoen for å få hjerte-kar
konsum av Natto viste seg å ha mindre
sykdommer, er en av omtrent 1.000
brudd og bedre benhelse enn samartikler som er publisert fra undersømenlignbare kvinner fra distrikter som
kelser gjort i en befolkning i et distrikt
spiser lite Natto. Per i dag er Natto den
i den nederland-ske byen Rotterdam.
matretten som er målt til å ha det høyAllerede på slutten av 1980-tallet ble
este innholdet av vitamin K2/MK-7.
nesten 8.000 menn og kvinner over 55
Studier fra Europa og USA har
år rekruttert til første fase av denne
bekreftet funnene fra Asia: Vitamin K2
befolkningsstudien. Hensikten var å
i MK-7 er den mest effektive formen
studere en befolkning over mange år
for vitamin K for effekt på benhelse.
for å se på livsstilsfaktorer som kunne
Vitamin K1 har også en slik effekt, men
påvirke helse, sykdom og dødsårsaker,
i svært liten grad sammenliknet med
med særlig fokus på hjerte- og karsykvitamin K2.
dommer og kreft. Siden 1990 er det reDen hittil siste store kliniske studien
kruttert inn flere og flere mennesker til
med vitamin K2/MK-7 er fra Nederland
denne studien. Per 2008 var ca. 15.000
– en dobbelt blind placebo-kontrollert
mennesker (45 år og eldre) inkludert. I
studie med totalt 244 postmenopausale
sterk smak – og at befolkningen generelt sett spiser mye meieriprodukter,
oster inkludert. I USA har en til nå vært
mest opptatt av vitamin K1. Forskningen fra de siste 10 årene har vist at den
korte sirkulasjonstiden til vitamin K1
i kroppen betyr at dette vitaminet ikke
gir tilstrekkelige positive helseeffekter
for bein og arterier.

studien fra 2004 ble ca. 4.800 menn
og kvinner (som i utgangspunktet
var friske) fulgt over en ti-årsperiode med hensyn til utvikling av
hjerte- og karsykdom og død i relasjon til matinntak av vitamin K1 og
vitamin K2.
Resultatene viste en klar sammenheng mellom matinntak av de
høyeste dosene av vitamin K2 og redusert risiko for hjerte- og karsykdom, samt død av slike sykdommer.
Til tross for at vitamin K1 ble spist
i langt større mengder enn vitamin K2, fant ikke forskerne en slik
beskyttende sammenheng mellom
vitamin K1 aog hjerte- og karhelse.
Funnene i denne delen av
Rotterdam- studien ble bekreftet

Kvinnene er fulgt over en 8-årsperiode og viste samme trend: selv etter
justering for tradisjonelle hjerte- og
kar risikofaktorer som alder, overvekt, røyking, høyt alkoholinntak,
diabeteso.l. var det en klar sammenheng mellom høyt matinntak
av vitamin K2 og redusert risiko for
hjerte- og karsykdommer. Vitamin
K1 viste heller ikke i denne studien
samme gode effekt som vitamin K2.
Blant et utvalg av 564 post-meno
pausale kvinner fra denne studien
ble det også funnet at kvinner som
spiste mest vitamin K2-rik mat
hadde mindre kalsifisering i hjertekransarteriene – en tilstand som gir
stivere blodårer og som blant annet
kan føre til hjerteinfarkt. Flere

Resultatene viste en klar sammenheng mellom matinntak av de høyeste
dosene av vitamin K2 og redusert
risiko for hjerte- og karsykdom, samt
død av slike sykdommer.
i en annen stor befolkningsstudie,
også fra Nederland (PROSPECTEPIC-cohort; Utrecht). Denne
studien omfatter mer enn 16.000
kvinner som ved rekrutteringstidspunktet var hjerte- og karfriske og i
alderen 49-70 år.

andre studier har nå vist samme
resultat: inntak av mat med høyt
innhold av vitamin K2 (visse meieriprodukter/fermenterte oster og
gjærede soyabønner/natto) har en
positiv effekt på hjerte- og karhelsen. Den foreløpig siste kjente

Godkjente helsepåstander i EU
VITAMIN K2:
BRA FOR DIN BLODSIRKULASJON/KARDIOVASKULÆRE HELSE
Vitamin K bidrar til normal blodlevring.
BRA FOR SKJELETTET DITT
Vitamin K bidrar til vedlikehold av et
normalt skjelett.
VITAMIN D3:
BRA FOR SKJELETTET DITT
Vitamin D bidrar til vedlikehold av et
normalt skjelett.
BRA FOR KALSIUMKONSETRASJONEN I BLODET
Vitamin D bidrar til normal absorpsjon/
utnyttelse av kalsium og fosfor. Vitamin D
bidrar til normalt kalsiumnivå i blodet.
BRA FOR TENNENE DINE
Vitamin D bidrar til vedlikehold av normale tenner.
BRA FOR DITT IMMUN FORSVAR
Vitamin D bidrar til normal funksjon av
ditt immun forsvar.
BRA FOR DIN NORMALE VEKST
& UTVIKLING
Vitamin D bidrar i celledelingsprosessen.
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PRODUCT INFORMATION
EQ VITAMIN K2

ATEROSKLEROSE

Hjerte- og
karsykdommer
er den vanligste
dødsårsaken
i den vestlige
verden.

Voksne
over 40 år vil oppleve mangel på
vitamin K. (Barn
havner på en
andreplass).

Arterie
Utvikling av plakk

NORMAL ARTERIE
1

Menn

Total mengde calsium
i skjelettet (gram)

1 500

1

3
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1. Maksimal benmasse
2. Menopausal tap av benmasse
3. Tap av benmasse ved stigende alder

2
3
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80
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kliniske studien med vitamin K2/MK-7 viser at vitaminet
reduserer stivheten i blodåreveggen – såkalt arteriell stivhet.
Arteriell stivhet er vist i en rekke studier å være en uavhengig
risikofaktor for utvikling av hjerte- og karsykdom med økende
alder. Tap av elastisitet i blodåreveggen henger sammen med
risiko for høyt blodtrykk, et fenomen som rammer store deler
av den eldre befolkning.
En studie som i februar 2015 ble publisert i Thrombosis and
Haemostasis viste at de 120 kvinner som spiste vitamin K2/
MK-7 i en tre-årsperiode viste reduseringav arteriell stivhet
mens samme antall kvinner som fikk placebo (kapsler uten
vitamin K2) fikk økt arteriell stivhet. Da arteriell stivhet utvikles over tid, er det viktig at slike studier gis lang nok tid for at
effekten kan manifestere seg.
Studien er utført under kontrollerte betingelser og bekrefter de tidligere omtalte positive effektene: regelmessig
inntak av vitamin K2 synes å redusere risikoen for utvikling av
hjerte- og kar-problemer. Denne studien viser at kvinner som
allerede har fått stive blodårer kan redusere denne utviklingen med hjelp av vitamin K2.
HVEM TRENGER EGENTLIG VITAMIN K2?

De forskningsresultater som er publisert det siste ti-året har
dokumentert at vitamin K2 er en viktig bidragsyter i oppbyg-
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Utviklingen av plakk
i en arterie (aterosklerose)
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Når hjertet ikke tilføres
nok oksygen gjennom
blodet, kan en del av
hjertemuskelen dø og
omdannes til arrvev.

Overflødig kalsium,
fett og kollagen
bygges opp i
veggene i våre
vener. Arterielle
innsnevringer i
kroppen forårsaker
økt blodtrykk,
øker hjertets
arbeidsmengde og
kan ende i kronisk
hjertesvikt.

Aterosklerosen
kan føre til svake
arterievegger med
en utvidelse eller
sprekk, og kan
føre til blodpropp
eller blokkere
blodtilførselen.

gingen av bensubstansen i oppveksten, bidrar til at vi har
sterke ben gjennom et normalt liv og reduserer risikoen for at
vi blir osteoporotiske – benskjøre. I tillegg er det dokumentert
at regelmessig inntak av vitamin K2 bidrar til å holde blodårene våre fleksible – noe som igjen reduserer faren for å utvikle
høyt blodtrykk og få hjerte-kar sykdommer.
NY OG FORBEDRET MED 40 MCG VITAMIN D3

Eksperter anbefaler alle å vurdere et tilskudd av D-vitamin.
Dette anbefales nå også av flere EU-regjeringer. Ifølge Harvard
University har svimlende 1 milliard mennesker et for lavt nivå
av vitamin D3. Både EQ Pure Arctic Oil og EQ K2+ inneholder
vitamin D3, men for at våre produkter skal oppfylle de nye
høyere anbefalingene av vitamin D3 har vi besluttet å øke vitamin D3 nivåene i vår EQ K2+ fra 10 mcg til 40 mcg. Den nye og
forbedrede EQ K2+ er nå tilgjengelig på eqology.com.
KONKLUSJONEN BURDE VÆRE ENKEL:

Alle mennesker – fra barndom til livets slutt – vil få en bedre
livskvalitet og redusere risikoen for å pådra seg benbrudd og
hjerte-kar sykdommer – med et daglig, forebyggende inntak
av vitamin K2. •

EQ VITAMIN K2 TEST

i

Test konsentrasjonen av
vitamin K2 i blodet ditt
Tex t H O GN E V I K
Photo I S T O C K P H O T O

Som første selskap i
verden, har vi utviklet en
enkel blodprøve som gjør
det mulig å måle serumkonsentrasjonen av K2 
(MK7) i blodet.
EQ VITAMIN K2 TEST KIT

Ved hjelp av en enkel test
som man selv kan utføre,
-som for eksempel EQ
Omega-3 Test Kit - kan
kundene bruke EQ Vitamin
K2 Test Kit til å sende et utvalg blod som man drypper
på ett filterpapir til laboratoriet. Prøven ekstraheres
og analyseres i henhold til
internasjonale standarder
for vitamin K2-testing av
Vitas AS Laboratory i Oslo,
Norge. Når laboratoriet har
funnet vitamin K2-nivået i
blodet ditt, kan du se dine
resultater på omegaratiotest.com. etter omtrent
15-20 virkedager.
Konsentrasjonen
av vitamin K2 i blodet
gir deg en indikasjon
på din egen risiko for å

HVORDAN
SJEKKE DITT RESULTAT
utvikle kardiovaskulære
sykdommer og/eller
benskjørhet.
ANBEFALT SERUM
KONSENTRASJON

reparerer evt. skader på
innsiden av blodårene - og
dermed sørger for en glatt,
flexibel blodårevegg, uten
forkalkning.

HVORDAN VET JEG OM
Den anbefalte
KROPPEN MIN TRENGER
serumkonsentrasjonen av
EKSTRA K2 OG HVORDAN
vitamin K2 (MK7) i blodet
KAN EN TEST HJELPE MEG
er over 5 nmol / ml. Et
MED Å FÅ SVAR PÅ DETTE?
nivå under 1,0 nmol / ml
Kroppen bør ha en
representerer en økt risiko
blodkonsentrasjon på
for utvikling av osteoporose
rundt 5 ng/m av det aktive
og kardiovaskulær
molekylet i vitamin
sykdom. En verdi
K2 (MK7) for å
over 5 nmol/ml
Vitamin K2
sikre optimal
– f.eks. 10 - 15,
"konsentrasjonsnumaktivering av
forteller deg
meret" som finnes i blodet
osteocalcin og
at kroppen
ditt, gir deg en indikasjon
MGP proteiner.
din er i god
på din egen relative
Dette er
risiko for senere å utvikle
stand og
konklusjonen
kardiovaskulære sykdomat den har
fra kliniske
mer og/eller
tilstrekkelig
studier som så
svake ben.
vitamin K2 i
på hvordan vi kan
blodet til enhver
hemme normal svekkelse
tid for å aktivere
proteinene i kroppen som er av bein og økningen av
arteriell stivhet i den
ansvarlig for remodulering
vestlige befolkningen.
og bygging av sterke ben
Normalt har mer enn 90%
(osteocalcin) - og matrisen
av befolkningen - både
GLA-protein (MGP) som

Det er enkelt å sjekke
resultatet ditt på omegaratiotest.com. Her får du også
ytterligere informasjon om
hvordan du skal tolke resultatet ditt. Hvis du ønsker kan du
her registrere dine tidligere
utførte tester og dermed få
ditt resultat sammenlignet
med tidligere resultat.

1. HVOR:
Gå til omegaratiotest.com og
registrer ditt ID-nummer for å
få tilgang til ditt resultat.

2. DITT RESULTAT:

Du får vite resultatet av din
serumkonsentrasjon K2 (MK7)

3. HVA BETYR RESULTATET?
Klikk på ikonet TOLK DITT
RESULTAT nederst på siden for
å lære mer om ditt resultat.

SE VÅR VIDEO
Scan QR-koden for å se hvordan du utfører testen eller se
den på eqology.com
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PRODUKTINFORMASJON
EQ VITAMIN K2 TEST

menn og kvinner - MK7-serumnivåer under
2 ng/ml. Basert på kliniske data er det kjent
at ett daglig inntak på ca. 200 mikrogram
vitamin K2 (MK7 molekyler) er tilstrekkelig
til å aktivere proteiner som er essensielle for
sterke ben og fleksible arterier i kroppen.
Med en blodkonsentrasjon av MK7 på minst
5 nanogram / ml over en lengre periode,
reduserer du risikoen for å utvikle osteopeni og
kardiovaskulær sykdom og du kan utsette disse
helseproblemene med mange år
HVOR MYE ER 5 NANOGRAM MK7?

Molekylet vi testet i K2-måling kalles
Menachinon-7 eller MK7. Molekylvekten til
et molekyl MK7 er 649.016 dalton. Det vil
si, hvis vi oppløser 649 016 (seks hundre og
førti-ni) Mk7 gram i en liter vann, har vi en
konsentrasjon av ett mol. Ett mol MK7 betyr
omtrent 649 gram ren MK7 materiale som er
oppløst i en liter vann. Hvis man har mottatt en
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Hvis du
fortsetter
ditt daglig
inntak av EQ
K2+D3, vil
dette redusere
risikoen for
å utvikle
osteoporose
og hjerte-og
karsykdommer
– og kan
utsette disse
problemene
med opp til 20
– 30 år.

blodprøve, med en verdi på 5 ng/ml K2, betyr
dette at man har 5 ml blod nanogram MK7 - i
henhold 0,00000000005g / 649g = 0,8 nmol
(nanomol) MK7 i ett milliliter blod. Siden en
normal voksen har ca 5 liter blod, vil den totale
mengden av sirkulerende MK7 5,0 ng x 5000 ml
= 25 000 ng (nanogram = 1 gram x 10-9) = 25 ug
(mikrogram).
HVOR MYE MK7 MATERIALER TRENGER KROPPEN
- OG SKAL MAN TA VITAMIN K2 HVER DAG?

Med en MK7 konsentrasjon på 5 ng / ml i blodet
ditt - det er 25 ug i total blodstrøm - trenger
du fortsatt en kontinuerlig "påfylling" av
MK7. En kapsel EQ K2+D3 inneholder 200 ug
(mikrogram) MK7. De fleste MK7-molekylene i
K2 + -kapslen absorberes fra tarmen (den øvre
delen kalles duodenum) – men ikke alt. Det er
individuelle forskjeller her. Maksimal MK7
konsentrasjon målt i blodet er 6 - 6 timer etter
inntak av K2. Du vil sirkulere MK7-molekyler

i opptil 72 timer etter at du har tatt
stoffet. Konklusjon: Regelmessig bruk
av MK7 er nødvendig for å sikre en høy
nok MK7 konsentrasjon i blodet (målt
verdier over 5 ng / ml) for å sikre sunne
bein og arterier.
HVA ER EQOLOGY’S K2 TEST?

Eqology og Vitas AS har utviklet en
tørrblodstestset (DBS) for å måle
blodkonsentrasjonen av vitamin
K2-molekylet MK7. Som med måling
av omega-3-nivåer i blodet, er det nå
mulig for en person å dryppe noen få
dråper blod på et filterpapir, "lufttørke"
blodet og sende biologisk materiale
direkte til Vitas AS for analyse. Denne
oppfinnelse har gjort MK7-tester
tilgjengelige som en "EQ-selvtest". Før
nå har ingen andre selskaper i verden
gjort noe slikt.

til å utvikle osteopeni/osteoporose
og kardiovaskulær sykdom. Hvis du
Through our “vitamin K2-concept”
begynner å ta EQ K2+D3 daglig, bør
Eqology tilbyr med vår "Vitamin
du sjekke ditt blodnivået (MK7) igjen
K2-konsept" muligheten til å ta vare
etter 6 måneder. Verdien skal nå være
på din bein- og kardiovaskulære
over 5 ng/ml. Dette betyr at hvis du
helsesituasjon - på en unik måte.
fortsetter å
Vitamin K2 (MK7)
EQ K2+D3
Studier viser at vitamin ta
er et vitamin
daglig, vil
hvis molekylære
K2 har en positiv effekt du redusere
struktur og
risikoen for
mot hjerte-og karsykbiologiske
å utvikle
dommer.
funksjoner ble
osteoporose
identifisert først
og kardiopå 1990-tallet og
vaskulær
etter 2000. Nå kan du finne ut din egen
sykdom - og du kan utsette disse helseMK7 konsentrasjon i blodet ditt selv
problemene med opptil 20-30 år. Vi
før du tar et Mk7 kosttilskudd. Med
anbefaler ett MK7-serumnivå på 5 ng/
et nivå på mindre enn 2 ng/ml, har du
ml eller mer til alle som ønsker å bli en
i samme risiko som familien, venner
del av Eqology "K2-konseptet" for et
og resten av den vestlige befolkningen
sunt liv. •
HVORDAN BRUKER DU TEST
RESULTATENE FRA K2 TESTEN?
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PRODUKTINFORMASJON
EQ ESSENTIAL

EQ ESSENTIAL
– med Mangostan, Açai,
Aloe Vera & Grønn Te

i

Flytende kosttilskudd med multivitaminer og multimineraler, beriket med superfruktekstrakter: mangosteen,
açai, aloe vera, blåbær og grønn te.
Te k s t H O GN E V I K & BØRRE GJE RS V I K
Fo t o I S T O C K P H O T O

EQ ESSENTIAL. Et komplett antioksidant-tilskudd for daglig inntak
av de vitaminer og mineraler som
du trenger hver dag - beriket med
superfrukt ekstraktene Mangostan,
Açai,Blåbær, Aloe Vera og Grønn Te.

Noen mennesker holder
seg friskere, lever lengre og
eldes saktere ved å unngå
ernæringshull i eget kosthold.
EQ Essential er et kosttilskudd
som kombinerer de beste og
mest beskyttende næringsstoffene fra verdens beste
supermat.
Et næringsrikt kosthold er
nøkkelen til et langt liv og
optimal helse. Selv de mest
helsebevisste av oss synes det
er vanskelig å få i seg nok og
riktig mengde næringsstoffer som i tillegg er
anti-inflammatoriske, inneholder antioksidanter og som
gir helsebringende effekt.
EQ ESSENTIAL

EQ Essential er et komplett antioksidantkosttilskudd som gir
kroppen det optimale behovet for vitaminer og mineraler
(ikke bare RDI – anbefalt daglig inntak). I tillegg inneholder
EQ Essential antiinflammatoriske næringsstoffer fra planteriket som Mangostan ekstrakt,
Açai, Aloe Vera, Båbær
flavonoider* og ekstrakt fra
Grønn Te. Næringsstoffer som
ofte forbindes med god helse
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og forlenget levetid.*Blåbær
og anthocyaniner er viktig
for den vaskulære helsen.
Virkestoffene styrker immunforsvaret, utvider og smører
blodårene, forbedrer kolesterolbalansen og holder deg
friskere og sunnere lengre.
VITENSKAPEN OM MINERALER

Mineraler bidrar til å styrke
indre organer, ben og immunsystem. Din fysiske helse
kan sees i direkte sammenheng, og nesten mer enn
noen annen faktor, med de
mineralene du tilfører kroppen.
EQ Essential inneholder
en unik kombinasjon av 100 %
ioniske mineraler og vil bidra
til opprettholdelse av god
helse. Disse ubehandlede
fytokjemikaliene inkluderer
over 65 store, spor og ultraspor, plante-baserte mineraler.
Uten naturens viktige mineraler kan ikke individer overleve,
disse mineralene kan ikke
fremstilles og må hentes fra
kostholdet og/eller gjennom
et kosttilskudd.
Dagens vestlige kosthold
kan mangle den riktige mine-

ralbalansen, mye på grunn av
et større inntak av bear-beidet mat og mineralut-armet
jordsmonn.
Daglig tilførsel av ca. 2.000
kalorier gjør et riktig inntak av
alle næringsstoffer kroppen
trenger utfordren-de. Bearbeidet mat og tomme kalorier har gjort det enda
vanskeligere og mange står
i fare for å mangle mikro- og
fytonæringsstoffer. Mineraler
er nødvendig for energiproduksjon, beskytt-else mot
frie radikaler og andre vitale
funksjoner. Mineraler gir også grunnlag for
god helse.
SUPERMAT

Vitenskapelig ernæringsforskning har avdekket at enkelte
matvarer er vesentlig sunnere
enn andre, og vil i seg selv
være i stand til å forbedre
immunforsvaret.
Vi kaller disse matvarene
«supermat». Å spise «supermat» gir deg vitaminer, mineraler og til og med anti-oksidanter. Frukt, bær og grønnsaker er viktige og veldig sunn
mat.

ANBEFALT DOSERING
Anbefalt daglig dosering
er 59g/55 ml. Ristes godt
før bruk.

OPPBEVARING
Uåpnede flasker bør
oppbevares mørkt, tørt og
kaldt, eller i kjøleskap. Åpnet
flaske skal oppbevares i kjøleskap og benyttes innen 30
dager. Produktet inneholder
naturlige ekstrakter. Sedimentering kan forekomme.

ADVARSEL
For å unngå bakteriell forurensning; ikke drikk direkte
fra flasken, men mål opp
dagsdosen i en separat
beholder. Produktet anbefales ikke for barn under 3
år, gravide eller ammende
kvinner, eller dersom du er
allergisk/overfølsom overfor
noen av ingrediensene.
Oppbevares utilgjengelig
for barn.

SE VÅR VIDEO
Scan QR-koden for å se
vår video om EQ Essential
eller se den på eqology.com
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PRODUKTINFORMASJON
EQ ESSENTIAL

Godkjente helsepåstander i EU
SUNN CELLE

USUNN CELLE

Næringsstoffer inn

Kun noen
næringsstoffer inn

celle membran
(myk og gjennomtrengelig)

celle

Avfallsstoffer ut

BRA FOR DIN ENERGI
Bidrar til normal energigivende metabolisme, bidrar til en reduksjon av
tretthet og utmattelse.
BRA FOR DIN MUSKELFUNKSJON
Bidrar til normal muskelfunksjon.

celle membran
(hard og rigid)

BRA FOR DITT NERVESYSTEM
Bidrar til normal funksjon av nervesystemet.
BRA FOR DITT IMMUNFORSVAR
Bidrar til et normalt immunforsvar, beskytter celler mot oksidativt stress.

celle

Kun noen avfallsstoffer ut

DEN PERFEKTE KOMBINASJONEN MED EQ PURE
ARCTIC OIL PREMIUM:
Fettsyrer bidrar til å gjøre de
røde blodcellene mer fleksibel,
noe som gjør det lettere for
blodet å strømme gjennom
de små kapillærerene.

BRA FOR DITT SKJELETT, HUD,
HÅR, NEGLER, TENNER & SYN
Bidrar til normal kollagendannelse for
normal funksjon av ben, brusk, hud,
hår, negler og tenner, opprettholdelse
av normalt bindevev, hud, hår, negler,
tenner og syn.

VITAMINER & MINERALER
Magnesium

ANTIOKSIDANTER
Mange antioksidanter er naturlige stoffer som
finnes i frukt, bær og grønnsaker. Disse stoffene
forhindrer skadelig oksydasjon av fettsyrer, cellemembraner og DNA.
		 Antioksidanter – en fellesbetegnelse for
mange kjemiske stoffer som beskytter mot eller
forsinker skadelig oksidasjon, vanligvis ved å bli
oksidert med seg selv.
		 Oksidasjon kan skape skadelige kjedereaksjoner og forårsake skade på cellenivå. Oksidasjon
kan føre til at DNA-mutasjoner forårsaker skadelige sykdommer.
FRIE RADIKALER
Frie radikaler – elektroner utgitt av biokjemiske
prosesser i kroppen under metabolismen. Frie
radikaler dannes når kroppen bruker oksygen for
å forbrenne fett og karbohydrater. Frie radikaler er
viktige for kroppens stoffskifte, men for mange av
disse elektronene kan være svært skadelig.
Stress, stråling, røyking, infeksjoner og et usunt
kosthold kan føre til altfor mange frie radikaler.
Dette kan i verste fall føre til skadelige DNA-mutasjoner som resulterer i kroniske sykdommer som for
eksempel kreft og kardiovaskulære sykdommer.
Antioksidanter beskytter mot frie radikaler. •
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12 ESSENSIELLE VITAMINER
(Inkludert antioksidantvitaminene A, C og
E) – Vital for velvære
MINERALER HENTET FRA PLANTERIKET
Mer enn 65 store, spor og ultra-spor
ioniske, livgivende næringsstoffer
FYTOKJEMIKALE INGREDIENSER
En blanding av kraftfulle plante- og
naturkomponenter som for eksempel
blåbær og açaibær. Både açai og blåbær
er kjent for sin anti–aldrings
og vektreduserende egenskaper
MANGOSTAN
En stor mengde ekstrakt hentet fra hele
frukten Mangostan. Dette ekstraktet
gir noen av de høyeste mengdene av
polyfenoler naturen har å by på
ORGANISK GLYCONUTRIENT –
RIK PÅ ALOE VERA
Et kraftig fytonæringsstoff som er kjent for å
tilføre kroppen flere positive helseeffekter
ØKOLOGISK GRØNN TE
For ekstra antioksidant effekt og fytokjemikal beskyttelse

Antioksidanter –
en fellesbetegnelse for mange
kjemiske stoffer
som beskytter
mot eller forsinker
skadelig oksidasjon, vanligvis
ved å bli oksidert
med seg selv.

55 ml

BRA FOR BLODET DITT
Bidrar til normal dannelse av røde blodceller og hemoglobin, normal oksygen
og jerntransport i kroppen, øker absorpsjonen av jern, normal kollagendannelse
for normale funksjon av blodkar, normalt
blodkalsiumnivå.
BRA FOR KOGNITIV & PSYKOLOGISK FUNKSJON
Bidrar til normal kognitiv og psykologisk
funksjon, og normal mental yteevne.
BRA FOR BIOKJEMISKE & BIOLOGISKE FORHOLD
Bidrar til den normale protein og
cysteinsyntesen, normal homocystein,
protein, glykogen og makro-næringsstoff metabolisme.
Helsepåstandene er organisert i seksjoner som beskriver kroppens funksjoner.
Se alle helsepåstandene på eqology.com.

RDI*

150.00 mg

40 %

Vitamin C

80.00 mg

100 %

Vitamin B3

16.00 mg

100 %

Jern

14.00 mg

100 %

Vitamin E

12.00 mg

100 %

Sink

10.00 mg

100 %

Vitamin B5

6.00 mg

100 %

Vitamin B6

1.40 mg

100 %

Vitamin B1

1.40 mg

100 %

Vitamin B2

1.10 mg

100 %

Kobber

1.00 mg

100 %

Vitamin A

400.00 µg

50 %

Vitamin B9

200.00 µg

100 %

Vitamin B7

75.00 µg

50 %

Jod

55.00 µg

100 %

Selen

50.00 µg

100 %

Molybden

50.00 µg

100 %

Vitamin D3

5.00 µg

100 %

Vitamin B12

2.50 µg

100 %

Mangostan

Acai

Aloe Vera

Grønn Te

Blåbær
(Vill europeisk
blåbær)

Betakaroten

*Av referanseverdi RDI
FYTOKJEMIKALIER

55 ml

Mangostan-ekstrakt

581.00 mg

Mangostan juicepulver

261.00 mg

Aloe Vera-ekstrakt

37.00 mg

Acai-ekstrakt

20.00 mg

Blåbær-ekstrakt

10.00 mg

Grønn Te-ekstrakt

3.00 mg
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ERNÆRING

VITAMINER & MINERALER

Vitaminer
& mineraler
– viktige stoffer for kroppens
byggestener
Te k st HO G NE V I K
Fot o I S T O C K P H O T O

VITAMINER

Tips

Gjennom vårt normale sunne
Vitamintilskudd i alle former
kosthold får vi ofte i oss tilstrekkan være hensiktsmessig, og
brukes både prestasjonskelig med vitaminer, men enkelte
fremmende ved fysisk
aktivitet og som et nyttig
vitaminer er vanskeligere å få i seg
supplement.
enn andre. Menneskekroppen savner
også evnen til å produsere vitamin C,
noe som blant annet er viktig for metabolismen av bindevev. En appelsin inneholder
omtrent ditt daglige behov for vitamin C, men
også jordbær, paprika, papaya, hodekål, purre og
bringebær inneholder en stor del av det anbefalte
inntaket av vitamin C. Normalt sett har man
som regel ikke noen problemer med å få i seg
tilstrekkelig med vitamin C, men tilskudd kan
gi en ekstra boost man ofte trenger. Vitamin C
letter også absorpsjonen av jern og kan redusere
risikoen for utvikling av depressive symptomer.
På samme måte som med vitamin C, trenger
kroppen relativt store mengder av vitamin D.
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V

itaminer og mineraler tilhører den
typen næringsstoffer som må tilføres
gjennom kosten hvis man ikke vil
bli utsatt for mangelsykdommer. De
tilhører også kroppens byggestener, men trenger
ikke tilføres i like store mengder som for eksempel proteiner, karbohydrater og fett.
De fleste av de 13 vitaminene som kroppen trenger får man på en naturlig måte i små
mengder gjennom kosten, dette gjelder også for
mineraler som også kalles for sporstoffer.
Hvis kostholdet av forskjellige grunner ikke
er tilstrekkelig variert kan mangelsykdommer
oppstå. På samme måte som man får mindre
muskelstyrke hvis ikke kroppen får tilstrekkelig
med protein, blir kroppen mindre resistensdyktig mot enkelte sykdommer hvis man
lider av vitamin- eller mineralmangel.

Vår naturlige kilde til vitamin D er solen, som du
vet kan være en mangelvare i løpet av vinteren
i Nord-Europa. Mangel på vitamin D kan bidra
til trøtthet og svakere immunforsvar. Vitamin D
som kosttilskudd er derfor spesielt bra i løpet av
de mørkere årstidene og kan også lindre akne,
revmatisme, eksem og psoriasis.
Vitamintilskudd i alle former kan være
hensiktsmessig og brukes både prestasjonsfremmende ved fysisk aktivitet og som et nyttig
supplement.

mengder kalsium. Det er en mangel på vitamin
D (som aktiverer osteoblaster for å bygge ben),
og vitamin K2 som er nødvendig for at kalsium
skal inkorporeres i osteoblastene. Dette er den
viktigste årsaken til at utvikling av ben svekkes/
osteoporose.
Mangel på kalsium kan føre til at man begynner å miste tenner og eldre kan få problemer med
benskjørhet. Under amming er det viktig å tilføre
kroppen ekstra kalsium fordi mye forsvinner
naturlig gjennom morsmelk til barnet.

MINERALER

MINERALER OG TRENING

Mineraler (sporstoffer) inngår blant annet i vårt
hormonsystem og er nødvendig for kroppens oppbygning. Jern og kalsium er de viktigste mineralene. Jern er en bestanddel i blodet og er derfor
sentral for vår overlevelse. Kalsium er nødvendig
for sunne og funksjonelle tenner, ben og skjelett.
For kvinner er det spesielt viktig med jerntilskudd under menstruasjon, når kroppen naturlig
kvitter seg med jern. Jern finner man mye av i matvarer som brokkoli, kjøtt og egg samt kosttilskudd.
De fleste dietter inneholder tilstrekkelige

Vi vet alle at en ideell diett er balansert og
inneholder stor variasjon av frukt og grønnsaker.
Vi vet også at vi ideelt sett bør få regelmessig
mosjon. Folk overser ofte det faktum at man ved
trening trenger drivstoff og jo mer vi mosjonerer
og hvor høyere intensitet treningen har, desto
mer drivstoff trenger vi. Men å bare konsumere
ekstra kalorier er ikke svaret. For å hjelpe oss
med å håndtere økt stress og skader forårsaket
ved trening, trenger vi forholdsmessig mer av de
næringsstoffene vi bruker for å reparere og vedli-

Studier viser at
kroppen, både
før og under
trening, ikke
bare trenger
vann, men også
påfyll av viktige
mineraler for å
kunne yte best
mulig.

keholde kroppen vår.
For at kroppen skal fungere optimalt i hverdagen er det vesentlig for kroppen at vi får i oss
natrium, kalium, fosfor og magnesium. I tillegg til
dette er mineraler som jern, mangan, sink, selen
og jod også viktig. Mineralet som kreves i størst
grad er natrium, som oftest blir konsumert i form
av natriumklorid eller vanlig salt. Studier viser
at kroppen, både før og under trening, ikke bare
trenger vann, men også påfyll av viktige mineraler
for å kunne yte best mulig. Disse mineralene er
spesielt natrium og kalium som bidrar til å stimulere musklene via nervesystemet. Studiene viser
også at sportsdrikker som best mulig hydrerer
kroppen etter en treningsøkt inneholder vann,
sukker, natrium, kalium, kalsium, magnesium,
aminosyrer, tioler og vitaminer og kan bidra til å
øke ytelsesevnen under trening.
Du kan lese mer om studiene og finne
studiereferanser på eqology.com. •
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AKTIVITET

HAVPADLING
- i ett med naturen

Å ta seg lydløst frem i en kajakk like over havoverflaten er
en sterknaturopplevelse. Gammel eller ung, erfaren eller nybegynner
– kajakkpadling er noe alle kan ha glede av, fra første åretak.
Te k s t og fo t o K R I S T I N F O L S L A N D O L S E N

KAJAKKPADLING er en
aktivitet som passer for folk
på alle nivåer og i alle aldre.
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AKTIVITET

Kajakkpadling
• Kajakkpadling passer for

folk på alle nivåer og i alle
aldre.
• I tillegg til kajakk, padleåre
og padlebekledning, er det
behov for sikkerhetsutstyr
som kasteline, pumpe,
årepose, mm.

ENERGIINNSPRØYTNING. Å padle kajakk en blikkstille sommerdag er en herlig
energiinnsprøytning for både kropp og sjel. Ta med deg en stor nistepakke og gå i
land på en holme for den ultimate friluftslivsopplevelsen

• Ulike varianter av neopreneller tørrdrakt er et godt valg
av padlebekledning.
• Padling kan gjøres hele året
dersom man har rett utstyr.
• For å kunne leie kajakk i
Norge må du ha et såkalt
«våttkort» utstedt av Norges
Padleforbund.

L

angs hele Norskekysten finnes
det flotte muligheter for kajakkpadling. Nærmere vannflaten
kommer du ikke, og på grunn av
at kjølen ikke stikker særlig dypt, kan du
padle inn på grunne o
 mråder hvor båter
ikke kan ta seg frem. Uten en bråkete motor forstyrrer du ikke dyre- og fuglelivet,
og er du heldig kan du få oppleve en nise
som er oppe for å trekke luft, eller en nysgjerrig sel som følger etter deg i vannet. Å
padle ut til en holme for å legge camp der
er en deilig friluftslivsopplevelse. Ta med
deg en dunk vin, fyr bål og nyt solnedgangen sammen med gode p
 adlevenner.
INUITTENES FANGSTFARKOST

Tradisjonelt ble kajakk brukt av
Grønlands inuitter til fangst og fiske.
Inuittenes kajakker ble bygget av et
rammeverk av tre eller bein, som så ble
trukket med selskinn. Moderne kajakker
lages vanligvis av plast, glassfiber eller
karbon. Det finnes en rekke ulike typer
kajakker, hvorav havkajakkener konstruert til bruk på åpent hav. Havkajakken
tåler høy sjø, har vanntette skott, samt
lasteluker for å kunne bringe med
campingutstyr, mat, ol.
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PASSER FOR ALLE

Padling er en aktivitet de aller fleste
kan bedrive. For nybegynnerekommer
mestringsfølelsen raskt, og for de
som har vært med i gamet en stund,
finnesdet alltid utfordringer å bryne
seg på. Etterhvert som tryggheten og
ferdigheteneer på plass, kan du surfe på
bølgene og kjenne adrenalinet kicke inn.
Rolig padling på blikkstille hav en varm

Å padle ut til en
holme for å legge
camp der er en deilig
friluftslivsopplevelse.
sommerdag er nesten som meditasjon.
Padling er dessuten en hyggelig familieaktivitet, og er du en trygg padler kan du
ta med deg barn helt ned i 3-4-års alderen
hvis du har en dobbelkajakk.
GOD TRENING

Når du padler kajakk er det først og fremst
buk-, rygg- og skuldermuskulatur som
skal jobbe. Med en liten knekk i albuen,
stiver du av armene, og setter igang en
roterende bevegelse med overkroppen.

• Kajakkpadling er ypperlig
trening, spesielt for mage,
rygg og skuldre.
• Kajakkpadling gir fantastiske
naturopplevelser og god
mental avkobling.
• Det er rask progresjonfor
nybegynnere, og uendelige
med u tfordringer for både
nye og erfarne.
• Kajakker produseres i alt
fra kraftig plastmateriale,
middels lett glassfiber, til
superlett karbon og kevlar.
Generelt sett øker prisen jo
lettere kajakken er.
• Vind, strøm, bølger, båttrafikk og tåke, er blant
faktorene du må ta i betraktning når du skal padle.

Jobben skal gjøres av de store muskelgruppene. Forsøk ikke å legge ansvaret
over på biceps, de vil snart bønnfalle deg
om å stoppe! Unngå å stikke årebladet
for dypt ned i vannet, da dette vil gi en
bremsende effekt i steden for å hente
mer fart.
SIKKERHET

Padling kan bedrives hele året såfremt
du har utstyret i orden. På vinteren er
en skikkelig tørrdrakt et must, og noe du
også bør vurdere resten av året. I Norge
er det nesten alltid kaldt i vannet, og selv
om det er 20 grader i lufttemperatur,
vil du bli svært fort nedkjølt dersom du
skulle være så uheldig å tippe rundt med
kajakken og havne i sjøen.
Vær, vind, strøm, bølger, båttrafikk
og tåke, er faktorer du hele tiden må
ta i betraktning når du skal ut å padle.
Av sikkerhetsmessige årsaker er det å

a nbefale at du padler sammen med noen.
Du må lære deg kameratredning og
selvredning, og øve på dette regelmessig.
Vis varsomhet og vær bevisst egne
begrensninger.
KAJAKK-KURS

Norges Padleforbund tilbyr en rekke
kurs rundtom i landet, og er du fersking
bør du ta et kurs for å få det såkalte
«våttkortet.» For å kunne leie kajakk
i Norgekreves det på de aller fleste
utleiesteder at du har et «våttkort.»
Dette kortet viser at du har vært gjennom grunnleggendesikkerhetsopplæring med blant annet kameratredningsøvelse. Det er godt over 100 registrerte
padleklubber i landet, og mange av disse
klubbene tilbyr kurs og har faste padledager og samlinger hvor du kan bli kjent
med likesinnede.

VALG AV KAJAKK

Havkajakker lages i ulike fasonger og i
flere typer av materiale. Generelt kan
man si at en stor og tung plastbåt som
ligger stødig i vannet er ypperlig for en
nybegynner, eller deg som ønsker at
kajakken skal tåle kraftig håndtering.
Ønsker du derimot å padle lengre
distanser eller bruke farkosten til
trening, vil en smalere og lettere kajakk
laget av glassfiber, karbon eller kevlar
være et bedre valg. Disse kajakkene
er mye raskere i vannet, men er også
mer ustødig og krever derfor bedre
teknikkferdigheter hos kajakkpadleren.
Kajakker i disse lette materialene er
dessuten ømtålige og må behandles
med mer forsiktighet enn plast
kajakker. •
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PRODUKTINFORMASJON
EQ ANTI AGE COLLAGEN PREMIUM

EQ ANTI AGE
COLLAGEN

i

– med marint kollagen og grønn te
Te k s t E Q O LO GY
Fo t o I S T O C K P H O T O

de, er det derfor viktig å tilføre
Huden vår vil gjenspeile
mer kollagen dersom man vil
ikke bare hva vi utsetter den
redusere synlige aldringstegn.
for, men hva genene våre
bestemmer og hva vi selv
spiser for å gi huden de beste
EQ ANTI AGE COLLAGEN
forutsetninger for å bevare
Det spesielle ved EQ Anti Age
dens sunnhet og energi.
Collagen Premium er den
Kollagen er et protein som
lave molekylvekten for kolutgjør den primære
lagen som gjør at kroppen
støttestrukturen i
lettere tar opp små
huden, det gir
bestanddeler av
huden styrke
dette spesielle proog smidighet
teinet. Vi har valgt
og har en
å tilsette Matcha
unik evne til
grønn te og havav kroppens proteiner
består av kollagen.
å holde på
torn (Hippophae
fuktighet.
rhamnoides) da
begge er høykvalitetsingredienser kjent for å
KOLLAGEN
fremme en sunn hud. EQ Anti
Kollagen er et protein som
Age Collagen inneholder vitafinnes i alt bindevev i kroppen.
miner og botaniske ekstrakter
Når vi er unge og kroppen
som vedlikeholder normal
har rikelig med kollagen er
hudfunksjon. For å sikre tilstrekhuden rynkefri. Kollagen og
kelig hudrelaterte vitaminer,
elastin samarbeider om å
har vi tilført vitamin B3, vitamin
holde kroppsvevet på plass,
B5 og vitamin C, i tillegg til
kollagen gir form, styrke og
botaniske ekstrakter som
fasthet, mens elastin gjør
også inneholder vitaminer og
vevet elastisk.
andre næringsstoffer.
Kollagen gjør huden sterk
og motstandsdyktig. Etter
hvert som man blir eldre, minMATCHA GRØNN TE
ker kollagenmengden i vevet
Matcha er japansk grønn te
og dette fører til rynker. Siden
som er malt til pulver og gir
kollagen utgjør inntil 30 % av
deg næringsstoffene fra hele
kroppens totale proteinmengtebladet, ikke bare fra uttrek-

30%

90%
EQ ANTI AGE COLLAGEN. Når
vi er unge produserer kroppen
mye kollagen og huden er glatt.
Kollagen gir huden form, styrke
og fasthet, og elastin gir den
elastisitet.
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av hudens
volum utgjøres
av kollagen

ket som ved vanlig grønn te.
Matcha lages av bladene fra
tebusken Camellia sinensis,
og det som gjør Matcha
så spesiell er denne grønne
teens opprinnelse og fremstillingsmåte. De ulike måtene
som de grønne tebladene
behandles på er avgjørende
for tekvaliteten. Teen er rik på
næringsstoffer som vitamin A,
antioksidanter, fiber, klorofyll,
og den spesielle aminosyren
L-theanine.
HAVTORN

Havtorn er en gammel,
utbredt plante som i det siste
har fått mye oppmerksomhet på grunn av bærenes
spesielle ernæringsmessige
og medisinske verdi. Bærene
inneholder store mengder
vitamin C, det er påvist at
disse bærene inneholder mer
vitamin C enn kiwi og appelsin. I tillegg inneholder havtorn
andre viktige næringsstoffer
som vitamin A, vitamin E, vitamin K, vitamin B1 og vitamin
B2, samt mineraler og aminosyrer. Blant aminosyrene finner
vi åtte av de mest essensielle
aminosyrene som kroppen
ikke produserer selv. •

GODT FOR DITT SKJELETT,
HUD, HÅR OG NEGLER
Bidrar til normal kollagendannelse for normal funksjon av ben,
brusk, hud, hår, negler og tenner,
opprettholdelse av normalt
bindevev, hud, hår og negler.

GODT FOR DITT IMMUNFORSVAR
Normal immunesystem function,
maintain the normal function of
the immune system during and
after intense physical exercise
and protection of cells from oxidative stress.

GODT FOR BLODET DITT
Bidrar til normal kollagendannelse for normale funksjon av
blodkar, og øker absorpsjonen
av jern.
Se alle helsepåstander på
eqology.com.
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CEO

BØRRE GJERSVIK

Det å sette seg
mål er å strekke
seg litt lengre.

– CEO og utvikler av produktet EQ Shake
Tex t E Q O LO GY
Photo E Q O L O G Y

B

ørre Gjersvik har alltid vært
interessert i trening og en
sunn livsstil. Som administrerende direktør i Eqology har
han som mål å gjøre folket litt sunnere
og oppfordrer alle om å komme seg opp
av sofaen og bli mer aktive, selvfølgelig kombinert med våre fantastiske
produkter.
KAN DU FORTELLE LITT OM DEG SELV?
HVA ER DET SOM HAR GJORT AT DU ER
SÅ INTERESSERT I HELSE, TRENING OG
LIVSSTIL?

Jeg er en person som har stor interesse
for trening og ernæring og har funnet ut
at man kan ha store fortrinn i treningsarbeidet dersom man er flink med god
ernæring og restitusjon. Her er jeg nok
litt systematiker, jeg liker å teste, planlegge, og har god gjennomføringsvilje.
BØRRE GJERSVIK, 52

CEO og utvikler av
produktet EQ Shake
Børre har jobbet innen ernæring, kosmetikk og hudpleie bransjen i mer enn 13
år. Han har hatt rollen som
konsernsjef i Dermanor AS,
Norges ledende leverandør
av hudpleie- og skjønnhetsprodukter, direktør for
helsedivisjon i Midelfart
Sonnesson samt direktør i
Herbalife siden 2006. Børre
er en stor fan av friluftsliv og
sport og elsker å teste sine
fysiske grenser.

48

EQ M A GA Z I N E | 2 0 19/2020

HVA ER DIN PRODUKTVISJON FOR
EQOLOGY?

For meg er Eqology det beste fra naturen
og det beste fra vitenskapen. Hos oss
skal kundene bli inspirert til å gjøre gode
valg i hverdagen, våre kunder og Brand
Partnere skal bli inspirert, finne hjelp
og motivasjon til å ta vare på egen helse.
Eqology skal kjennetegnes ved at vi er
naturlig, men at vi våger å tenke nytt
og at vi er utviklende. Dette har vi god
dekning for når man ser på våre siste
produktlanseringer. Vi har i det siste
lansert produkter som er helt unike og
som gir helsemessig gevinst.
EQ SHAKE ER VÅR KOMPLETTE MÅLTIDSERSTATTER. HVA VAR DE VIKTIGSTE
KRAVENE DU ØNSKET Å FÅ MED NÅR DU

SKULLE UTVIKLE PRODUKTET?

Jeg ønsket å lage et komplett og optimalt måltid der alle kroppens celletyper
får den riktige næringen og i riktig
mengde. Et komplett måltid skal alltid
inneholde fire faktorer for at det kan
kategoriseres som komplett. Disse fire
er: protein, karbohydrat, fett, vitaminer
og mineraler og EQ Shake gir kun 212
kcal blandet med lettmelk. Produktet er
eksklusivt fremstilt med kun de beste
råvarer og ingredienser og inneholder hele 50 % høykvalitetsprotein fra
isolater, 23 vitaminer og mineraler,
komplekse karbohydrater med lav GI,
fiber og essensielle fettsyrer.

Jeg ønsket å lage et
komplett og optimalt måltid der alle
kroppens celletyper får den riktige
næringen og i riktig
mengde.
HVORFOR ER EQ SHAKE DET 
OPTIMALE RESTITUSJONSPRODUKTET
ETTER TRENING?

Etter en treningsøkt er det viktig at
kroppen raskt får tilført det den trenger
av næringsstoffer og væske slik at restitusjonsprosessen blir optimal. Optimal
restitusjon er viktig for å få maksimalt
ut av treningen, men det er også viktig
for å tåle større treningsbelastninger,
forhindre overtrening, belastningsskader og sykdom. Restitusjonsinntak

er spesielt viktig under en vektreguleringsperiode.
Trening fører til tapping av glykogenlagrene (karbohydrat) i muskulaturen,
økt proteinomsetning, tap av væske
og salter og forbrenning av fettvev.
EQ Shake er fremstilt med høykvalitetsproteiner (isolater) fra myseprotein,
kaseinprotein og fra soyaprotein. Dette
gjør at musklene får en jevn tilgang
til aminosyrer over en lengre periode
enn om man kun benyttet myseprotein
alene. De tre proteinkildene som jeg her
nevner er gode alene, men enda sterkere sammen i forhold til restitusjon
og å hjelpe deg med å reparere og bygge
opp muskelvev. Dersom man har trent
hardt i 60-90 minutter vil jeg anbefale
å fylle på med mere glykogen i form av
frukt, juice eller sportsdrikk i tillegg til
shaken. Da sikrer man at også glykogenlagrene blir fulle og at proteinet blir
nyttiggjort i muskelcellene.
HVILKE TIPS VIL DU GI TIL ANDRE SOM
ØNSKER Å BLI MER AKTIV?

Nelson Mandela sa en gang: «Et menneske blir ikke lykkelig hvis det avfinner
seg med et liv som er mindre enn det
livet det er i stand til å leve.»
Det å sette seg mål er å strekke seg
litt lengre. Kanskje vil det innebære
endring, etablering av nye rutiner og
enda mer selvdisiplin. Det kan oppleves
tungt fordi vi sannsynligvis må bryte
komfortable vaner som vi har utviklet,
men gleden er større. Å nå mål viser for
oss selv at det er mulig, det forsterker
«godfølelsen» og en nytelse som er
verdt mye mer enn belastningen det var
å gjøre jobben mot målet. •
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PRODUKTINFORMASJON
EQ SHAKE

EQ SHAKE

healthy meal replacement
Text B Ø R R E G J E R S V I K
Ph o to I S T O C K P H O T O / E Q O L O G Y

50

EQ M A GA Z I N E | 2 0 19/2020

HVA ER DEFINISJONEN PÅ ET KOMPLETT MÅLTID?

Et komplett og optimalt måltid er et måltid
der alle kroppens celletyper får den riktige
næringeni riktig mengde, og skal alltid inneholde fire faktorer: proteiner, karbohydrater,
fett og vitaminer.
EQ Shake er en helt unik fullverdig måltidserstatter som gir deg kun 212 kcal blandet med
lettmelk. Produktet er eksklusivt fremstilt av kun
de beste råvarer og ingredienser, og inneholder
hele 50 % høykvalitetsprotein (25 g per måltid),
BCAA (forgrenede aminosyrer), 12 vitaminer,
11 m
 ineraler, komplekse karbohydrater med lav
GI, fiber og essensielle fettsyrer. EQ Shake har
signifikante fordeler sammenlignet med ALLE
kjente måltidserstattere på markedeti dag. En
av de viktigste forskjellene er andelen av protein
og mengden sukker. EQ Shake inneholder 50 %
protein og er naturlig søtet med ekstrakter fra
steviaplanten.
Vi har benyttet kun høykvalitetsprotein med
den aller høyeste biologisk verdi – en blanding
av myseproteinisolat (95 % protein), tilført
soyaproteinisolat og kaseinprotein, da disse
har gunstig effekt som myse ikke har. Dette
er en optimal sammensetning som gir en jevn
flyt av aminosyrer i et lengre perspektiv samt
tilfører kroppen gunstige planteproteiner med
antioksidantegenskaper som fremmer muskel
restitusjon etter trening.

Dropper du frokosten, er resultatet
et ustabilt blod
sukkernivå som
øker risikoen for
at du kommer til å
overspise senere
på dagen.

Sammen med et
balansert kosthold, en aktiv livsstil og EQ Shake
kan du bli den
beste versjonen
av deg selv!

FOR DEG SOM TRENER

Å komme i toppform handler om mange ting.
Vekt, kondisjon, muskelstyrke etc. Men viktigst
av alt er kombinasjonen av trening og ernæring.
Bli den beste utgaven av deg selv
EQ Shake er et optimalt ernæringsprodukt
å innta rett etter trening. Maksimal effekt av
treningen får du dersom du er flink til å få i deg
næring rett etter trening. Det er allment kjent
at vinduet for restitusjon er vidåpent ca 20 – 30
minutter etter treningen er avsluttet.
EQ Shake er utviklet med tanke på å gi
kroppensceller de aller beste næringsstoffene
og ingen kunstige tilsetninger.
EQ Shake er det optimale restitusjonsmåltidet
du kan få etter trening:
• Jo før du får i deg næring, desto bedre.
• Produktet inneholder 50 % høykvalitets
protein (hele 25 g per måltid).
• Du får i deg rikelig mengde av alle de
essensielle aminosyrene inkludert BCAA
(forgrenede aminosyrer), komplekse
karbohydrater, essensielle fettsyrer, fiber og
sporstoffer. Dette er et optimalt måltid både
før og etter trening/konkurranse.
• Som et restitusjonsmåltid er det optimalt
å benytte en ernæringsshake da flytende
næring tas opp raskere i blodbanen.
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PRODUKTINFORMASJON
EQ SHAKE

TRENING. Innta EQ Shake
som et restitusjonsprodukt
rett etter trening, da får du
også i deg viktige mineraler,
antioksidanter og sporstoffer.

Godkjente helsepåstander i EU
BRA FOR DIN ENERGI
Bidrar til normal energigivende
metabolisme, bidrar til en reduksjon
av tretthet og utmattelse.

BRA FOR BLODET DITT
Bidrar til normal blodlevring, normal
dannelsen av røde blodceller og hemoglobin, normal oksygen og jerntransport i kroppen, øker absorpsjonen
av jern, normal kollagendannelse for
normal funksjon av blodkar, normalt
kalsiuminnhold i blodet og vedlikehold
av et normalt blodtrykk.

BRA FOR DIN MUSKELFUNKSJON
Bidrar til normal muskelfunksjon.
BRA FOR DITT NERVESYSTEM
Bidrar til normal funksjon av nervesystemet.

BRA FOR DIN DIN KOGNITIVE
& PSYKISKE FUNKSJON
Bidrar til normal kognitiv og psykologisk funksjon.

BRA FOR DITT IMMUNFORSVAR
Bidrar til et normalt immunforsvar,
beskytter celler mot oksidativt stress.

SØTET MED STEVIA
Ingen kunstige søtningsmidler. Søtet
med ekstrakter fra Stevia planten.

BRA FOR DITT SKJELETT, HUD,
TENNER OG SYN
Bidrar til normal kollagendannelse
for normal funksjon av ben, brusk,
hud og tenner, normal absorpsjon/
utnyttelse av kalsium og fosfor, opprettholdelse av normal hud og syn.

• Sportsernæringsprodukter inneholder
IKKE vitaminer og mineraler (det er ikke
tillatt å berike slike produkter og de er derfor ikke tilsatt vitaminer og mineraler).
• Det er derfor gunstigere for deg å innta en
måltidserstatter som et restitusjonsprodukt
etter trening, da du også får i deg viktige
mineraler, antioksidanter og sporstoffer
(magnesium).
• Smaker fantastisk godt og har fått gode
tilbakemeldinger.
FOR DEG SOM VIL KONTROLLERE VEKTEN

Hemmeligheten bak enhver vektnedgang er
å innta færre kalorier enn det du bruker. EQ
Shake er et unikt fullverdig måltid med kun 212
kcal blandet med lettmelk. Dette h
 jelper deg til
å kontrollere kaloriinntaket ditt.
Generelt vil det å spise regelmessige måltider
i løpet av dagen gjøre det lettere å kontrollere
det totale næringsinntaket. Dermed blir
det også lettere å få kontroll over vekten.
Manglende frokost kan dermed bidra til
vektøkning. Frokost gjør også at du lettere
dekker kroppens behov for næringsstoffer.
VEKTKONTROLL

Det trenger ikke være vanskelig å passe vekten.
EQ Shake er spekket med god ernæring og
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minst like viktig – den smaker fantastisk, så du
kommer ikke til å føle at du må avstå fra gode
smaksopplevelser. Uansett om du ønsker å kontrollere, øke eller opprettholde vekten din så er
våre shaker en god ernæringsløsning. Det høye
proteininnholdet bidrar til å gi deg metthetsfølelse og opprettholde energinivået.
EQ SHAKE ER:

• Kalorikontrollert for å hjelpe deg å holde de
uønskede kiloene unna.
• Proteinrik for å bygge fettfri kroppsmasse.
• Det høye proteininnholdet vil bidra til at du
føler deg mett og føler mindre behov for å
småspise gjennom dagen.
• Tilsatt 12 vitaminer og 11 mineraler.
• Enkel løsning som bidrar til vekttap eller
vektkontroll.
• Produktet er eksklusivt fremstilt av kun de
beste råvarer og ingredienser. Utviklet som
et fullverdig måltid (måltidserstatter). •

Gi deg selv et
bedre kosthold
– starten på en
sunnere livsstil.
EQ Shake tar et
halvt minutt å
lage og finnes
i tre forskjellige
hovedvarianter:
jordbær, vanilje
og sjokolade. I
tillegg kan vi nå
også tilby vår EQ
Pure Vegan Shake.

Ikke tilsatt salt. Ingen kunstige fargestoffer/konserveringsmidler. Ingen gluten/
GMO. Lav GI.

Helsepåstandene er organisert i seksjoner som beskriver kroppens funksjoner. Se alle helsepåstandene på
eqology.com.

Ett måltid EQ Shake inneholder næringsstoffer tilsvarende mengde som i:

Protein

En kyllingfilet

Vitamin E

En spiseskje solsikkeolje

Vitamin C

En mandarin

Kalium

En banan

Niacin

Magnesium

En grillet lammekotelett 200g frisk spinat

Vitamin A
En gulrot

Kalsium

To beger med yoghurt
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KUNDEHISTORIE
EQ SHAKE

«En ting er sikkert, jeg kommer til å fortsette med
dette og kroppen min digger det!»

Motivasjonen
kom umiddelbart
Te k st og fo t o L I N D A L Ø V I K K A R L S E N

Linda Løvik Karlsen (30) fra Ålesund har alltid vært en
aktiv jente, men etter at hun fikk barn begynte stoffskiftet å
bli høyt og hun begynte å slite med å gå ned i vekt igjen.

J

eg vil starte det hele med å si:
«I love Eqology» og det er det
mange årsaker til.
Jeg har alltid vært en aktiv
jente, trent mye og hatt et forholdsvis
normalt kosthold og vekt. Etter å ha
fått barn fikk jeg konstatert et veldig
høyt stoffskifte og har i perioden før
og etter dette slitt med å gå ned i vekt
igjen, samt jeg har hatt autoimmune
plager i forbindelse med dette. Men
jeg har hele tiden fortsatt med trening, uten at det har gitt noe langvarig
positivt resultat.

STARTET MED EQ SHAKE og 30-dagers
Shake It Off (et treningskonsept laget
av de selvstendige Brand Partnerne
Lene og Connie) for tre uker siden. Og
FOR et resultat det har gitt! Vekten
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LINDA
ANBEFALER:

har endelig snudd og gått nedover, jeg
krymper inn i cm og har generelt mye
mer energi og overskudd.
Kjenner ingenting til betennelser
i kroppen lenger og motivasjonen til
å trene ytterligere, spise sunnere og
være mer aktiv sammen med familien
kom umiddelbart.
EN KJEMPETAKK til Lene og Connie som

inspirerer, holder motivasjonen oppe
og i tillegg kjører bootcamp for oss.
Knallbra!
En ting er sikkert, jeg kommer til å
fortsette med dette og kroppen min
digger det!
En aktiv og sprudlende hilsen fra
Linda Løvik Karlsen, 30 år Ålesund. •
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SMÅSTOFF

SLIK HANDLER
DU HOS
EQOLOGY

Den perfekte armheving
Armhevinger er utvilsomt
den styrkeøvelsen som flest
stifter bekjentskap med. Det
begynner i gymtimene på
skolen eller i rekruttiden i
førstegangstjenesten, der
mange opparbeider et inderlig hat-kjærlighetsforhold til den klassiske øvelsen.
Ryggen skal være flat
Hvis du vil bli god til å ta armhevinger, skal du kunne holde ryggsøylen i samme posisjon under hele øvelsen.
Det skal kunne stå en skål
med vann på korsrygg og
bekken under hele øvelsen.

Senk skuldrene
Trekk skuldrene vekk fra
ørene når du ligger i startposisjonen. På den måten
får skuldrene en optimal
arbeidsstilling, og dermed
blir det også lettere å holde
rygg og nakke rett.
Rett i nakken
Hold hodet i samme vinkel
som overkroppen, slik at
nakken er rett og du hele tiden ser ned i gulvet. Når du
spenner musklene, skjer det
en voldsom kraftutladning
i kroppen som trekker og
skyver i knoklene. Derfor er

det viktig å holde nakken
nøytral slik at du unngår
spenninger og hodepine.
Synkronisert
En viktig detalj som de færreste husker, er at albue- og
skulderledd skal bøyes samtidig. Når albuen bøyes på
vei ned, skal skulderen bøye
seg tilsvarende. Den samtidige bevegelsen gir større
treningsutbytte og er mer
skånsom for leddene.
Kilde: iform.no

Utviklingen innen trening og
kroppsfokus har ført oss dit at vi i dag
bryr oss mer om fettprosenten enn
om hvor mye vi veier. For 10 år siden
snakket alle om at man skulle ned
x antall kilo, mens nå ligger fokuset
i å beholde muskulatur og gå ned i
fettprosent.
Kilde: treningsforum.no
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ALLE BILDER GETTY IMAGES

FETTPROSENT ER DET
NYE KILO!

10 FAKTA OM
HELSE

Derfor får du blodsmak i munnen

Visste du dette?
1. Man mister i gjennomsnitt omtrent 60-100 hårstrå hver dag?
2. Kvinner blunker med
øynene omtrent 13
ganger i minuttet,
omtrent dobbelt så
ofte som menn.
3. Kroppen vår kvitter
seg med 600 000 hud
partikler hver time.
4. Nesen vår kan huske
opp til 50 000 ulike lukter.
5 Er det sant at en god
latter forlenger livet?
Det stemmer! En god
latter styrker immun
forsvaret, og senker
stressnivået. All grunn
til å le altså.
6. Er brune egg egentlig
sunnere enn hvite egg?
Nei, det er nok en myte.
Fargen på egget indikerer snarere fargen på
fuglens fjærdrakt.
7. Visste du at når du ser
på noen du elsker –
eller noen du hater –
så utvider pupillene seg?
8. Magesyren vår sterk
nok til å oppløse et
barberblad!
9. Hvor mye vann består
egentlig hjernen av?
Så mye som 80 % vann!
10. Og til slutt: Visste du at
mennesker med lys hud
utvikler raskere rynker
enn folk med mørk hud?

Blodsmaken kommer når
man presser seg hardt, og
det er en enkel grunn til at
det skjer, forteller stipendat
CERG ved NTNU, Henning
Ness, til Klikk.no.
Han forklarer at under høy
intensitet blir blodtrykket så
høyt at de tynneste blodårene i lungene kan sprekke
eller riftes opp, og det kommer litt blod inn i lungeoverflatene – samtidig så er pustefrekvensen veldig høy, og

gjør at dette kommer opp
i munnen. Dette gjør at vi
får en følelse av blodsmak i
munnen.
Dette fenomenet skjer i forbindelse med gassutvekslingen fra lungekretsløpet,
hvor oksygenet diffunderer
mellom de tynneste blodårene i lungene over til
større blodårer for videre
transport i kroppen, sier Ness.
- Dette er altså ikke farlig,

men et signal fra kroppen
som forteller deg at du bør
roe ned intensiteten litt, legger han til. Blodsmak er
med andre ord ikke det
samme som å ha blod
i munnen. Har du blod i
munnen som for eksempel synes hvis du spytter,
så det bør du ta kontakt
med lege, for da kan det
være sykdomsrelatert.
Kilde: klikk.no

etter tilførsel av omega-3-fettsyrer. Det
er imidlertid tydelige kjønnsforskjeller:
Mannlige rotter har bedre effekt av
omega-3-fettsyrene enn kvinnelige.

OMEGA-3 FJERNER
ADHD-SYMPTOMER
Forskere ved Universitetet i Oslo har
observert rottenes atferd og analysert
biokjemiske prosesser i hjernene deres.
Resultatene viser en klar forbedring av
ADHD-relatert atferd, samt hurtigere
omsetning av signalstoffene dopamin,
serotonin og glutamat i nervesystemet

– I noen forskningsmiljøer er det kontroversielt å foreslå at ADHD har noe
med biologi å gjøre. Men vi har utvilsomt funnet molekylære forandringer
i hjernen etter inntak av omega-3
hos rotter med ADHD, sier professor
i biokjemi Ivar Walaas. At omega-3
kan redusere ADHD-atferd hos rotter
er også antydet gjennom tidligere
internasjonale studier.

På vår nettside eqology.com er det enkelt å
bestille produkter. Velger
du å handle gjennom en
såkalt a
 utoordre sørger
du for å hele tiden få de
beste prisene og tilgang
til våre fordelaktige
tilbud.
1. SLIK BESTILLER DU:
Gå inn på eqology.com
og finn ønsket produkt ved
å klikke på en av hoved
kategoriene.
2. VALG AV PRODUKTER:
Når du har funnet ø
 nsket
produkt legger du det til
i din handlekurv. Du kan
bestille så mange varer du
ønsker.
3. FULLFØR DIN BESTILLING:
Dersom du er ny kunde
skriver du inn din sponsors
ID. Er du eksiterende
kunde logger du inn med
påloggingsinformasjonen
din. Følg deretter instruksjonene på s kjermen. Lykke til!

Det unike med den aktuelle studien
er en tverrfaglighet man ikke tidligere
har sett, med bidrag fra både medisinske atferdsfag, psykologi, ernæringsvitenskap og biokjemi
Kilde: forskning.no

Kilde: helsesenteret.com
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PRODUKTER

EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM

EQ PURE ARCTIC OIL
LEMON

EQ PURE ARCTIC OIL
ORANGE

Ren omega-3 olje fra 100 %
arktisk villfisk
Du vil også motta et målebeger med din første ordre.

Ren omega-3 olje fra 100 %
arktisk villfisk
Du vil også motta et målebeger med din første ordre.

NYHET:
Du kan nå velge mellom sitron og appelsinsmak på alle EQ
Pure Artic Oil månedlige ordre, abonnementer og pre-paid.
Velg din smak på produktsiden.
*EQ Pure Artic Oil Premium abonnementer og pre-paid, gir
deg rett til 25% rabatt på alle ekstra ordrer du bestiller, i tillegg
til EQ Assurance. Se vilkår og betingelser på eqology.com

PRE-PAID EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM/EQ K2+D3

EQ OMEGA-3 TEST KIT
Test din fettsyrebalanse med
vårt biosampling kit for å
teste Omega-3.
This is a simple home blood
collection device. The blood
sample on the filter paper
is extracted and analysed
according to international
standards for omega fatty
acid testing by Vitas AS Laboratory in Oslo, Norway.

EQ PURE ARCTIC OIL
TRAVEL POUCH
Pure omega-3 oil from 100 %
Arctic wild fish
Inneholder 15 poser a 10
ml. Perfekt til reiser eller som
gave til familie og venner.
Med vårt 3FF lojalitetsprogram kan du få dine
produkter gratis. Les mer på
eqology.com

EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM
WITH 2 EQ OMEGA-3 TEST KITS*
6/12 MND. ABO.

EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM
WITH 1 EQ OMEGA-3 TEST KIT*
6/12 MND. ABO.

EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM
WITHOUT EQ OMEGA-3 TEST KITS*
6/12 MND. ABO.

Ren omega-3 olje fra 100 % arktisk
villfisk
For deg som ønsker første EQ
Omega-3 Test tilsendt omgående:
EQ Pure Arctic Oil Premium med 2
tester (tilsendt måned 1 + 5). 3x EQ
Pure Arctic Oil, 15x EQ Pure Arctic
Oil 10ml sachets og ett målebeger
første måned, deretter 1 flaske hver
måned.

Ren omega-3 olje fra 100 % arktisk
villfisk
For deg som allerede har tatt
din første EQ Omega-3 Test: EQ
Pure Arctic Oil Premium med 1
EQ Omega-3 Test (sendt måned
5). 3x EQ Pure Arctic Oil, 15x EQ
Pure Arctic Oil 10ml sachets og ett
målebeger første måned, deretter 1
flaske hver måned.

Ren omega-3 olje fra 100 % arktisk
villfisk
EQ Pure Arctic Oil Premium uten EQ
Omega-3 Test. 3x EQ Pure Arctic Oil,
15x EQ Pure Arctic Oil 10ml sachets
og ett målebeger første måned,
deretter 1 flaske hver måned.
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EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM
MED 2 EQ OMEGA-3 TEST KITS*
PRE-PAID 6/12 MND.

EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM
MED 1 EQ OMEGA-3 TESTKIT*
PRE-PAID 6/12 MND.

EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM
UTEN EQ OMEGA-3 TESTKIT*
PRE-PAID 6/12 MND.

Ren omega-3 olje fra 100 % arktisk
villfisk
For deg som også ønsker å motta
sin første EQ Omega-3 test. Omega3-test, 15x EQ Pure Arctic Oil 10ml
sachets og ett målebeger - alt i en
levering. Vi anbefaler dobbel dose
i de første 2 månedene, deretter
1 flaske per måned. Testene skal
utføres i måned 1 og 5. Vi tilbyr også
dette produktet som 12 måneders
PRE-PAID.

Ren omega-3 olje fra 100 % arktisk
villfisk
For deg som allerede har utført en
EQ Omega-3 test. EQ Pure Arctic
Oil Premium Pre-Paid med 1 test
inkluderer : 8x EQ Pure Arctic Oil, 1x
EQ Omega-3 test, 15x EQ Pure Arctic
Oil 10ml sachets og ett målebeger alt i en levering. Vi anbefaler dobbel
dose i de første 2 månedene,
deretter 1 flaske per måned. Testen
nummer 2 skal utføres i måned 5. Vi
tilbyr også dette produktet som 12
måneders PRE-PAID.

Ren omega-3 olje fra 100 % arktisk
villfisk
EQ Pure Arctic Oil Premium Pre-Paid
uten test inkluderer: 8x EQ Pure
Arctic Oil, 15x EQ Pure Arctic Oil
10ml sachets og ett målebeger - alt
i en levering. Vi anbefaler dobbel
dose i de første 2 månedene,
deretter 1 flaske per måned. Vi
tilbyr også dette produktet som 12
måneders PRE-PAID.

EQ K2+D3

EQ VITAMIN K2 TEST KIT

Vitamin K2 and vitamin D3
Redusert benmasse og -styrke
kan føre til benbrudd. Vitamin
K2 er en substans som forsinker utvikling av aldringsrelatert osteoporose (benskjørhet)..

Test ditt vitamin K2 nivå med
vårt biosampling kit for å
teste vitamin K2.
Ved hjelp av en enkel blodprøve som du selv utfører
hjemme, får du raskt svar
på din omega-6 og omega-3
ratio. Blodprøven på filterpapiret blir trukket ut og
analysert i henhold til internasjonale standarder for omega-fettsyretesting av laboratoriet Vitas AS, i Oslo, Norge.

Ny og forbedret: inneholder
200 μg vitamin K2 tilsatt 40 μg
vitamin D3.

EQ K2+D3 UTEN EQ
VITAMIN K2 TEST KIT
PRE-PAID/ABO. 6 MND.

EQ K2+D3 MED 2 EQ
VITAMIN K2 TEST KIT
PRE-PAID/ABO. 6 MND.

Vitamin K2 and vitamin D3
Redusert benmasse og -styrke
kan føre til benbrudd. Vitamin
K2 er en substans som forsinker
utvikling av aldringsrelatert
osteoporose (benskjørhet).

Vitamin K2 and vitamin D3
Redusert benmasse og -styrke
kan føre til benbrudd. Vitamin
K2 er en substans som forsinker
utvikling av aldringsrelatert
osteoporose (benskjørhet).
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PRODUKTER

ANDRE PRODUKTER

ANDRE PRODUKTER

EQ SHAKE
JORDBÆR

Healthy meal
replacement
En helt unik fullverdig
måltidserstatter med
hele 50 % høykvalitetsprotein.
300g

EQ SHAKE
VANILJE

Healthy meal
replacement
En helt unik fullverdig
måltidserstatter med
hele 50 % høykvalitetsprotein.
300g

EQ SHAKE
SJOKOLADE

Healthy meal
replacement
En helt unik fullverdig
måltidserstatter med
hele 50 % høykvalitetsprotein.
300g

EQ SHAKE
BANANA

Healthy meal
replacement
En helt unik fullverdig
måltidserstatter med
hele 50 % høykvalitetsprotein.
300g

EQ COLLAGEN BOOSTER SERUM

EQ ANTI-AGE COLLAGEN

Med rød kaviar fra 100 % Arktisk villfisk
Skru tiden tilbake med vårt regenerative, høykonsentrerte
serum som øker produksjonen av kollagen og elastin
samtidig som det forynger huden ved å redusere
synligheten av fine linjer og rynker.

Hudpleie innenfra
Består av marint kollagen og høykvalitetsingredienser fra
Matcha grønn te og havtorn. Produktet har en unik sammensetning av peptider, aminosyrer og vitaminer.

30ml

30 sachets á 10ml

TILGJENGELIG 2019

EQ ESSENTIAL

EQ ESSENTIAL PRE-PAID

EQ SHACAI

Inneholder et bredt spekter av vitaminer
og mineraler beriket med super frukt
ekstrakter
Flytende multivitamin og multimineral helsekosttilskudd beriket med frukt estrakter
– med Mangostan, Açai & Aloe Vera.

Inneholder et bredt spekter av vitaminer
og mineraler beriket med super frukt
ekstrakter
Flytende multivitamin og multimineral helsekosttilskudd beriket med frukt estrakter
– med Mangostan, Açai & Aloe Vera.
Inneholder produkter for 6 mnd. i èn
levering, 2x EQ Essential hver måned.

Brusetabletter som inneholder acaibær og vitamin C
En tablett slippes ned i et glass vann
og bruser til den er oppløst. Søtet med
ekstrakter fra den naturlige planten
stevia.

475ml
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15 tablets

PURE
VEGAN
EQ PURE VEGAN OIL

EQ PURE VEGAN SHAKE

Ren omega-3 vegan (EPA + DHA)
olje fra 100% friske, sporbare og
bærekraftige alger
Du vil også motta et målebeger
med din første ordre.

Healthy Meal Supplement
med ris- og erteprotein
Vegan protein shake mix for en sunn
og aktiv livsstil.
500g

TILGJENGELIG SENT 2019
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GRATIS EQ PRODUKTER

FÅ DITT PRODUKT GRATIS*
FÅ DINE EQ PRODUKTER GRATIS*
DU
Nå er det mulig! Dersom du kjøper
EQ Pure Arctic Oil Premium, EQ K2+D3, EQ Essential,
EQ Shake eller EQ Anti Age Collagen, og får
3 venner til å kjøpe det samme produktet,
får du ditt produkt gratis måneden etter.

KJØP DITT PRODUKT*
Få 3 kunder til å gjøre det samme

Nå lanserer vi et eget program for 3 FOR FREE PRE-PAID
for å gjøre det enda enklere for deg. Les mer om 3 FOR FREE MONTHLY
og3 FOR FREE PRE-PAID på eqology.com.
*Du betaler kun frakt på ditt GRATIS månedlig produkt,
og vi gir deg gratis frakt for ditt GRATIS pre-paid produkt.
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KUNDE 1

KUNDE 2

KUNDE 3

Kjøper EQ Pure Arctic Oil,
EQ K2+D3, EQ Essential, EQ Anti
Age Collagen eller EQ Shake

Kjøper EQ Pure Arctic Oil,
EQ K2+D3, EQ Essential, EQ Anti
Age Collagen eller EQ Shake

Kjøper EQ Pure Arctic Oil,
EQ K2+D3, EQ Essential, EQ Anti
Age Collagen eller EQ Shake
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Mailing address:
Eqology AS, Postbox 514
N-1327 Lysaker
post@eqology.com
eqology.com
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