
A U K A K Í L Ó I N  B U R T 
með thylakoids spínat extrakt 

Aptiless:  Mest selda spínat þyngdarstjórnunar efnið í heiminum.  
Thylakoids: Dregur úr hungri - Eykur mettun - Minnkar sykurlöngun 

Minnkar ummál - Fækk ar aukakílóum - Eykur orku - Bætir þarmaflóru.  

Aptiless er vara sem þú getur treyst 
rannsóknir gerðar á mönnum af Karólínska Háskólanum í Lundi í Svíþjóð 

Ein merkasta nýja uppgötvunin sem gerð hefur verið í heiminum dag
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Nýjustu vísindin og rannsóknir í heiminum í dag

Hungurtilfinning minnkar strax

Hollt 
og 

gott

  Aptiless spínat er 
stútfullt af hollustu 

1 skammtur  
= 5 bollar 

af fersku spínati



þ a ð  s e m  h e i m u r i n n  e r  a ð  t a l a  u m 
thylakoids spínat extrakt 

Umtalaðasta  nýja uppfinninginn 

í heiminum í dag googlaðu 
thylakoids spinach

Aptiless er efni sem virkar

FÓLK|HEILSA

Svo virðist vera að efnið 
thylakoider, sem er í spín-
ati, hafi áhrif á hungur-

tilfinningu. Vísindamennirnir 
kynntu nýlega langtímarann-
sókn en hún sýnir að ef fólk 
fær sér drykk með spínati (eða 
thylakoider) fyrir morgunmat 
finnur það minna fyrir hungri 
og sykurþörf yfir daginn. Alls 
tóku 38 konur sem áttu við 
ofþyngd að stríða þátt í rann-
sókninni. Helmingur kvennanna 
fékk lyfleysudrykk á morgnana 
en hinn helmingurinn spínat-
drykk. Þátttakendur vissu ekki 
hvað þeir voru að drekka. 

Þátttakendur fengu sömu-
leiðis fyrirmæli um að borða 
þrjár hollar máltíðir á dag. Sá 
hópur sem fékk 
spínatdrykkinn 
missti fimm 
kíló en hinn 

þrjú og hálft kíló á tímabilinu. 
Hópurinn sem fékk spínat-
drykkinn fullyrti að auðvelt 
hefði verið að halda sig við 
þrjár máltíðir á dag og sótti 
ekki í nasl á milli mála. 

Efnið thylakoiderna hefur 
áhrif á matarlystina og best 
er að láta nokkurn tíma líða á 
milli máltíða en þá fær matur-
inn að brotna niður í langan 
tíma í meltingarfærum. Þar sem 
efnið dregur úr hungurtilfinn-
ingu er auðveldara fyrir fólk að 
halda sig við fyrirfram ákveðið 
mataræði. 

Löngum hefur verið vitað að 
spínat er mjög hollt grænmeti. 
Það er járnríkt og inniheldur 
K-vítamín. Þeir sem þjást af 

blóðleysi ættu 
því að borða 

ríkulega af spínati eða fá sér 
slíkan drykk á morgnana. 

Grænt grænmeti er yfirleitt 
mjög hollt og hjálpar til við 
hreinsun þarma þar sem það er 
trefjaríkt. Þeir sem hefja daginn 
á grænum drykk finna fljótlega 
að húðin verður betri svo og 
hárið. 

Hér er uppskrift að tveimur 
hollum og góðum grænum 
drykkjum. Uppskriftin dugar í 
fjóra drykki.

Grænn drykkur með spínati, 
engifer og límónu

1 appelsína
1 banani
1 sítróna
1 límóna
1 lárpera
100 g ferskt spínat
1 búnt fersk minta
1 msk. rifin engiferrót

Sett í blandara og maukað.

Grænn spínatdrykkur
með mangói og kívíi

Uppskriftin dugar í tvö glös
1 poki „baby“ spínat (65 g)
1 kíví
2 dl fryst mangó
3 dl eplasafi

Sett í blandara og maukað.

SPÍNAT DREGUR ÚR MATARLYST
HOLLUSTA  Vísindamenn við háskólann í Lundi hafa fundið út að efni sem er í spínati getur hjálpað fólki að fækka aukakílóum og 
minnkað sykurþörf. Ef fólk drekkur grænan drykk með spínati á fastandi maga verður það síður svangt yfir daginn.

LJÚFFENGT Spínat er afar hollt, inniheldur til dæmis mikið járn. 

Við leggjum áherslu á hugarró, slökun og 
djúpslökun í október; þessi þrjú mikil-
vægu stig sem næra sálina og efla heilsu og 

orkuflæði líkamans,“ segir Dong Qing Guan, eigandi 
Heilsudrekans sem tileinkar október kyrrð og ró í 
sál og líkama.

„Í kínverskri læknisfræði er lögð höfuðáhersla 
á næringu sálarinnar því með almennri hugarró 
kemst jafnvægi á orkuflæði líkamans og betri 
líkamleg heilsa. Við viljum því hjálpa fólki að byggja 
grunn að góðri heilsu með því að næra sál sína. Af 
því hlýst hamingja og vellíðan.“

Qing segir gott að stunda hugræna teygjuleik-
fimi, heilsu chi gong eða tai chi-leikfimi til að róa 
sig niður í amstri og atgangi hversdagslífsins.

„Allt eru þetta rólegir leikfimitímar sem saman-
standa af hugleiðslu og hreyfingu. Ef fólk vill svo 
gefa sjálfum sér heilsubætandi tíma mæli ég með 
fjölbreyttum tímum í kínversku nuddi með ilmolí-
um eða jurtum eða djúpslökun til að stilla líkamann 

rétt með kínverskum nálarstungum og nuddmeð-
ferðum. Allt þetta bjóðum við í Heilsudrekanum til 
að losa um streitu, kvíða og vanlíðan sem á end-
anum geta valdið alvarlegum sjúkdómum ef ekkert 
er að gert.“

Qing leggur áherslu á að hver og ein manneskja 
stjórni jafnvægi í eigin líkama og því sé mikilvægt 
að lifa hamingjuríku og rólegu lífi.

„Með rólegri hreyfingu og hugleiðslu getum við 
lært að slaka á og losna við vanlíðan af ýmsu tagi. 
Til þess eru margar leiðir, eins og þær kínversku 
sem fært milljónum manna betri heilsu. Í október 
er tilvalinn tími til að hlúa að sjálfum sér og nýta 
sér hagstæð tilboð okkar um mánuð af kínversku 
heilsudekri og heilsurækt fyrir sál og líkama.“

Þess má geta að helgina 25.-26. október verður 
Alþjóða heilsu chi gong-félagið með kynningu og 
kennslu á vegum kennara sinna í Heilsudrekanum. 
Gott er að skrá sig sem fyrst til að tryggja sér pláss.

Sjá nánar á heilsudrekinn.is.

RÓ Í SÁL OG LÍKAMA
HEILSUDREKINN KYNNIR  Október er heilsumánuður í Heilsudrekanum. Þá 
gefst kostur til heilsuræktar með kínverskri leikfimi, nuddi og nálarstungum.
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Póstdreifing býður upp á fjölbreytta og örugga dreifingu á blöðum og 
tímaritum. Við komum sendingunni í réttar hendur. Örugglega til þín.

Birtingur treystir okkur fyrir öruggri 
dreifingu á Séð og heyrt 

Póstdreifing   |   Vatnagörðum 22   |   104 Reykjavík   |   Sími 585 8300   |   postdreifing.is
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Við berum út sögur 
af frægu fólki

9. október 2014  FIMMTUDAGUR| FRÉTTIR | 4

431.000 manns munu 
byggja Ísland 

árið 2016, segir Hagstofa Íslands. 
Þá verða 65 ára og eldri hlutfallslega 
mun fleiri en fólk á vinnualdri í dag.

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS�  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, 
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is 

FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kkolbeins@365.is,
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

SVONA ERUM VIÐ

Vordís Eiríksdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

NORÐANKALDI  næstu daga og fer kólnandi fram að helgi.  Vindur þó yfirleitt 
fremur hægur, 3-10m/s og áfram bjartviðri sunnan heiða en skýjað og von á einhverri 
úrkomu A- og N-lands, rigningu eða slyddu og síðan éljum N-lands um helgina. 
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Alicante
Aþena
Basel
Berlín
Billund
Frankfurt

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

LAUGARDAGUR

Á MORGUN

STJÓRNSÝSLA Atvinnuvegaráðu-
neytið staðfesti í gær úrskurð Heil-
brigðiseftirlits Vesturlands um 
bann við sölu Hvalabjórs brugg-
hússins Steðja.

Heilbrigðiseftirlitið stöðvaði sölu 
bjórsins en Sigurður Ingi Jóhanns-
son umhverfisráðherra ákvað samt 
sem áður að heimila sölu á bjórnum 
sem seldist upp nokkrum dögum 
síðar. Niðurstaða ráðuneytisins er 
að Hvalur hf. hafi ekki haft starfs-
leyfi fyrir framleiðslu hvalamjöls í 
matvæli.  - ih

Ráðherra heimilaði söluna:

Sala hvalabjórs 
stóðst ekki lög

Vinnuvernd ehf. 
Brautarholt 28 
105 Reykjavík 
s: 5780800 
www.vinnuvernd.is
vinnuvernd@vinnuvernd.is

VINNUVERNDehf

LEIÐRÉTT
Vegna fréttar síðastliðinn laugardag 
um breytingar á þjónustu Íslandspósts 
í dreifbýli skal tekið fram að þjónusta 
fyrirtækisins á Kópaskeri og Raufar-
höfn verður ekki skert. Hins vegar gæti 
dregið úr tíðni póstdreifingar á bæjum 
þar í kring um þorpin.

DÓMSMÁL Hæstaréttarlögmenn-
irnir Ragnar Hall og Helgi Sig-
urðsson telja að við rannsóknir á 
umboðssvikum í efnahagsbrota-
málum hafi verið vikið frá hefð-
bundnum sjónarmiðum um skýr-
leika refsiheimilda.

Þetta kemur fram í bréfi sem 
þeir Ragnar og Helgi sendu Ragn-
hildi Hjaltadóttur, ráðuneytis-
stjóra í innanríkisráðuneytinu, í 
vor. Bréfið hefur ekki verið birt 
opinberlega áður, en eins og fram 
hefur komið hefur ráðuneytis-
stjóri, fyrir hönd ráðherra, óskað 
eftir því við réttarfarsnefnd að 
athugasemdir lögmannanna verði 
teknar til skoðunar. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins fund-
uðu verjendurnir með Ragnhildi 
Hjaltadóttur ráðuneytisstjóra og 
tveimur skrifstofustjórum í ráðu-
neytinu.

Ragnar Hall hefur áratugalanga 
reynslu af lögmannsstörfum og 
hefur hin síðari ár meðal annars 
verið verjandi Ólafs Ólafssonar, 
sem var hluthafi í Kaupþingi. Helgi 
Sigurðsson var framkvæmda-

stjóri lögfræðisviðs Kaupþings og 
er núna verjandi í Landsbanka-
málinu sem er fyrir dómi. Í bréfi 
sínu segja þeir meðal annars að 
rannsóknir á meintum umboðs-
svikum séu umfangsmesti þáttur-
inn í starfsemi embættis sérstaks 
saksóknara. „Við þær rannsókn-
ir hefur að okkar áliti verið vikið 
frá hefðbundnum sjónarmiðum um 
skýrleika refsiheimilda, huglæga 
afstöðu meints brotamanns um að 
afla sér eða öðrum fjárhagslegs 
ávinnings og að hann hafi skapað 
umbjóðanda sínum verulega fjár-
tjónshættu. Þá virðist engu máli 
skipta þótt meintur brotamaður 
hafi fengið samþykki eftirá fyrir 

tiltekinni ráðstöfun,“ segir í bréfi 
þeirra Ragnars og Helga.

Þá segja þeir að sú spurning 
hljóti að vakna hvort fjöldi þeirra 
umboðssvikamála sem séu til 
rannsóknar sé tilkominn vegna 
nýrrar túlkunar á umboðssvika-
ákvæðinu og hvort lögskýring-
ar sem út úr því hafi komið séu 
í samræmi við það sem viður-
kennt er í þeim löndum sem við 

berum okkur saman við. „Þá 
hlýtur það að vera áleitin spurn-
ing hvort þessi útvíkkun á gild-
issviði ákvæðisins sé tilkomin 
vegna þrýstings um að ákæra 
fyrir glæpi vegna hrunsins. Við 
teljum að ráðuneytið þurfi að 
skoða hvort ástæða sé til þess að 
afmarka ákvæðið og leggja frek-
ari áherslu á skilyrði ákvæðisins,“ 
segir í bréfinu.  jonhakon@frettabladid.is

Funduðu í ráðuneyti vegna 
meðferðar hrunmálanna 
Hæstaréttarlögmennirnir Ragnar Hall og Helgi Sigurðsson fengu fund með ráðuneytisstjóra í innanríkisráðu-
neytinu vegna málsmeðferðar á sakamálum sem tengjast hruninu. Þeir Ragnar og Helgi telja meðal annars að 
í rannsóknum á umboðssvikum sé vikið frá hefðbundnum sjónarmiðum um skýrleika refsiheimilda.

GERÐU ATHUGASEMDIR   Verjendur spyrja hvort fjöldi umboðssvikamála sé til-
kominn vegna breytinga á umboðssvikaákvæðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

RAGNAR
HALL

HELGI
SIGURÐSSON

� Ákvæði um umboðssvik
 Vikið frá hefðbundnum sjónar-

miðum um skýrleika refsiheim-
ilda.

� Ákvæði um markaðsmisnotkun
 Ákært fyrir markaðsmis-

notkun vegna viðskipta sem séu 
í samræmi við reglur, áralangar 
viðskiptavenjur á markaði sem 
allir hafa þekkt og eftirlitsaðilar 
ekki gert athugasemdir við.

� Samskipti lögmanna og verjenda
 Innan sömu dómstóla séu dóm-

arar sem gera naumast ráð fyrir 
samskiptum verjenda og vitna 
og hins vegar dómarar sem telja 
ekkert óeðlilegt við slík samskipti. 

� Framsetning dóma
 Í sumum dómum sé atvikalýsing 

alfarið tekin upp úr greinargerð 
ákæruvaldsins. Rök og varnir 
ákærðu séu ekki rakin í forsend-

um dóms. Því geti almenningur 
ekki kynnt sér röksemdir beggja 
aðila. 

� Símhlustanir
 Beiðnir ákæruvaldsins um heim-

ildir til símhlustunar séu nær 
undantekningarlaust samþykktar 
af dómstólum. Setja þurfi skýrari 
reglur um framkvæmd hlustana. 

� Húsleitir 
 Húsleitir hafi verið gerðar vegna 

meintra brota mörgum árum eftir 
að þau voru framin. Í langflestum 
tilvikum hafi verið hægt að ná í 
gögn með viðurhlutaminni hætti. 
Leitað hafi verið á lögmanns-
stofum. 

� Sönnunarbyrði 
 Reglum um sönnun og sönnunar-

byrði sem mótast hafi á löngum 
tíma hafi verið vikið til hliðar. 

EFTIRFARANDI ATHUGASEMDIR GERA LÖGMENNIRNIR Í BRÉFINU

LÖGREGLUMÁL Engar formlegar 
yfirheyrslur hafa farið fram yfir 
manninum sem grunaður er um 
að hafa orðið konu sinni að bana í 
Stelkshólum 27. september. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
er meðal annars beðið eftir niður-
stöðum úr krufningu sem og rann-
sókn tæknideildar lögreglunnar. 

Búist er við að skýrslutaka yfir 
manninum verði öðruhvorumegin 
við helgina. Hann neitar enn að 
hafa orðið konu sinni að bana og 
segir hana hafa svipt sig lífi. - hó

Y�irheyrslur ekki hafnar:

Heldur enn 
fram sakleysi

GRUNAÐUR  Maðurinn situr í gæsluvarð-
haldi á Litla-Hrauni. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FJÖLMIÐLAR 365 miðlar ehf. högnuð-
ust um 746 milljónir árið 2013. Hagn-
aður ársins 2012 var 305 milljónir og 
því eykst hagnaður fyrirtækisins  
um 441 milljón milli ára.

EBITDA-hagnaður fyrirtækisins 
var 1.463 milljónir og nemur sala 
Póstmiðstöðvarinnar um þriðjungi 
af þeirri upphæð, samkvæmt til-
kynningu frá 365 miðlum.

Hlutabréfaflokkar A og B hjá 
365 miðlum voru sameinaðir fyrr 
á þessu ári. Nýr hlutabréfaflokk-
ur var gefinn út að nafnverði 445 

milljónir og hefur það fé verið 
greitt til félagsins. Þessir hlutir eru 
allir í eigu Ingibjargar S. Pálma-
dóttur.

365 miðlar hafa einnig keypt hlut 
Fjölmiðils ehf. og hluta af bréfum 
Ara Edwald, fyrrverandi forstjóra.

Ef Samkeppniseftirlitið heimilar 
samruna Tals og 365 miðla munu 
hlutafjáreigendur í Tal fá 19,03 pró-
senta hlut í A-flokki hlutabréfa 365 
sem mun þá hækka um 354 millj-
ónir króna.

 - ih

Hluthafar í Tali munu eignast hlut í 365 miðlum gangi samruni félaganna eftir:

Hagnaður 365 eykst milli ára

SKILUÐU HAGNAÐI  Þriðjungur af 
EBIDTA-hagnaði 365 var vegna sölu 
Póstmiðstöðvarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

BANDARÍKIN Samskiptamiðillinn 
Twitter hyggst lögsækja banda-
rísku alríkislögregluna og dóms-
málaráðuneyti Bandaríkjanna. 

Twitter vill fá að segja frá beiðn-
um yfirvalda um aðgang að gögn-
um um notendur miðilsins. Twitter 
er nú óheimilt að upplýsa um þessi 
samskipti. 

Twitter telur það stangast á við 
ákvæði bandarísku stjórnarskrár-
innar um tjáningarfrelsi.

Málsóknin kemur í kjölfar upp-
ljóstrana Edwards Snowden um 
njósnir yfirvalda vestanhafs. - ih

Vilja fá að upplýsa notendur:

Twitter í mál 
við yfirvöld
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Svo virðist vera að efnið 
thylakoider, sem er í spín-
ati, hafi áhrif á hungur-

tilfinningu. Vísindamennirnir 
kynntu nýlega langtímarann-
sókn en hún sýnir að ef fólk 
fær sér drykk með spínati (eða 
thylakoider) fyrir morgunmat 
finnur það minna fyrir hungri 
og sykurþörf yfir daginn. Alls 
tóku 38 konur sem áttu við 
ofþyngd að stríða þátt í rann-
sókninni. Helmingur kvennanna 
fékk lyfleysudrykk á morgnana 
en hinn helmingurinn spínat-
drykk. Þátttakendur vissu ekki 
hvað þeir voru að drekka. 

Þátttakendur fengu sömu-
leiðis fyrirmæli um að borða 
þrjár hollar máltíðir á dag. Sá 
hópur sem fékk 
spínatdrykkinn 
missti fimm 
kíló en hinn 

þrjú og hálft kíló á tímabilinu. 
Hópurinn sem fékk spínat-
drykkinn fullyrti að auðvelt 
hefði verið að halda sig við 
þrjár máltíðir á dag og sótti 
ekki í nasl á milli mála. 

Efnið thylakoiderna hefur 
áhrif á matarlystina og best 
er að láta nokkurn tíma líða á 
milli máltíða en þá fær matur-
inn að brotna niður í langan 
tíma í meltingarfærum. Þar sem 
efnið dregur úr hungurtilfinn-
ingu er auðveldara fyrir fólk að 
halda sig við fyrirfram ákveðið 
mataræði. 

Löngum hefur verið vitað að 
spínat er mjög hollt grænmeti. 
Það er járnríkt og inniheldur 
K-vítamín. Þeir sem þjást af 

blóðleysi ættu 
því að borða 

ríkulega af spínati eða fá sér 
slíkan drykk á morgnana. 

Grænt grænmeti er yfirleitt 
mjög hollt og hjálpar til við 
hreinsun þarma þar sem það er 
trefjaríkt. Þeir sem hefja daginn 
á grænum drykk finna fljótlega 
að húðin verður betri svo og 
hárið. 

Hér er uppskrift að tveimur 
hollum og góðum grænum 
drykkjum. Uppskriftin dugar í 
fjóra drykki.

Grænn drykkur með spínati, 
engifer og límónu

1 appelsína
1 banani
1 sítróna
1 límóna
1 lárpera
100 g ferskt spínat
1 búnt fersk minta
1 msk. rifin engiferrót

Sett í blandara og maukað.

Grænn spínatdrykkur
með mangói og kívíi

Uppskriftin dugar í tvö glös
1 poki „baby“ spínat (65 g)
1 kíví
2 dl fryst mangó
3 dl eplasafi

Sett í blandara og maukað.

SPÍNAT DREGUR ÚR MATARLYST
HOLLUSTA  Vísindamenn við háskólann í Lundi hafa fundið út að efni sem er í spínati getur hjálpað fólki að fækka aukakílóum og 
minnkað sykurþörf. Ef fólk drekkur grænan drykk með spínati á fastandi maga verður það síður svangt yfir daginn.

LJÚFFENGT Spínat er afar hollt, inniheldur til dæmis mikið járn. 

Við leggjum áherslu á hugarró, slökun og 
djúpslökun í október; þessi þrjú mikil-
vægu stig sem næra sálina og efla heilsu og 

orkuflæði líkamans,“ segir Dong Qing Guan, eigandi 
Heilsudrekans sem tileinkar október kyrrð og ró í 
sál og líkama.

„Í kínverskri læknisfræði er lögð höfuðáhersla 
á næringu sálarinnar því með almennri hugarró 
kemst jafnvægi á orkuflæði líkamans og betri 
líkamleg heilsa. Við viljum því hjálpa fólki að byggja 
grunn að góðri heilsu með því að næra sál sína. Af 
því hlýst hamingja og vellíðan.“

Qing segir gott að stunda hugræna teygjuleik-
fimi, heilsu chi gong eða tai chi-leikfimi til að róa 
sig niður í amstri og atgangi hversdagslífsins.

„Allt eru þetta rólegir leikfimitímar sem saman-
standa af hugleiðslu og hreyfingu. Ef fólk vill svo 
gefa sjálfum sér heilsubætandi tíma mæli ég með 
fjölbreyttum tímum í kínversku nuddi með ilmolí-
um eða jurtum eða djúpslökun til að stilla líkamann 

rétt með kínverskum nálarstungum og nuddmeð-
ferðum. Allt þetta bjóðum við í Heilsudrekanum til 
að losa um streitu, kvíða og vanlíðan sem á end-
anum geta valdið alvarlegum sjúkdómum ef ekkert 
er að gert.“

Qing leggur áherslu á að hver og ein manneskja 
stjórni jafnvægi í eigin líkama og því sé mikilvægt 
að lifa hamingjuríku og rólegu lífi.

„Með rólegri hreyfingu og hugleiðslu getum við 
lært að slaka á og losna við vanlíðan af ýmsu tagi. 
Til þess eru margar leiðir, eins og þær kínversku 
sem fært milljónum manna betri heilsu. Í október 
er tilvalinn tími til að hlúa að sjálfum sér og nýta 
sér hagstæð tilboð okkar um mánuð af kínversku 
heilsudekri og heilsurækt fyrir sál og líkama.“

Þess má geta að helgina 25.-26. október verður 
Alþjóða heilsu chi gong-félagið með kynningu og 
kennslu á vegum kennara sinna í Heilsudrekanum. 
Gott er að skrá sig sem fyrst til að tryggja sér pláss.

Sjá nánar á heilsudrekinn.is.

RÓ Í SÁL OG LÍKAMA
HEILSUDREKINN KYNNIR  Október er heilsumánuður í Heilsudrekanum. Þá 
gefst kostur til heilsuræktar með kínverskri leikfimi, nuddi og nálarstungum.
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Póstdreifing býður upp á fjölbreytta og örugga dreifingu á blöðum og 
tímaritum. Við komum sendingunni í réttar hendur. Örugglega til þín.

Birtingur treystir okkur fyrir öruggri 
dreifingu á Séð og heyrt 
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Við berum út sögur 
af frægu fólki



Rannsóknir frá Karólínska Háskólanum við Lund í Svíþjóð sýna nú að Aptiless spínat extrakt er ekki bara frábært 
heilsu fæði. Það getur líka hjálp að til við að fækka auka kílóunum með því að halda matar lystinni í skefjum.  Við 
ljóstillífun plantna verður til efni í himnu skífum blaðgrænu sem heitir Thylakoids og hefur áhrif á seddu og saðsemis
tilfinningu líkamans með því að senda hormónaboðefni til heilans um að nú sé hann sáttur.

Aptiless inniheldur spínat extrakt með hátt hlutfall af Thylakoids. Hver skammt   ur (5g) er á við 5 bolla af fersk u 
spínati en athugið þó að annað spínat hefur ekki sömu áhrif á hungur tilfinning una og Aptiless spínat extrakt því 
meltingar vegur mannfólksins getur ekki brotið niður virka efnið Thyla koids úr plöntufrumum í fersku spínati. 

Thylakoids seinkar meltingu á fitu, svo öll þarmaflóran er virk í niðurbroti matar ins. Í neðsta hluta þarmanna á sér 
stað boðefnaflutningur hormóna til heilans þar sem skilaboðum um seddu og saðsemi er komið á framfæri. Þegar við 
borðum, sérstaklega óholla og mikið unna fæðu, hefur líkaminn tilhneigingu til að nota aðeins efri hluta garnanna við 
meltinguna. Þaðan eru lykilhormón ekki send til heilans, eins og gerist í neðri hlutan um. Því langar okkur stöðugt í 
mat og við borðum milli mála. Vísindamenn Aptiless tala gjarnan um „atvinnulausa þarma“ í þessu sambandi og við 
stjórn un á matarlyst í nútímasamfélagi

Aptiless er hrært út í vatn eða kaldan drykk að eigin vali og tekið inn með mat, (má einnig taka inn rétt fyrir mat, eða 
strax eftir mat). Mælt er með að taka einn skammt á dag, t.d. að morgni. Ef þurfa þykir eða í upphafi, má taka allt að 
þrjá skammta á dag eða með hverri máltíð.

Margar vísindalegar rannsóknir liggja að baki virkni Aptiless og hafa framleiðendur fengið viðurkenningu fyrir upp–
finningu sína. Aukning er á seddu hormónunum CCK, GLP-1 og leptín i. Minna finnst af lystarhormóninu ghreli n. In
súlín, blóðþrýstingur og blóðfita mælast lægri. þarmaflóran batn ar og aukning er á orku. Þá er almenn vellíðan meiri 
eftir inntöku, sem gæti verið skýrð með því að efnið inniheldur yfir 100 mismunandi próteinefni. Hungurtilfinning 
minnkar umtalsvert allan daginn, jafnvel eftir fyrstu notkun.  Löngun í mat milli mála minnkar, þar á meðal löngun í 
sykur, fitu og salt. Matarlyst minnkar um 20-35%. Löngun í óholl an mat minnkar um 65-90%. Auðveldara er að halda 
sig við þrjár máltíðir á dag og minna er borðað í hverri máltíð.

Vísindaleg sönnun á virkni
Rannsóknir gerðar af Karólínska Háskólanum í Lundi í Svíþjóð 

1. sæti
framleiðendur Aptiless 
taka á móti verðlaunum

fyrir bestu vöruna á 
markaðnum í sýnum 

flokki þyngdarstjórnun

Internt utbildningsmaterial butik

FORSKNING VID
LUNDS UNIVERSITET

När forskningen kring thylakoider drog 
igång vid Lunds universitet, under 
ledning av Charlotte Erlanson-Albertsson, 

Ganska snart gjordes upptäckten att 
thylakoider hade en aptitdämpande 

vidare med humanstudier, studier på 
människor, och insåg att de hade gjort 

Mättnads-
känsla under 
sex timmar 
I studierna på människor 
blev det tydligt att 
thylakoider bidrar till en 

 
Efter sex timmar är 
mättnadshormonet CCK 
betydligt högre hos de som ätit thylakoider jämfört med 
kontrollpersonerna i studien1

Bland de som deltog i studien visade det sig att thylakoider 
 

i mindre portioner och ett minskat sötsug mellan måltiderna vilket 

Fotograf: Kennet RuonaDr. Charlotte Erlanson
Albertsson, Prófessor
við Karólínska 
Háskólanum í Lundi 
í Svíþjóð

Rannsóknir gerðar af 
Karólínska Háskólanum
í Lundi í Svíþjóð



Lína er búin
að missa
10 cm 
í mittismál 
á 3 mánuðum

Thylakoids:
Dregur úr hungri

Eykur mettun
Minnkar sykurlöngun

Minnkar ummál
Fækkar aukakílóum

Jafnar blóðsykur
Lækkar blóðfitu -

kólesterol og
blóðþrýsting

Eykur orku
Bætir þarmaflóru

Fæst í 14 og 28 daga skömmtum.
Útsölustaðir: Flest apótek og heilsu búðir. Umboð Vitex ehf

Athugið þó að ferskt spínat hefur ekki sömu áhrif Aptiless spínatduftið, 
því meltingarvegur mannfólksins getur ekki brotið niður Thylakoids úr fersku spínati.

Notkun:
Blandist í kalt vatn
eftir þörfum eða
hvaða kalda drykk 
sem er.

Mestur árangur 
næst ef blandað er 
með 1-2 matskeiðum 
af góðri olíu td. olífu.

Inntaka
30 mín fyrir mat.

Frábært fyrir þá sem 
eru á 5/2 mataræði

Mestur árangur næst eftir 3 mánaða notkun


