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sil ica hjelper ogsA mot strekk-
merker. Gode kilder for disse mi-
neralene er rsdl kjott, fisk,
helkorn og notter.
. Gi deg selv en god massa-
sje jevnlig, Det sker blod-
sirkulas-jonen og kan kanskje
ogsA hjelpe mot strekkmerker.
.Sorg for et sunt og variert
kosthold med mye frukt,
gronnsaker, f isk, f iber og vann.
Dette er viktig for A gi huden
den neringen den trenger.
r Brqk en kropps- eller
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Monica Kristin Halvorsen (34
fra Haugesund har fodt fire barn.
Alle svangerskapene har satt spor
etter seg i form av usnskede
strekkmerker. NA har hun provd
det nye, norske produktet
M#;6'M;i'Iil -'

, l

ilY€s.1ilX.'"i\.*

frott6bsrste hver dag.
Borst huden med raske bevegel-
ser fra topp til t6.
oVar forsiktig i solen.
UV-strAler odelegger hudens
kollagenfibre.
o Tren opp musklene dine!
Har du strekkmerker pA magen,
kan du trene opp magemusklene
dine, slik at huden strammes
og strekkmerkene blir mindre
synlige.
oSmor deg daglig med
en fuktighetskrem.

Forebygg strekkmerker
Det er vanskelig A forebygge
strekkemerker. Arv kan nemlig
vare en medvirkende Arsak. Men
folger du rAdene under,
sti l ler du i alle fall best
mulig rustet.
. Ga sakte opp eller ned
i vekt, Da fAr kroppen din tid
nok ti l  A omstil le seg.
.Sorg for 5 fi i deg nok
vitamin E, som holder huden
sunn og smidig. Ta ti lskudd av
vitamin E eller smsr E-vitamin-
olje direkte pA huden. Sink og
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FOR: Slik sA Monica Kristin Halvorsens mage
ut fsr behandlingen med fiskeproteiner.
Huden var sprukket og las, og arret ved
navlen svert markant.

ETTER: -Min opplevelse er at
strekkmerkene er blitt 80 prosent bedre.
sier Monica Kristin.

-Spor du meg om hvor for- sitivbieffektavfiskeproteinerer
noyd jeg er pi en skala fra 1 til at et skjemmende arr hun hadde
10, er svaret 8.Jeg har fortsatt litt ved navlen nesten er blitt borte.
strekkmerker pi magen, men hu- -Samtidig er ansiktshuden
den er blitt si mye strammere at blitt glattere, neglene hardere
det ikke lenger er noe iL bry seg og hiret mye mindre lMost. Si
om. Strekkmerkene jeg hadde fiskeproteiner har sannelig noe
overst pi lirene, er si godt som for seg, sier Monica Kristin for-
borte, sier Monica Kristin. noyd. a

Hun forteller at en annen po- ann-britt.bangeraas@hm-med.ia.no

Sl i k virker fiskeproteiner
Mesteparten av huden vAr bestAr av kollagen, et protein som
ogsA finnes i ben, hAr, sener og negler. Kroppen produserer
selv kollagen. Men etter hvert som vi blir eldre, avtar produk-
sjonen og huden forandrer sammensetning og struktur.
-Ved A ti l fsre kroppen fiskeproteiner stimuleres den ti l  A ske
kollagenproduksjonen igjen. Jo mer kollagen, desto bedre
hund, sier Bjade Langhelle.
Han er biokjemiker og har vert med pA A uivikle kost-
ti lskuddet Marine Matrix.
-Huden best6r av tre lag - overhuden, larhuden
og underhuden. Overhuden kan behandles utenfra.
De underliggende delene, derimot, mA behandles innenfra
gjennom riktig ernaring. Og det er her fiskeproteinene
spil ler en viktig rolle, sier han.
Fiskeproteiner er ogsA gunstig for slitasjegikt og sArheling.
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i irenes lap har forsokt det mes-
te for i fi bukt med det lose og
sprukne mageskinnet.

Hun har tatt  si lups i  massevis
og trent opp magemuskulaturen
veldig, men det har ikke hjulpet
pi huden. Og hun har kjopt den
ene kremen dyrere enn den and-
fe og smurt og smuft, men uten
resultat. Etter hvert opplevde
hun strekkmerkene som si be-
lastende at hun faktisk vurderte
kirurgi. NiL er den tanken skrin-
lagt. En daglig dose fiskeprote-
iner rart ut i et glass vann har
nemlig fitt huden hennes til i
stramme seg.

-Jeg er en noktern dame og
trodde i utgangspunktet ikke pi
at dette kunne virke. Men da jeg
fikk tilbud om i vare "forsoks-
kanin", og produktet var et rent
naturprodukt, sa jeg likevel ja.
Jeg hadde jo ikke noe i tape.
Og ni er jeg bare glad. I lopet
av i t te mineder ble magen min
80 prosent bedre. Hadde jeg ikke
v€rt sa fornoyd, hadde jeg aldri
i livet vist den frem i Hjemmet.
Men nir dette hjalp meg, kan
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det ogsi hjelpe andre kvinner
som sl i ter med det samme. sier
Monica Kristin.

Tar tid
Produktet Monica Kristin har
brukt, er norsk. heter Marine Ma-
trlr og er basert pi proteiner fra
fiskeskinn. Det er gjort en del
studier pi dette produktet som
viser at det har effekt pi rynker.
Tilbakemeldinger til produsenten
fortalte ogsi om positiv effekt pi
strekkmerker. De onsket i tes-
te ut dette, og via bekjente fikk
Monica Kristin sporsmil om hun
ville delta i et forsok hvor magen
hennes skulle fotograferes for,
under og etter behandling med
fiskeproteiner.

-Det tok tid for jeg begynte a
se effekten, sier Monica Kristin.

Etter et par mineders bruk var
hun fortsatt litt usikker, men et-
ter h ha tatt fiskeproteiner dag-
lig i tre mineder si hun at noe
skjedde, og etter itte mineder
var hun kjempefornoyd.

-Si det gjelder nok i vrre litt
tilmodig, sier hun.
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