Skönhet & livsstil

50 Sänk ditt
procent i Sverige har ett
för högt kolesterolvärde
utan att veta om det.

Lycq är
ett nytt kosttillskott som innehåller växtsteroler från tall
vilket har en
dokumenterad
kolesterolsänkande effekt.
30 tuggtabletter kostar 99
kr på utvalda
Apotek och
Lifebutikerna.
Läs mer på
www.lycq.se

kolesterol

– Växtsteroler är växtrikets
motsvarighet till människans kolesterol. De liknar varandra i sin
kemiska struktur och det har visat sig i undersökningar att de
kan sänka blodfetterna.

Varför är det viktigt att sänka kolesterolvärdet?
– Ett för högt kolesterolvärde bidrar till risken för hjärt- och
kärlsjukdom, främst hjärtinfarkt.
Tar man växtsteroler som kosttillägg kan det vara ett verksamt
sätt att sänka sitt kolesterolvärde
och undvika framtida sjukdomar.
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mycket hår att färga funkar inte
det heller. Kan man öka ögonbrynsväxten på något vis? Sara
– Ja, det finns en hel radda med
ögonbryns- och ögonfransnäringskrämer. Neulash, VitaRe Lash,
Depend och Milliondollarbrows

Hej då
kvisslor!

Simples ansiktspeeling håller borta kvisslorna med hjälp av
E-vitamin och risskal.
75 ml 65 kronor på
eleven.se.

Hur får jag mina ögonbryn att växa?
@
Mejla
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Vad är växtsteroler för någonting?

– Växtsterolerna har en förmåga att minska upptaget av kolesterol i tarmen. Minskningen kan
uppgå till 30–50 procent och kolesterolhalten i blodet kan gå ner
10–15 procent.

Fermenterade (jästa) skönhetsprodukter är framtidens melodi inom
hudvården. De har en bevarande och
läkande verkan på huden. Detta upptäckte den svårt brännskadade vetenskapsmannen Max Huber och skapade den jästa brygden som är grunden
i La Mers produkter.
Nu släpper prestigemärket ett nytt
serum som heter The Radiant serum
som innehåller jästa blåalger. Dessa
sägs stärka huden och dämpa pigmentfläckar. Kruxet är bara priset:
50 ml kostar 2 450 kronor!

till mig!

… Anders G
Olsson professor
emeritius och
kardiolog på
Stockholm Heart
Center.

Hur kan de sänka kolesterolet?

Dyr jästbrygd ska stärka huden

Hej! Jag har nästan inga ögonbryn.
Måste fylla i dem
varje morgon,
annars ser jag ut
som en alien. Har prövat att färga
men eftersom det inte finns så

Hallå där…

är några. I USA finns en produkt som heter Vitesse som
ska öka på tillväxten, men
den är receptlagd. Neulash
är den som jag tycker mig se
bäst resultat av, i alla fall på
fransarna.
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...som undrar om det
finns några vargar kvar i
Sverige?

