
10 stk. af Lotte Paarups dvd
”Oxygen” til en værdi af 199 kr.

Skriv teksten: FEK OX
Send til nummer: 1266

Vi skal have din sms senest 13. januar 2010. 
Det koster 6 kr. (+ alm. sms-takst). 
Se vilkår for sms-tjenester på side 118.
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Sundhed

Det kan næsten føles som snyd, når vi tager fusen på hjer-
nen og indfører en enkelt smækkersund vane ad gangen, 
som vi her bringer opskriften på. Ikke desto mindre er det 
det, der virker, og som ikke kun gør, at vi bliver en lettere 
udgave af os selv, men at vi efter 5 uger kan se i bakspejlet 
og konstatere, at vi har lagt vores livsstil om – til det bedre! 
Taber du ikke fem kilo i kropsvægt, så fortvivl da ej, så har 
du garanteret smidt fem centimer i taljen eller gået en buk-
sestørrelse ned. Uanset hvad, vil der ske noget godt for dig, 
din krop og din badevægt om fem uger, hvis du starter nu.

FÅ DIN DRØMMEKROP:

Tab      kilo
på       uger5 5

Vind!

AF ANNE-GRETE BELMADANI. FOTO: ISTOCK

Nyt år, ny start, nye vaner, ny krop. Det er muligt – og nemt – hvis du fra 
i dag og fem uger frem indfører én ny og sund vane hver eneste uge i fem 
uger. Du får en ny krop, en ny livsstil og fem gode vaner, der gør at du også 
vil blive ved med at holde vægten. Så gør dig klar til at ændre din krop og 
din livsstil – det begynder nu ...
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DRIK VAND – OG SMID DET FØRSTE KILO

Hvorfor:
Omkring 70 % af vores krop består af vand, og krop-
pen behøver væske for at forbrænde fedt. Når du 
drikker for lidt vand, går kroppen på spareprogram. 
Kroppen har nemlig brug for vand til både at tilføre 
næringsstoff er til cellerne og til at komme af med 
aff aldsstoff er. Får kroppen ikke vand nok, vil den 
bruge det vand, den har, til de vigtigste organer 
som f.eks. hjerte, nyrer og lunger – og så lidt som 
muligt på det, der er knap så vigtigt, som negle, hud 
og hår. Med andre ord: Drikker du for lidt vand, er 
det fysisk umuligt at tabe sig.

Sådan gør du:
Wear your water – klæd dig på med vand! Sørg 
for altid at have en halvliters vandflaske med i 
håndtasken. Fyld den op hjemmefra, og stil van-
det foran dig på skrivebordet – i stedet for posen 
med Matadormix.

Drik 4-5 halvliters vanddunke om dagen. Er du fy-
sisk aktiv, så drik mere: En halv liter vand til hver ½ 
times aktiv træning.

Drik masser af vand, også når du går i gang med 
uge to …

1UGE

SPIS MORGENMAD – OG SMID DET ANDET KILO

Hvorfor:
Når du vågner om morgenen, har du ikke spist i 
mange timer. Kroppen har derfor brug for at få 
fyldt depoterne op igen. Vælger du ikke at spise 
morgenmad, falder blodsukkeret. Du bliver træt og 
ukoncentreret, og dit behov for at få blodsukkeret 
til at stige skal dækkes hurtigt. Og her er det, vi tyr 
til de hurtigt virkende kulhydrater, som vi f.eks. fi n-
der i sodavand og slik. Men spiser du morgenmad, 
er blodsukkeret stabilt – og chancerne for at falde i 
med det søde minimeret …

Sådan gør du:
Spis et nærende morgenmåltid, med både fedt, 
proteiner og kulhydrater. Havregryn eller hav-
regrød med nødder og mandler er lige i øjet. Få 
dine proteiner ved hjælp af æg og kødpålæg. 
Har du svært ved at spise morgenmad tidligt om 
morgenen? Sørg for at have en lille morgenmads-
madpakke med på arbejde.

Fortsæt vanen med at drikke vand og spise mor-
genmad og …

2UGE

Hanne Sophie Kristensen (tv. på billedet)
•   Kostvejleder og personlig træner hos Den 

Intelligente Krop

Lotte Paarup
•  Fysioterapeut og har siden 1993 arbejdet 

med træning, sundhed og velvære for 
hele familien

•  Stifter og idégrundlægger af Den Intelli-
gente Krop, som handler om, at kroppen 
fra naturens side er intelligent – og der-
for kan du i hendes webshop fi nde intel-

ligente produkter, der hjælper os til en 
sund hverdag

•  Har igennem fl ere år levet af at undervise 
professionelle i motion og bevægelse i 
både ind- og udland

•  Holder foredrag og udarbejder øvelses- 
og bevægelsesmateriale til virksomheder 
og organisationer

Læs mere om Lotte på www.lottepaarup.dk 
– og besøg webshoppen 
www.denintelligentekrop.dk.

EKSPERTERNE BAG ARTIKLEN: HANNE SOPHIE KRISTENSEN OG LOTTE PAARUP

” ”
Det handler ikke om fravalg, men om tilvalg
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BEVÆG DIG LIDT MERE – OG SMID DET FJERDE KILO

Hvorfor:
Vi er skabt til at bevæge os, ellers vi får ondt i krop-
pen, den bliver deform, og vi bliver syge. Vores 
mentale tilstand hænger sammen med bevægelse 
og kost, og blot lidt gør en massiv forskel. Hvis du 
tit er i dårligt humør, er det sandsynligt, at du ikke 
bevæger dig nok.

Sådan gør du:
Tænk først mere bevægelse i form af transport. 
Hvordan kan du nå fra A til B ved at gå eller cykle? 
Små skridt kan få dig langt, gå f.eks. hen til en kol-
lega i stedet for at sende en mail. Det lyder måske 
ikke af meget – men det giver en massiv forskel for 
din badevægt på sigt.
Motivationen får du ved først at beslutte dig for, 
hvad du ønsker. Acceptér, at det måske ikke er be-
hageligt eller sjovt i begyndelsen. Giv din krop en 
chance for at få udbytte af mere bevægelse, og det 
kan du give den ved at trodse vind, vejr og ømme 
muskler. Ja, bliv ved, og vid, at når du kommer ud i 
den anden ende, så har du givet dig selv og din krop 
en fantastisk vane, du ikke slipper af med igen.

Fortsæt vanen med at drikke vand, spise morgen-
mad, trække vejret og bevæge dig lidt mere og …

4UGE

TRÆK VEJRET HELT NED I MAVEN – OG SMID DET TREDJE 
KILO

Hvorfor:
Vi skal trække vejret med en ordentlig vejrtræk-
ning og med hele kroppen; som en bølge fra ma-
ven og op igennem kroppen. For når vi trækker 
vejret, stempler åndedrætsmusklen ned mod de 
indre organer, og det er godt for at massere dine 
tarme, som er en vigtig del af fordøjelsessystemet. 
Rigtig mange taber sig ved at trække vejret dybe-
re, end de plejer, da det også beroliger nervesyste-
met, og herved reagerer kroppen med at ville give 
slip på fedtet og aff aldsstoff erne. Og når vi puster 
ud, stempler åndedrætsmuskulaturen op igen. Vi 
trækker vejret omkring 20.000 gange om dagen, 
og din vejrtrækning er din egen lille massør til dine 
organer, tarme og din fordøjelse. En seddel på kø-
leskabet eller en reminder i din Outlook-kalender 
med ”husk at trække vejret” (dybt) kan også hjælpe 
den gode vane på vej – og det bliver efterhånden 
til en vane.

Resultatet: Du undgår forstoppelse og ophobning af 
aff aldsstoff er – du bliver en lettere udgave af dig selv.

Sådan gør du:
Tag én dyb vejrtækning – lige nu og med dit FEMI-
NA i hænderne – og du gør en forskel her og nu.
Stop op 2-3 gange om dagen, og træk vejret dybt 
5-10 gange.

TIP: Den bedste måde at huske det på er ved at 
være i god kontakt med din krop. Blot ved at be-
gynde med at trække vejret mere bevidst og med 
opmærksomhed på et godt åndedræt. Også ved 
at motionere, men du kan sagtens løbe uden rig-
tig at mærke efter i din krop. Så – gi’ den gas med 
de dybe vejrtrækninger!

Fortsæt vanen med at drikke vand, spise morgen-
mad og trække vejret og …

3UGE

KOM GODT I GANG
I starten kan du skrive dig en note til dig selv eller sætte en 

alarm på mobilen. Når den ringer, så trækker du vejret, spiser, 

drikker eller motionerer. Efterhånden vil din krop selv bede om 

det. Den er så fantastisk indrettet, at den altid vil indordne sig 

under de forhold, den udsættes for. Det betyder, at hvis du ikke 

drikker særlig meget vand, vænner du kroppen til ikke at føle 

tørst – og spiser du ikke særlig meget, vil kroppen ikke føle sult. 

Men det betyder ikke, at det er godt for din krop – den forsøger 

bare at overleve! Derfor skal du også vænne din krop til at give 

dig besked om, hvornår du skal være god ved den.

SLANK MED FEMINA
Få din helt egen slankedoktor, og tab dig med FEMINA. 
Læs hvordan på slankedoktor.femina.dk
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((billede til andet opslag))
Det kræver kun lidt mere bevæ-
gelse og et sundt mellemmåltid 
for, at du taber de sidste ekstra 
kilo ...

SPIS OFTERE – OG SMID DET FEMTE KILO

Hvorfor:
Det enkle svar: Sæt din forbrænding op ved at spise 
oftere. Holder du igen med maden, reagerer krop-
pen ved at holde på det, den har. Simpelthen fordi 
den ikke ved, hvornår den får mad igen. Kroppens 
evne til at nedsætte forbrændingen, når fødeind-
taget er begrænset, er én af årsagerne til, at vi har 
overlevet gennem tiderne. Men det betyder altså 
også, at du ikke taber dig …
Spiser du 5-6 gange om dagen, har du en fantastisk 
mulighed for at holde dit blodsukker konstant. Og 
du vil opleve ikke at have behov for hurtige kulhy-
drater for at overdøve trætheden og den mang-
lende evne til at koncentrere dig. Du vil nyde, at 
dit blodsukker ikke konstant rutsjer op og ned – og 
belønningen er mere overskud og energi, som igen 
giver dig mere lyst til endnu mere fysisk aktivitet.

Sådan gør du:
Wear your food too! Ligesom med vanddunken, 
så forsyn håndtasken med frugt, grøntsager og 
rugbrød. Spis din proviant mellem de 3 større ho-
vedmåltider morgenmad, frokost og aftensmad, 
så du på én dag når op på i alt 5-6 måltider. Al-
lerede efter få dage vil du, dit blodsukker og din 
energi mærke en forskel.

Nu, fortsæt de gode vaner med at drikke vand, spise 
morgenmad, trække vejret, bevæge dig lidt mere 
og spise oftere, og husk at fejre dig selv! Med tiden 
vil du opleve, at du ikke engang tænker over dine 
nye vaner – de bliver til en del af dig, din hverdag og 
din livsstil. Men forvent også, at du i perioder ikke 
vil kunne leve op til alle vanerne på én gang, for der 
er f.eks. overarbejde, ferie og kurser, der vil udfor-
dre dig. Og så handler det om at være overbærende 
over for dig selv – det gode ved vaner er jo, at de er 
nemme at vende tilbage til.

5UGE

Det er lige så let, som det lyder” ”

SMS og vind 1 stk. Spa Pure, en luksusbehandling, der 
detoxer og støtter op om dit vægttab. Nyd den hos Com-
plete Me i Badstuestræde i København. Oplev en eff ektiv 
bodywrap, der stimulerer den indvendige udrensning af 
kroppen. Kroppen tørbørstes og indsvøbes i havalger, og 
behandlingen afsluttes med bad og afspændende mas-
sage med aromaolier og planteekstrakt. Spa Pure-behand-
lingen har en værdi af 775 kr.

Skriv teksten: FEK PURE
Send til nummer: 1266

Vi skal have din sms senest 13. januar 2010. Det koster 6 kr. 
(+ alm. sms-takst). Se vilkår for sms-tjenester på side 118.

Særligt tilbud 
i uge 1-5 2010:
COMPLETE ME FORKÆLER FEMINAS LÆSERE
Få 10 % på Behind You, behandlingen, der giver dig en glat-
tere og fastere bagdel. Frugtsyrer, dybdegående binde-
vævsmassage og drænende produkter blødgør bulet væv, 
øger blodgennemstrømningen og fremmer udskillelsen af 
ophobede aff aldsstoff er. Pris uden rabat er 495 kr.

Vind!
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