
KOSTTILLSKOTT
- Intensive PT -

Robin Olsson 

-Vilka kosttillskott använder DU?
-Ta 2 minuter till att ange svaren i chatten.

http://powerpoint.sage-fox.com/
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Kosttillskott – Tillskott till kosten

Begrepp - Kosttillskott

Hopp om förändrad kroppssammansättning - Inget mirakelpiller. 
Förbättrade vanor gör magin. 

Det som faktiskt påverkar och ger resultat i vår diet:
1. Kaloriunderskott/-överskott beroende på våra mål

Viktigast! Antalet kalorier i förhållande till energibalans avgör.

2. Fördelningen av Protein, Kolhydrater, Fett och Fibrer
Uteslut varken fett eller kolhydrater. Kolhydrater behövs för att våra organ ska fungera optimalt.
Fett behövs för hormonbalansen i våra kroppar. 

Det som behövs för ett hållbart resultat på sikt:
3. Adekvat intag av vitaminer/mineraler och vätska
4. Äta de tider vi vanligtvis äter, utefter hunger och träning

Inte gå hungrig/proppmätt till gymmet/löparspåret. Ex. liten portion innan och större efter som återhämtning.

OM vi inte kan få i oss tillräcklig mängd av något via kost:
5. Tillför näringsämnet genom kosttillskott. 

Ett kosttillskotts syfte är att tillföra något vår kropp har brist på! Ingen brist = ingen extra effekt.

Grundstommen: Beteende & Livsstil
Tror Du att din klient skulle kunna tänka sig en livslång kosthållning bestående av torsk och broccoli?
Förhåll Dig till klientens matvanor och gör små hållbara förändringar.



Forskning?

Placebo – Den grupp som får ett sockerpiller i tro om substans
Placeboeffekt - stark inbillad effekt om att något funkar, trots sockerpiller!

Kontrollgrupp – Gruppen som varken får sockerpiller eller 
substansen. Används även mot upplevda bieffekter i testgruppen

Noceboeffekt– försämringsinbillning, intolerans
Ex. upplevda symptom av gluten trots sockerpiller

Forskningens tillvägagångssätt:
Ex. 3 Grupper
Gr.1 – Får inget (Kontrollgr.) → Inget resultat
Gr.2 – Får sockerpiller i tro om substansen (Placebo) → Får resultat
Gr.3 – Får substansen som skall utvärderas → Får resultat

Placebo – Nocebo



Forskning?
Är forskningen trovärdig?

Förekommer:

Fusk (oftast sponsrade studier) – att studien är sponsrad är i sig inget fusk! Däremot svårt att 

svara rättvist, Ex. får du pengar för att visa fördelar med socker är det svårt att låta företaget betala för 
något som de sen inte får användning för. Leder till ”leta tills du hittar”…

P-fiske – Forskningen är gjord utan önskvärt resultat. Använder sedan siffrorna för att söka 
signifikanta avvikelser som kan användas som resultat. 

Feltolkningar – mänsklig faktor, som borde ses av den som gör expertgranskningen (per review)

Metaanalyser/systematiska översiktsgranskningar är en samling av flertalet RCT-studier 
vars observationer sätts ihop och analyseras för att se om olika forskares resultat stämmer. 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT) ofta dubbelblindad, vilket innebär att varken 
försökspersonen/patienten eller forskaren/försöksledaren är medvetna om vet vilken grupp 
försökspersonen tillhör.

In vitro (Provrörs-/laboratoriestudier) studier på substanser som funkar i teorin (lab-tester) 
men sällan i praktiken, ex. ämnen som kroppen redan har korrekt mängd av.

Ex. Case report 6 måltider om dagen, resultatet: ”funkar för mig ”
Metaanalys som visar att gemene man får i sig färre kalorier om vi begränsas till 3 måltider om dagen. 
Oavsett rekommendation: kalorier in/ut avgörande!



Proteinpulver (Livsmedel)
Whey - Milk - Casein - Egg - Beef

Soy - Rice - Hampa - Pea
Concentrate – Isolate – Hydrolysate (Peptide)

Försäljningssyfte: Viktminskning – Muskelbevarande – Muskelökning

Utvinns ur: Mjölk (Vassle/Kasein) – Skapandet av ost (biprodukt)

Hur mycket protein/kg kroppsvikt får Du i dig per dag?
Totala kalorimängden avgör vad vågen visar, men för ändring i kroppssammansättning 
finns följande riktlinjer:
RDI: 0,8 g/kg per dag.
För muskelbyggande: 1,62 g/kg i samband med adekvat kcal-intag /dag.
Viktuppgång: 1,62 g/kg med ett kaloriöverskott på 1-300kcal/dag (enklast räkna per vecka).
Viktnedgång: 2,3 - 3,1 g/kg i samband med ett reducerat kalori-intag /dag (-1 – -500).
Observera – sällan är den ena dagen den andra lik vad gäller energiförbrukning in/ut.
Din RMR minskar under viktnedgången och ökar under viktuppgången.
RMR (Vilometabolism) * PAL (Fysisk Aktivitetsnivå [1,3-2,3]) = Kaloribehov för viktbalans

Effekt? Vid brist! Ingen extra effekt av överskott (1,62 g/kg/dag).

Skillnader mellan proteinsorter? Upptagshastighet? Typ av 
processhantering (pris)?



Proteinpulver

Systematic review, meta-analys och meta-regression

49 studier med 1863 deltagare

Urvalskrav: RCT’s på styrketräning, varaktighet: 6 – 21 

veckor, intag av proteintillskott.

Resultat: 

- Signifikanta ökningar i styrka (1 RM), fettfri massa (kroppens 

vikt – fett = muskelvävnad, vätska, organ, skelett m.m.), och 

muskelomfång/-storlek. 

-Effekten av protein var större för redan tränande individer vad 

gäller ökning av FFM (mer muskler). Stagnerade med en 

stigande ålder; inte lika effektivt som i yngre dagar, men vid 

styrketräning gav det fortsatt en ökning. För otränade minskade 

FFM (muskelmassan).

- Intag mer än 1,62 g/kg/dag gav inga extra ökningar i FFM.



Proteinpulver

Meta-analys (6 – 21 v)

- Resultaten av 1 RM för otränade samt tränande 

individer för varje enskild studie som analyserats.

-Cirkeln i varje studie visar snittresultatet (större cirkel = 

större betydelse i meta-analysen, stort antal personer).

- Horisontella linjen för varje studie visar övre och nedre 

gräns för vilka 95% av individerna höll sig inom.

- Romben/Rutersymbolen vid otränad (0,99 kg), tränad 

(4,27) och total (2,49) visar genomsnittligt resultat av 

samtliga studier.



Proteinpulver

Meta-analys (6 – 21 v)

- Resultaten av FFM för otränade samt tränande 

individer för varje enskild studie som analyserats.

-Cirkeln i varje studie visar snittresultatet (större cirkel 

= större betydelse i meta-analysen).

- Horisontella linjen för varje studie visar övre och 

nedre gräns för vilka 95% av individerna höll sig inom.

- Romben/Rutersymbolen vid otränad (0,15 kg), tränad 

(1,05) och total (0,30) visar genomsnittligt resultat av 

samtliga studier.



Proteinpulver

Linjär regression av proteinintag i förhållande till ökning/minskning av 

FFM (minst 6v)

- 95% av resultaten återfinns i intervallet 1,03 – 2,20 g protein/kg/dag. 

- Avvikande från det linjära sambandet vid 1,62 g protein/kg/dag 

(brytpunkten) → i analysen ger mer protein än detta ingen extra effekt.

Värt att notera!

-Merparten av studierna var på otränade personer som trots detta hade lägre 

resultat av 1 RM och FFM efter 6-21 veckor än de individer som redan var 

etablerade inom styrketräning (Troligtvis lägre protein i dessa studier än för de 

träningsvana 5 av 49 studier visar trots allt en minskning av FFM. Visste de hur de 

skulle ta ut sig i alla studier? Ansträngde de sig inte fullt ut? Stannade de när de 

kände ”obehag” i musklerna? Har studierna blivit påverkade av detta?)

- Med 1,6 g/kg/dag ligger medianen på 2,5 kg FFM i ökning för periodintervallen 

6-21 veckor (snittet låg som tidigare nämnt vid 0,3kg).



Muscle Gainer – Weight Gainer – Recovery

Gainer

Försäljningssyfte: Viktökning – Muskelökning – Återhämtning

Utvinns ur: Stärkelse från Majs/Potatis (Maltodextrin), Mjölk (Vassle/Kasein), 
Palmolja/Kokosolja (MCT-fett)

Hur mycket kolhydrater/kg kroppsvikt får Du i dig per dag?
Kolhydrater/Protein-ratio i Gainers, ex. 3:1

RDI av kolhydrater för våra organ: 130g/dag.
Beroende på aktivitetsnivå: 3-10g/kg per dag.

Maltodextrin, Dextros, Fruktos, Vitargo, Socker

Effekt – Kommer Du gå upp i vikt av en Gainer?
Ditt totala kaloriintag över dagen/perioden är det som avgör.
Dock enkelt sätt att få i sig mycket energi, vilket underlättar viktuppgångssyfte.



Gainer
Systematic review

20 studier – uthållighet (troligtvis cykling)

Syfte: Analysera effekten med supplementering av 

kolhydrater, protein och elektrolyter (salter/mineraler) 

under pågående uthållighetsträning.

Resultat: 

- 13 av 20 studier hade signifikanta förbättringar på 

uthållighetsutförandet = 65%, vilket i sig är för lågt för att 

säga oss något.

- Störst genomslagskraft genom att tillsätta protein till 

kolhydratsdrinken och på så sätt öka kaloriinnehållet → att 

dricka mer av kolhydratsdrinken under passet skulle därmed 

ge samma effekt. 

- Att byta ut delar av kolhydratsdrinken med protein gav 

ingen extra effekt.



Gainer

Cohort study

10 st fritidstränande män

3 gr: protein/carbs (Gainer), carbs, placebo

Intag: Före, under, direkt efter 90min sprinttest 

(periodiska sprintintervaller – 15 meter, ex. fotbollsmatch).

Test: Före, direkt efter, 1h efter & 24h efter.

Resultat: 

- Ingen effekt varken på prestation eller trötthet.

- Viss effekt på några biomarkörer för minskad 

muskelskada



KreatinCreatine Monohydrate

Försäljningssyfte: Styrkeökning – Muskelökning – Kraftutveckling – Återhämtning

Finns naturligt i: Våra muskler. Förekommer i kött, ägg och fisk.

Hur fungerar det? När ska tillskottet användas? Bygg upp en buffert över dagen.
CrP till skapandet av ATP (Lagrad energi → rörelseenergi)

Effekt – Bieffekt? Andra mest effektiva energikällan (efter ATP). Ger några sekunders extra 
maximal ansträngning innan andra energiprocesser sätts in i spel (Krebs- och Cori-cykeln). 
Effekten är marginell.
Vad händer med vår egna produktion av Kreatin? Marginell skillnad.
Drar jag på mig vätska? Kreatinet binder lite vätska till musklerna. Påverkas lever/njurar? Nej!

Vem har användning av Creatine? Du som vill förbättra styrkan/prestationen i 
övningar med en varaktighet lägre än 3 min. Vanligast för explosiva prestationer.

Vilken kreatin-bindning ska jag välja? Monohydrate, Kre-Alkalyn, Nitrate, Ethyl Ester Malate, 

Citrate, Pyruvate, Ester Hydrochloride, Gluconate, AKG, Tri-Creatine Malate, 
Anhydrous, MagnaPower

Optimal dos: 5g, 1-4ggr/dag. (Du får normalt i dig 1-2g Kreatin via maten/dag)

Synergieffekt: Kolhydrater, Koffein, Beta-Alanin, ALA, Leucin, HMB



Kreatin

Systematic review och Meta-analys

60 studier, 1297 deltagare

Syfte: Jämföra kreatin mot placebo för  

underkroppsstyrka med övningar på en varaktighet lägre 

än 3 min.

Resultat: 

- Signifikant ökning av styrkan vid knäböj och benpress, 

såväl som helheten av lårmusklerna och underkroppen 

vid övningar med en varaktighet lägre än 3 min.



Kreatin

Systematic review och Meta-analys

53 studier, 1138 deltagare

Syfte: Jämföra kreatin mot placebo för  

överkroppsstyrka med övningar på en varaktighet lägre 

än 3 min.

Resultat: 

- Signifikant ökning av styrkan vid bänkpress och 

bröstpress (maskin), såväl som helheten av 

bröstmuskulaturen och överkroppen vid övningar med 

en varaktighet lägre än 3 min.



Alfa Liponsyra (ALA)
Alpha-Lipoic Acid

Ska inte förväxlas med Alfa-Linolensyra (ALA, Omega-3 fettsyra)

Försäljningssyfte: Hälsa, antioxidant – Blodsocker-reglerare (insulin-liknande) – 
Fettförbränning 

Finns naturligt i: Rött kött, lever (inälvsmat), jäst, spenat och broccoli

Effekt? Involverad i energimetabolismen. Positiva effekter på oxidation och 
inflammationer – skyddar mot hjärt-, leversjukdomar, diabetes och neurologisk 
försämring associerad med ålderdom. Insulinreglerare.

Vem har användning av ALA? Ska inte behövas som kostillskott. Personer 
med diabetesrisk.

Optimal dos: 300-600 ≤1.000mg (överdosering är toxiskt!)

Synergieffekt: Ökar upptaget av kreatin in i muskeln



Alfa-Liponsyra (ALA)

Meta-analys

10 RCT-studier

Syfte: Funkar ALA för viktnedgång?

Resultat: 

Liten, men signifikant kortsiktig viktnedgång i 

förhållande till placebo (-1,27kg mer än placebo). 

Större dos visade ingen större viktnedgång.



Fettförbrännare

Fatburner

Vanligt innehåll i en Fatbuner:
Caffeine
Green Tea Extract
Guarana Extract
Theobromine
Green Coffee Bean Extract
Cola Nut
Dicaffeine Malate
Caffeine Anhydrous 

Coleus Forskohlii
Synephrine
Theanine 



Koffein
Caffeine

Försäljningssyfte: Fettförbränning – Orka ”lida” längre/Fighting Spirit

Olika former: Caffeine, Green Tea Extract, Guarana Extract, Theobromine, Green Coffee Bean Extract, Cola Nut, 

Dicaffeine Malate, Caffeine Anhydrous 

Finns naturligt i: Kaffe, Te, Guarana, Kakao (mörk choklad), Yerba Mate, Kola nöt
Tillsatt koffein i de flesta energi-/funktionsdrycker: Nocco, Celsius, Red Bull, Monster, 
Coca-Cola, Pepsi

Varför inte enbart koffein? Större innehållsförteckning, högre pris

Effekt? Uppiggande/centralstimulerande – blockerar känslan av trötthet till viss del.

Vem har användning av koffein? Hur ser brukandet av koffein ut idag? 

Optimal dos:  Bygga upp tolerans: 100mg. Fettförbränning: 200mg. 
Styrka/prestation: 500mg+ för extremt toleranta! Vid forskning: oftast 4-6mg/kg kroppsvikt.

Överdos – symptom: (20+mg/kg) Förhöjd puls, skakningar, blodtryckshöjande, 
magbesvär, magont, illamående, kräkningar, diarré, hjärtklappning

Dags för avvänjning? 1-2 v uppehåll minst varannan månad för bevarad tolerans!

Synergieffekt: Theanine, Curcumin, Quercetin



Koffein

Systematic Review och Meta-analys

20 studier (10 mot styrka, 10 mot kraft)

Syfte: Vilken effekt koffein har på styrka och 

kraftutveckling

Resultat: 

-Liten ökning i styrka och kraftutveckling med koffein, 

dock var resultaten endast signifikanta för kraft och 

styrka i överkroppen (ingen signifikans för 

underkroppen).



Synephrine
Citrus Aurantium – Bitter Orange

Synefrin

Försäljningssyfte: Fettförbränning

Finns naturligt i: Skalet av omogen citrus-frukt

Effekt? Inga bevisade effekter varken på prestation eller viktminskning. 



Synefrin

Review

20 studier – 360 deltagare – 6-12 veckor

Tar upp publicerade såväl som opublicerade(!) 

studier på människor. Hälften av deltagarna var 

överviktiga/obesa. 

Syfte: Visa effekten av Synephrine

Resultat:

Synephrine visade sig kunna öka 

vilometabolismen och energiförbrukningen 

samt ge en något effektivare viktminskning.

Observera: Författaren Stohs förekommer i de 

flesta (samtliga?) studier med positiva resultat 

av Synephrine.



Synefrin



Theanine

Teanin

Försäljningssyfte: Fokus (utan centralstimulerande effekt) – Avslappning

Finns naturligt i: Grönt te

Effekt? Ökad uppmärksamhet  samtidigt som det har en avslappnande effekt. 
Fungerar synergistiskt med koffein för en ökad tankeförmåga/fokus och 
uppmärksamhet/vakenhet, och tar bort ”edgen” i koffein utan att ta bort 
koffeinets effekt. Förbättrad sömnkvalitet hos ADHD patienter.

Vem har användning av Theanine? 
Du som vill hitta koffein-liknande effekt vid sena träningspass, och samtidigt 
kunna sova på kvällen. Även för den som blir ”stissig” (skakig/stirrig) av koffein.

Optimal dos: Doseras med samma dos som koffein. Standarddos: 200mg

Synergieffekt: Koffein



Teanin

Cohort Study – 5-way crossover

20 st frivilliga män (samtliga deltog i alla grupper)

5 gr: 1. Teanin (200mg), 2. Koffein (160mg), 3. 

Teanin+Koffein, 4. en kopp svart té (25mg teanin), 

5. Placebo (destillerat vatten).

Resultat: 

Teanin, Koffein samt Teanin+Koffein ökade 

signifikant den igenkännande visuella reaktionstiden.

200mg teanin (8 koppar svart té) ökar 

uppmärksamheten till liknande grad som 160mg 

koffein. Större intag (ex. kombination) ger större 

inverkan.



Forskolin

Coleus Forskohlii

Försäljningssyfte: Fettförbränning + Testosteronhöjande/Muskelökande

Finns naturligt i: Roten av växten Plectranthus Barbatus

Effekt? Studier visar inga spår om viktminskningspotential. Ingår i Livsmedelsverkets 
VOLM-lista (Växter och växtdelar som är Olämpliga i LivsMedel) och klassas som hälsofarlig!
Klassas i.o.m. detta som läkemedel.

Med tanke på att kända försäljare så som Svenskt Kosttillskott säljer denna substans verkar 
Livsmedelsverket släppt på tyglarna, detta troligtvis då upptaget av Forskolin i kroppen är 
väldigt begränsad, vilket gör den i princip verkningslös.

Vem har användning av Coleus Forskohlii? 
Avrådes helt med tanke på Livsmedelsverkets syn på substansen! 
Liten vetskap om substansen → de som provar substansen agerar i princip försökspersoner!



Coleus Forskohlii

Dubbelblindad RCT-studie

23 st kvinnor (20-25år)

Testperiod: 12 veckor.

Test utförd före, vid 4v, 8v och 12v av supplementering med 

Forskolin.

2 gr: placebo, CF (250mg av 10% CF extrakt 2ggr/dag)

Kalori- och makrointaget hölls jämna i båda grupperna.

Resultat: 

- CF-gruppen uppvisade en mild ökning i kroppsvikt. 

- Inga signifikanta förändringar i fettmassa, fettfri massa, 

eller fettprocent.

-Inga signifikanta interaktioner på metaboliska markörer, 

blodfetter, muskel- och leverenzymer, elektrolyter, 

röda/vita blodkroppar, hormoner, hjärtfrekvens, blodtryck 

eller veckovisa rapporterade bieffekter.



Pre-Workout

Prestationshöjare (PWO)

Vanligt innehåll i en PWO:
Koffein – i olika former

Kreatin – i olika former

Nitric Oxide/Pump – Kväveoxid 

Nootropic – Kognitiv påvekan (hjärna/välmående)

BCAA – Grenade aminosyror

+ 1 ny (ännu ej förbjuden) substans



Citrulline – Watermelon Extract

Citrullin

Försäljningssyfte: Förbättra muskulär uthållighet aerobt & anaerobt – 
PUMP / Blodkärlsvidgande (vaskulär) – Kraftutveckling

Finns naturligt i: Vattenmelon.

Effekt? Ökar nivåerna av arginin och ornitin i kroppen, som hjälper till att föra bort 
ammoniak ur kroppen via urea-cykeln. Omvandlas till arginin i njurarna.

Vem har användning av citrullin? 
Styrkelyftare, tyngdlyftare, crossfitatleter för specifika wodar & tung styrketräning.

Optimal dos: 6-8g 1 timme före träning. Standarddos: 1-4g.

Synergieffekt: saknas



Citrullin

Dubbelblindad crossover RCT-studie 

41 st män

Test (period): 2 träningspass (tot. 16 set).

- 8g Citrullin i 1 av de 2 passen, placebo i det pass 

Citrullin inte användes.

-Bänkpress: Repstålighet (Uthållighet) på 80% av egen 

maxstyrka (80% av 1RM). 8 set – kort vila

-2 gr: placebo, Citrullin (samtliga 41 var med i båda gr.)

Resultat: 

- Från set nr 3 och uppåt visade Citrullin signifikant 

positiva effekter med fler antalet repetitioner än 

placebo, >50% fler repetitioner.

- I sista setet uppgick antalet reps till 100% (dubbelt 

upp) vid supplementering med Citrullin mot placebo. 



Citrullin

Dubbelblindad RCT-studie

12 vältränade män

2 gr: placebo, 8g Citrullin

Test (period):

-Underkroppsövningar utförda av tyngdlyftare: 

5 set (60% av 1RM) till failure på benpress, följt av 

hack squat och bensparksmaskin. 

Resultat: 

- Citrullin utförde signifikant fler repetitioner 

genom alla 3 övningar.



Citrullin

Dubbelblindad RCT-studie

10 vältränade män

2 gr: placebo, Citrullin (12g)

Test (period): 2 övningar:

10 set med 15s maximala cykelspurter  med 30s 

vila mellan seten.

Efteråt 5 min vila inför cykling ”så länge du orkar” 

på 100% av individens maximala kraft.

Resultat: 

12g Citrullin gav inga direkta fördela för detta 

upplägg.



Citrullin

RCT crossover-studie

12 st (6 män, 6 kvinnor)

3 gr: placebo, Citrullin (8g), kontrollgrupp.

Test (period): 3 träningspass över 3 veckor.

1 Högintensivt pass, 3 rundor av knäböj, utfallshopp, 

knäböjshopp och laterala (sido-)hopp.

Detta utfördes med 20s arbete 30s vila.

Mellan varje runda gavs 1 min vila.

Resultat: 

Ingen signifikant effekt av Citrullin vid högintensivt 

plyopass.



Beta-Alanine

Beta-Alanin

Försäljningssyfte: Förbättra muskulär uthållighet – högre mjölksyretröskel – 
motverka muskeltrötthet

Finns naturligt i: Fisk, fågel och nötkött. 

Effekt – Bieffekt? Omvandlas till karnosin – syrabuffert i muskeln.
Paresthesia (ofarlig stickande känsla)

Vem har användning av beta-alanin? 
Maximal ansträngning mellan 1-7 minuter, ex. 800m löpare, crossfit-atlet.

Optimal dos: 4-6g fördelat över dagen. Standarddos: 2-5g.

Synergieffekt: Kreatin

Hämmande effekt: Taurin



Beta-Alanin

Meta-analys

360 deltagare

Syfte: Hur står sig Beta-alanin vid som 

prestationshöjare i olika tidsbaserade situationer?

Resultat: 

- Beta-Alanin visar inga effekter på övningar med en 

varaktighet <60 sekunder.

- Effekten av Beta-Alanin är som bäst i övningar med 

varaktighet på 60-240 sekunder (1-4 min).

- Effekten är signifikant positiv även när varaktigheten 

överstiger 4 minuter.



Bikarbonat (Bakpulver)
Sodium Bicarbonate – Baking Soda

Försäljningssyfte: Förbättrad uthållighet (repstålighet) – 
        Förbättrad syramiljö (pH) i kroppen

Finns naturligt i: Bakpulver.

Effekt – Bieffekt? Syrabuffert i blodet. Positiv för metabolismen (marginellt).

Vem har användning av bikarbonat? 
Maximal ansträngning mellan 1-7 minuter, ex. 800m löpare, crossfit-atlet.

Optimal dos: 5-10g är tillräckligt! Men rekommendationer finns på: 200-300mg/kg 
upp till 500mg/kg. Bygg upp tolerans! Kraftigt för magen.

Vid större doser: Långsamt intag (sippa) i ett litet/medium glas med vatten – 
undvika magbesvär.

Synergieffekt: Saknas



Bikarbonat (Bakpulver)

Dubbelblindad RCT – 21 vältränade cyklister

2 Gr. 0.3g * kroppsvikt med bikarbonat eller placebo

Test (period): 1 timme efter intag utfördes 30 min 

cykling på 95% av cyklistens kapacitet, följt av 110% till 

uttröttning (”så länge du orkar”). 

Resultat: 

- Cykling till utmattning (Time-to-exhaustion) förbättrades 

med bikarbonat. 

- Bikarbonatgruppen fick ett ökat pH-värde, 

bikarbonatkoncentration och blodlaktat i samband med 

intaget som varade genom båda övningarna.



Arginine

Arginin

Agmatine är ”uppföljaren” till Arginine (biprodukt – Dekarboxylerat Arginin)

Försäljningssyfte: PUMP / Blodkärlsvidgande (vaskulär)

Finns naturligt i: bl.a. Nötter, fröer, mejeriprodukter, kött, fisk, fågel, ris & choklad.

Effekt? Påverkar inte våra nivåer vi redan har i kroppen – verkningslöst.

Hämmande effekt: Citrulline, Kreatin



Arginin / Agmatin

Dubbelblindad RCT – 20 st äldre kvinnor

Test (period): 3 besök med diverse tester:

Doppler Ultrasound Exam (test) vid vila samt precis innan 

och efter det isokinetiska styrketestet (som genomfördes 

80min efter intaget av Arginin).

-Vid besök 2 och 3 utfördes en uppsättning av 

muskelpresterande tester 80min efter intag av Arginin.

- 2 gr: placebo, Arginine

Resultat: 

- Blodflödet var likvärdigt mellan placebo och 

arginin-gruppen före supplementeringen, och förblev 

oförändrat även efter intaget av Arginin. I båda 

grupperna steg blodflödet i snitt 160% efter utförandet 

av styrketesterna. Ingen skillnad i styrka.



Tyrosine

Tyrosin

Försäljningssyfte: Anti-stress (lugnande) – Depressionshämmare – Välmående – 
         Fettförbränning 

Finns naturligt i: Kött, fisk, mejeriprodukter, vete & havre.

Effekt? Omvandlas till Dopamin (må bra-hormon). Tänka klarare i krävande/stressade 
situationer.

Vem har användning av tyrosine? Inför arbetsintervju och liknande 
situationer?

Optimal dos: 0,5-2g 30-60 min före aktivitet. Doser finns på upp till: 100-150mg/kg.

Synergieffekt: saknas



Tyrosin

Systematic Review – 15 studier

Resultat: 

- Ingen effekt av supplementering med Tyrosin för att 

förbättra den fysiska förmågan.

- Tyrosin verkar förbättra den kognitiva förmågan, 

framförallt i kortvariga stressade och/eller krävande 

situationer.



Choline

Kolin

Försäljningssyfte: Inlärning – Fokus – Fettförbränning

Finns naturligt i: Ägg (äggula), fisk, kött, quinoa.

Effekt? Reducerar fettinlagringen i levern, som om det inte förbrukas läggs på andra 
ställen.

Vem har användning av choline? Optimala nivåer via matintag. Kan ge mild 
effekt vid låga nivåer i kroppen.

Optimal dos: 250-500mg dagligen upp till 1-2g. Ska börjas med 100-200mg/dag för att bygga 

         upp tolerans.

Säljs vanligtvis som: Choline Bitartrate = 41% choline. 2,4g → 1g Choline

Synergieffekt: saknas



Kolin

Dubbelblindad RCT Crossover – 13 st män (26-30år)

Test (period): 4 fysiska och kognitiva tester.

2 gr: placebo, Kolin

Resultat: 

- Inga skillnader i prestation på fysiska tester. 

- Kolin hade ingen effekt på reaktionstid, logiskt 

tänkande, vaksamhet, rumsligt minne eller arbetsminne.



Methylhexaneamine
Geranium Oil Extract

DMAA

Försäljningssyfte: Stimulant / Party-piller (amfetaminliknande)

Finns naturligt i: -

Effekt? Direkt farligt (dödsfall) och kom ut helt utan studier



DMAA



Branched Chain Amino Acid

BCAA (Grenade aminosyror)

Består av 3 (finns 9) essentiella aminosyror: Leucine – Valine – Isoleucine

Försäljningssyfte: Muskelökning – Förhindra muskelnedbrytning – Uthållighet – Fettförbränning

Finns naturligt i: Proteinrika livsmedel (ägg, kött, fisk, fågel, mejeriprodukter m.fl)

Effekt? Leucine – Viktig roll för proteinsyntesen. Isoleucine – inducerar glukos till cellerna.

Valine – ingen enskild effekt, mer än att den är en av samtliga essentiella aminosyror vi behöver få i oss.
Tänk dig en byggarbetsplats där 3 av 9 är redo att slutföra bygget, men inte kommer speciellt långt på egen 
hand.

När ska BCAA tas? Ex. Optimera en måltids biotillgänglighet av BCAAs

Vem har användning av BCAA? Det finns inga behov för supplementering av BCAA. 

Men för att optimera proteinsyntes-peakarna och säkerställa att Du får i dig tillräcklig mängd Leucin kan det tas i 
samband med matintag (där du får i dig samtliga essentiella aminosyror).

Optimal dos: Upp till 10-20g/dag

Synergieffekt: Livsmedel



BCAA (Grenade aminosyror)

17 st män (21-28år)

Test (period): Tung styrketräning. 

- Test utförd före och efter 8v träningsperiod.

2 gr: placebo (Carbs), BCAA

Resultat: 

- BCAA förlorade minimalt med fett (-0,05), behöll FFM 

(= i princip ingen förändring från utgångspunkten).

- Carbs-gr förlorade ca 0,9kg FFM och därtill även 1,4kg 

fett.

-  Båda ökade styrkan i knäböj. BCAA ökade styrkan i 

bänkpress, ej carbs.



BCAA (Grenade aminosyror)



BCAA (Grenade aminosyror)

19 st otränade män

2 gr: placebo, BCAA

Test (period): Styrketräning, 3 set med 8-10 reps 

4ggr i veckan under 8 veckor.

-Totalt intag 9g BCAA (½ 30 min före och ½ efter 

träning).

Resultat: 

- Båda grupperna ökade styrka och uthållighet i över- 

och underkropp, men ökningarna skiljde sig inte 

mellan grupperna.

-BCAA gav ingen effekt varken på 

kroppssammansättning eller prestation.  



Beta-Hydroxy-Beta-Metyhlbutyrate

HMB

Metabolit av Leucine

Försäljningssyfte: Förhindra muskelnedbrytning (Anti-katabol)

Finns naturligt i: Leucine (som i sin tur finns i alla livsmedel innehållande protein)

Effekt? Ca. 5% av Leucine oxideras till HMB. Har inte högre proteinsyntesinverkan än 
Leucine, men sägs motverkar total mängd muskelnedbrytning under längre perioder av 
kaloriunderskott (agera anti-katabolt).

Synergieffekt: Saknas



HMB

Systematic Review & Meta-analys

6 studier – 193 deltagare

Syfte: Flertalet sponsrade studier finns med positiva 

resultat av HMB! Här är en meta-analys som bortser 

från de studier som är sponsrade av 

kosttillskottsföretagen för att se på effekten av HMB 

hos vältränade atleter.

Resultat: 

-Ingen effekt varken på styrka eller 

kroppssammansättning vid HMB intag upp till 

3g/dag.



Glutamin
Glutamine

Försäljningssyfte: Muskelbyggande

Finns naturligt i: Livsmedel med protein (höga halter i Whey/Casein). Ex: Kött, 
Ägg, Korn, Ris.

Effekt? Ingen essentiell aminosyra (finns gott om i friska människors kroppar), och 
inte heller någon muskelbyggande effekt. Effektiv för tarm- och immunsystemet, där 
glutamin används som bränsle för cellerna, istället för glukos. Dock essentiell och 
muskelläkande vid bränn- och svåra muskelskador eller vid sjukdomar som bryter ned 
musklerna i kroppen, likt de i 3:e Världen (ex. AIDS). 

Vem har användning av Glutamine? I normalfallet ingen!

Optimal dos: 5g/dag upp till 0,75g/kg.

Synergieffekt: Saknas



Glutamin

90min cykling på 65 % av VO2 Max.

2 gr: 

GLN Trial: Carbs+EAA (inkl. 0,3g/kg Glutamin) 

CON Trial (Kontrollgr.): Carbs+EAA (exkl. Glutamin).

Resultat: 

- Att addera Glutamin hade varken effekt på 

muskelglykogen-resyntesen eller 

muskelproteinsyntesen efter 90min cykling.



Carnitine

Karnitin

Försäljningssyfte: Fettförbränning – Ökad metabolism

Finns naturligt i: Kött och till viss del i mejeriprodukter

Effekt? Involverad i energimetabolismen och mitokondriernas förmåga att bränna 
fett. Dock ingen extra effekt av tillskott.

Vem har användning av Carnitine? I normalfallet ingen! Skapas naturligt i 
kroppen.

Synergieffekt: ALA



Karnitin

44 st överviktiga kvinnor

Test (period): Test utförd före och efter 8v 

träningsperiod (3 aerobicpass/vecka).

4 gr: 1. Karnitin 2g/dag, 2. aerobic + placebo

3. Aerobic + Karnitin 2g/dag 4. Placebo (no aerobic)

Resultat: 

- Inga signifikanta effekter på kroppsvikt, BMI, dagligt 

kaloriintag.



Omega-3 (EPA/DHA)Fish Oil / Cod Liver Oil / Krill Oil

Försäljningssyfte: (Hjärt-)hälsa – Minne – Inflammationshämmande

Finns naturligt i: Fet fisk (vild lax, makrill, sill, sardiner, ål), torsklever, chiafrö, alger 
/ linfrö (-olja) valnötter (Alfa-Linolensyra)

Effekt? Stärka förhållandet mellan Omega 3 och 6 (1:2 – 1:3, ger de flesta positiva effekterna). Ökar 

hjärnaktiviteten (minne, främst hos äldre), minskar inflammationer och blodproppsrisken, blodförtunnande, välmående. 
Mängden EPA  (Eikosapentaensyra) och DHA (Dokosahexaensyra) i fiskoljan som är av relevans (stor variation mellan 
olika kosttillskott).

Vem har användning av Omega-3? Den som inte får i sig omega-3 via kosten. 
Förhållanden och dess påverkan: Forntida levnadssätt 1:1 (”skapta för”). Vanligt i västvärlden: 1:15 – 1:17
Höga förhållanden orsaken till många kroniska sjukdomar. <1:5 lindrar astmabesvär (>1:10 försvårar)
1:4 har visat minska dödligheten av hjärtsjukdomar med 70%. 1:2½ visat sig minska spridningen av sjuka celler vid 
cancer + minskad risk för bröstcancer hos kvinnor. 1:2 – 1:3 Minskad inflammation hos patienter med reumatism.

Rek. dos: 1-6g/dag (Omega-3 vanligt innehåll i kost och tillskott = 35% EPA/DHA. Tillskott med 70% EPA/DHA 

finns numera). Minimum 250mg av kombinationen EPA/DHA (kan uppnås via kost).

Optimalt EPA/DHA intag: 2-3g (ex. 5-8g vanlig Omega-3 eller 3-4g 70%-ig Omega-3) räkna bort evt matintag av 
EPA/DHA (35% av Omega-3).
Som gravid är rekommendationen lite högre (fortsatt inom optimalt intag). 

Synergieffekt: Vitamin E, Curcumin, Fenugreek, Green Tea

Hämmande effekt: Fat-blockers, Omega-6

Alfa-Linolensyra (ALA): Förstadie till Omega-3 (kan omvandlas i kroppen).



Omega-3 (EPA/DHA)

24 st kvinnor (65-67år)

Test (period): Test utförd före, under (vid 6v) och efter 

12v träningsperiod.

2 gr: placebo (olivolja), Omega-3 (3g/dag)

Resultat: 

- Omega-3 ökade signifikant vilometabolismen med 14%.

- ökad energiförbrukning vid träning med 10%.

- ökad fettoxidation: vid vila med 19%, vid träning 27%.

- lägre triglyceridnivåer med 29%.

- ökad FFM 4%.

- ökad funktionell kapacitet med 7%.



Omega-3 (EPA/DHA)

Meta-analys 

11 RCT-studier – 617 deltagare

Syfte: Ta reda på hur Omega-3 hanterar övervikt och 

fetma

Resultat: 

- Omega-3 visade signifikanta resultat i minskat 

midjemått och minskade triglyceridnivåer.

- Omega-3 visade sig inte effektiv för viktminskning.



CLA

Conjugated Linoleic Acid

Försäljningssyfte: Fettförbränning – Hormonstimulerande – Hälsa

Finns naturligt i: Kött, mjölk, nötter, de flesta oljor, ost, smör, svamp

Effekt? I teorin lovande för fettförbränning. Men visar inga resultat i praktiken. 
Typ av fleromättat fett (viss typ av transfett).

Vem har användning av CLA? Vanligtvis ingen!

Optimal dos: 3,2-6,4g/dag via kost.

Synergieffekt:  Saknas

Hämmande effekt: Resveratrol



CLA

Review: 

- Vissa studier har visat liten till obefintlig 

fördel av CLA vid viktminskning.

- Vissa har visat på negativa effekter på 

glukosmetabolismen och fettsyraprofilen.



Medium-Chain Triglycerides

MCT-olja

Försäljningssyfte: Fettförbränning – Prestationshöjande – Uthållighet

Finns naturligt i: Kokosolja, Palmolja

Effekt? Omvandlas i levern till energi, i form av ketoner. 
Har en mindre lagringsgrad i våra fettdepåer i förhållande till andra fettkällor.
Mättat fett.

Synergieffekt:  Saknas



MCT-olja

12 st vältränade manliga löpare (25-35år)

Test (period): Löpning på 85% av VO2max i 30min 

följt av 75% av VO2max till utmattning.

Testperiod: 2 veckor.

- Tester utfördes vi vila och efter 45min träning.

2 gr: placebo (56g kornolja), MCT (60g)

Resultat: 

- Inga signifikanta skillnader i prestation eller 

förbränning (metabolism).



Beet Root Juice
Inorganic Nitrate (NO3)

Rödbetsjuice – Nitrat

Försäljningssyfte: Prestationshöjande – Uthållighet

Finns naturligt i: I princip alla grönsaker (ex. Rödbetor, Rädisor, Ruccola, Spenat, Sallad)

Effekt? Nitratet som eftersträvas, bäst effekt vid prestation mellan 10-40 min. 
Positiva resultat i studier som mäter varaktigheten (time to exhaustion, cykla så länge du orkar).
Små skillnader i tester som jämfört tidsresultat att utföra en angiven distans.

Vem har användning av Rödbetsjuice? 
Cyklister/långdistanslöpare (maraton)/crossfit/roddutövare med liten effekt.
Studier på intag av 0,5 liter Rödbetsjuice visar viss effekt hos atleter.

Optimal dos: Oorganiskt nitrat: 6,4-12,8mg/kg
motsvarar 7-15g/kg i rödbetsjuice (→ allt från 4 dl – 1,2 l).

Synergieffekt:  Saknas



Rödbetsjuice

Systematic Review & Meta-analys

47 studier

Syfte: Ger nitrat förbättrad uthållighetsprestation hos 

friska vuxna?

Resultat: 

- Cykling till utmattning (uthållighetskapaciteten) hade 

en liten till måttlig signifikant effekt av nitrat. 

- Övriga tester saknade signifikans.



Red Wine Extract

Resveratrol

Försäljningssyfte: Hjärthälsa – Ökad livslängd

Finns naturligt i: Rödvin. Skalet/skinnet på vindruvor.
Förekommer i väldigt små mängder i: Hallon, plommon, tomater (plommon-/körsbärs-), Acaibär, Jordnötter

Effekt? Ett glas rödvin adderar inte år till ditt liv – men kan möjligtvis addera liv till dina år.
Positiv för hjärta och blodflödet (blodtryckssänkande). I samband med vissa 

bioflavonoider tycks den hämma uppkomsten av Osteoporosis (benskörhet).  
Hämmar till viss del proteinsyntesen.

Vem har användning av Resveratrol? Diabetiker kan dra nytta av resveratrol.

Dosförhållande: 5-500mg/dag. 

Synergieffekt:  Quercetin, Curcumin, Calcium

Hämmande effekt: Leucine



Resveratrol

Meta-analys

11 RCT-studier – 388 deltagare

Syfte: Utvärdera effekten av resveratrol på 

glukoskontroll och insulinkänsligheten.

Resultat: 

- Resveratrol förbättrade signifikant 

glukoskontrollen och insulinkänsligheten i 

personer med diabetes.

- Denna effekt sågs inte hos personer utan 

diabetes.



Joint Support

Led-/Muskelvärk

Vanligt innehåll, något av nedanstående:
MSM 
Kollagen
Boswellia Serrata
Cissus Quadrangularis
Glukosamin
Nyponpulver
Kondroitin
Hyaluronsyra



Glucosamine

Glukosamin

Försäljningssyfte: Smärtstillande

Finns naturligt i: Skaldjur.

Effekt? Lindrigt smärtstillande effekt. Kan fördröja uppkomsten av knäartros något.

Vem har användning av glucosamine? 
Skadade. Klienter med känningar i olika leder (ex. knä och axlar). Atleter med hög och 
långvarig belastning på knän, löpare (förebyggande syfte?).

Optimal dos: 300-500mg 3 ggr/dag. Studiedoser upp till: 2-3g fördelat över dagen.

Synergieffekt: Kondroitin, Boswellia Serrata



Glukosamin

605 deltagare (45-75år).

Testperiod: 2 år.

4 gr: 1. Glukosamin (1.500mg), 2. Kondroitin 

(800mg), 3. Glukosamin + Kondroitin, 4. Placebo 

Resultat: 

- Grupp 3 redovisade en statistisk signifikant 

reducering av ledspringor i förhållande till placebo 

över 2-årsperioden. 

- Glukosamin och Kondroitin var för sig hade ingen 

signifikant effekt.

- Samtliga 4 grupper redovisade minskad knäsmärta i 

självrapporteringen (utvärderingsfrågor 0-10), utan 

signifikanta skillnader mot placebo.



Testobooster

Testobooster

Vanligt innehåll, något av nedanstående:
Ecdysteroider
D-Asparginsyra (DAA)

Tribulus Terrestris
Fenugreek (Bockhornsklöver)

Maca Root (Lepidium Meyenii - Peruvian Ginseng)

Astragalus
Mucuna Pruriens (Velvet Bean)

Muira Puama (Potency Wood)

Rhodiola Rosea (Rosenrot – Ginseng)

Resveratrol
Royal Jelly (Bipollen)



Ecdysteroids

Ecdysteroider

Försäljningssyfte: Testosteronhöjande – Muskelbyggande – Prestationsökande

”Kärt barn har många namn”: Beta-Ecdysterone, Turkesterone, Suma Extract, Brazilian 
Ginseng Extract, Pfaffia Extract

Finns naturligt i: Spenat, Quinoa, Sparris-släktet, jams (brödrot), Trädgårdschampinjon.

Effekt? Insektshormon. Ingen testosteronhöjande effekt hos tränande individer.

Vem har användning av Ecdysteroider? 
Någon med högt kolesterol, som vill sänka det på ett annorlunda sätt. 

Optimal dos: 200mg/dag upp till 5mg/kg.

Synergieffekt: Saknas



Ecdysteroider

45 st tränade män (18-24år)

Test (period): 8v träningsperiod.

- Tester utfördes vid  0, 4 samt 8v.

4 gr: placebo, 800mg/d M, 200mg/d E, 1000mg/d CSP3

Resultat: 

- Inga signifikanta skillnader i FFM, kroppsfett, 1RM 

bänkpress, 1RM benpress, eller sprintförmåga.

- Inga förändringar i aktivt testosteron, fritt testosteron, 

kortisol, AT-kortisol-ratio m.m.



D-Aspartic Acid

D-Asparginsyra (DAA)

Försäljningssyfte: Testosteronhöjande – Muskelbyggande

Finns naturligt i: Sojaprodukter, viss typ av bacon, kasein

Effekt? Ingen testosteronhöjande effekt hos tränande individer (snarare tvärtom!).

Vem har användning av DAA? 
Infertila män kan enligt studier få en kort periods inverkan (toppar) som försvinner 
inom en vecka.

Optimal dos: 2-3g/dag i 12 dagar.

Synergieffekt: Saknas



D-Asparginsyra (DAA)

24 st män (21-27år) minst 2 års träningserfarenhet

Test (period): 2v. Träningsperiod, 4dagar/v. 

- Test utförd före och efter 2v träningsperiod.

3 gr: placebo (6g/d vetemjöl), 3g/d DAA, 6g/d DAA

Resultat: 

- 6g DAA minskade nivåerna av totalt testosteron och 

fritt testosteron, utan att påverka andra hormon.

- 3g DAA hade inga signifikanta effekter, men 

snittresultatet var sämre än placebo.



Sleep Aid

Sömnkvalité

Vanligt innehåll, något av nedanstående:
Zink
Magnesium
Vitamin B6
Theanine
Tyrosine
Glycine
Chamomile Flower Extract
Valerian Root
Mucuna Pruriens
Melatonin



Zinc Magnesium Aspartate

ZMA / ZMB6 (Zink)

Försäljningssyfte: Testosteronhöjande – Muskelbyggande – Förbättrad sömn

Finns naturligt i: Ostron, kött, ägg och baljväxter.

Effekt? På samma sätt som järn kan vara en brist hos kvinnor, har zink denna 
komponent hos män. Zink försvinner ur kroppen när vi svettas. Inverkan på våra 
hormoner, enzymer och immunförsvar.
Vid brist på zink kan testosteronet höjas till normala värden vid intag.

Vem har användning av zink? 
Aktiva personer (framförallt män) som inte får i sig zink via kost.

Optimal dos: 5-10mg/dag. Vid brist: 25-45mg/dag (ej över 40mg på lång sikt).

Synergieffekt: Grönt Te

Hämmande effekt: Järn



ZMA / ZMB6 (Zink)

32 st manliga cyklister

Test (period):

- Test utförd före och efter 4v träningsperiod.

4 gr: placebo, Zink 30mg/d, Selen 200mcg/d, Zink/Selen.

Resultat: 

- Inga signifikanta effekter på vilande testosteron. 



Zinc Magnesium Aspartate

ZMA / ZMB6 (Magnesium)

Försäljningssyfte: Stresslindring – Förbättrad sömn – Motverkar kramp

Finns naturligt i: Ostron, räkor, banan, potatis, ris, vete, sojabönor, nötter.

Effekt? Andra mest vanliga bristsubstansen (efter D-vitamin). Brist höjer blodtryck och 
sänker insulinkänsligheten. Skyddande effekt mot depression och ADHD. Många upplever 
effekt mot krampkänningar, men inga studier tyder på detta(!). Avslappnande effekt 
(stresslindrande).

Vem har användning av magnesium? 
Klienter med brist på Magnesium. De som behöver varva ner på kvällen innan läggdags.

Optimal dos: 200-400mg/dag i samband med mat.

Synergieffekt: Vitamin D



ZMA / ZMB6 (Magnesium)

Resultat: 

- Möjlig placeboeffekt → förbättrad sömnkvalitet, kan 

bero på tidigare brist (inför testerna).



Energi-/Funktionsdryck
Energy Drink

Vanligt innehåll, de flesta av nedanstående:
Kolsyrat vatten
Citronsyra
Koffein – även som Grönt Te och Guarana

Taurine
Glukuronolakton
Vitamin B3
Vitamin B5
Vitamin B6
Vitamin B12
E-ämnen
Sötningsmedel (Sukralos – Acesulfam K – Aspartam)

Specifika ingredienser:
Socker
BCAA
Karnitin
Ingefäraextrakt
Vitamin B7
Vitamin B9
Vitamin D
Ginseng
Beta-Alanin
Kalcium
Krom
Inositol



Taurine

Taurin

Försäljningssyfte: Fokus – Ökat Muskeltryck – Förbättrad Muskelkontakt

Finns naturligt i: Kött.

Effekt? Lipid- (fett)/membranstabilisator. Ser till att kroppens salt-/vätskebalans 
fungerar, Taurine reducerar krampkänningar. Kroppens egna produktion av Taurine 
täcker behovet, men överdosering av Beta-Alanin under längre period kan minska 
Taurine-nivåerna i kroppen, då dessa ”kämpar” på samma nivå i kroppen (dragkamp).

Vem har användning av Taurine?
Den som mot förmodan mixtrar med salt-/vätskebalansen i kroppen. Den som ofta 
upplever krampkänningar. 

Optimal dos: 0,5-2g/dag. Upp till 3g har visat sig vara adekvat utan några bieffekter under ens livstid.

Synergieffekt: Saknas

Hämmande effekt: Beta-Alanin



Taurin

16 st patienter med hjärtproblem

Resultat: 

- Signifikant ökning i fysisk funktion och reducering av 

de kardiovaskulära funktionsparametrarna.



Taurin

Systematic Review & Meta-analys

34 studier

Syfte: Ger energidryck några fördelar till vår 

fysiska aktivitet?

Resultat: 

- Energidrycken förbättrade prestationen i styrka 

och uthållighet.

- Noterbart var att förbättringen var kopplad till 

dosen taurin i drycken.



Glucuronolactone

Glukuronolakton

Försäljningssyfte: Fokus – Uppiggande - Populär energidrycksingrediens

Finns naturligt i: Flertalet energidrycker. 
Produceras naturligt i kroppen när glukos konverteras i levern.

Effekt? Är en metabolit av glukos, bildas i levern där syftet är att påskynda nedbrytningen av slaggprodukter. 

Förvånansvärt populär i energidrycker trots lite forskning kring substansen. Kan användas för att syntetisera 
C-vitamin i djur med denna förmåga, vilket människor saknar! 
Beroendeframkallande effekt!
Konsumenterna har agerat testpersoner för energidrycker med denna substans med blandad framgång.
Allvarliga risker tas vid överdosering av energidrycker och om personen har problem med hjärthälsan och 
neurologiska sjukdomar.
Fall för friska individer som håller sig inom det rekommenderade (max)antalet burkar/dag är mycket ovanliga.

Vem har användning av Glucuronolactone? Ingen. 

Används i flertalet energidrycker, troligtvis för att skapa ett beroende. 

Dosförhållande: 800mg vanligt i 1 burk energidryck. 1-2mg  dagligen fås via mat.



Glukuronolakton

Review

Resultat: 

- Tillfällig till måttlig konsumtion av energidrycker 

tycks ha liten risk för friska individer.

- Upprepad överkonsumtion i kombination med 

alkohol och olagliga droger ökar risken av 

förekomsten av kroppsliga och psykiska 

komplikationer. 



Glukuronolakton



Vitaminer
Vitamins

13 essentiella vitaminer 1000mcg = 1mg

Fettlösliga:           RDI  ODI Terapeutiska värden
Vitamin A       0,8mg (2664 IE)            10.000-50.000 IE         10.000-100.000 IE
Vitamin D        10mcg (400 IE)                 400-600 IE                 400-2800 IE
Vitamin E          10mg (15 IE)                 200-800 IE                 100-2000 IE
Vitamin K             80mcg 65-85mcg                 30-1600mcg

Vattenlösliga:           RDI  ODI Terapeutiska värden
Vitamin B (8 st)
Vitamin B1 (Tiamin)            1,4mg                 25-300mg 100-500mg
Vitamin B2 (Riboflavin)      1,6mg                 50-300mg                upp till 500mg
Vitamin B3 (Niacin)              18mg                 25-300mg   0,05-10g
Vitamin B5 (Pantotensyra) 0,15mg                25-300mg 50-2000mg
Vitamin B6 (Pyridoxin)       1,4mg                 25-300mg  10-500mg
Vitamin B7 (Biotin)          30-100mcg                 25-300mcg   0,3-16mg
Vitamin B9 (Folsyra)           300mcg              400-1200mcg     0,4-1g
Vitamin B12 (Kobalamin)    2mcg                 25-300mcg                     10-15mg
Vitamin C             75mg                    0,5-5g       upp till 10g



Vitamin A

Retinol

Fettlöslig
Finns naturligt i: Lever, apelsin, mogna gula frukter, gröna grönsaker, morötter, 
zucchini, spenat, fisk, soja, ägg, kött, mjölk

Behövs för: Syn, hud, slemhinnor, gentranskription, immunförsvaret

Brist kan leda till: Ovanligt! Tillfällig nattblindhet (långvarig birst → blindhet, vanligast 
i U-länder), torr/hård hud och slemhinnor, försämrat immunförsvar. Våra A-vitaminlager i 
levern räcker i upp till 2 år!

Tänkbara konsekvenser vid överdosering:
Hypervitaminosis A (avser ex. inte provitaminet Beta Karoten), skelettnedbrytande, 
fosterskador. Överdosering sker väldigt sällan via matintag.



Vitamin B1

Tiamin

Vattenlöslig
Finns naturligt i: Griskött, havre, ris, grönsaker, potatis, lever, ägg

Behövs för: Koenzym i omsättningen av kolhydrater, glukosproduktion.
Vitamin B1:s behov ökas om det föreligger högt blodsocker och/eller alkoholism hos en person.

Brist kan leda till: Beriberi; nedsatt aptit, försämrad koncentrationsförmåga, 
viktminskning och störningar på nervsystemet.

Tänkbara konsekvenser vid överdosering:
Inga kända risker vid oralt intag.



Vitamin B2

Riboflavin

Vattenlöslig
Finns naturligt i: Mejeriprodukter, banan, gröna bönor, sparris

Behövs för: Koenzym i omsättningen av energi (protein, kolhydrater och fetter). 
Tillverkning av röda blodkroppar, hår, hud. Bringar fördelar till vår kardiovaskulära hälsa.

Brist kan leda till: Sprickor i läpparna och mungiporna, irriterade slemhinnor.

Tänkbara konsekvenser vid överdosering:
Inga kända risker.



Vitamin B3

Niacin

Vattenlöslig
Finns naturligt i: Kött, fisk, ägg, grönsaker, svamp, nötter

Behövs för: Celldelning, energiomsättning, reparation av DNA, glykogeninlagring, goda 
kolesterol- och triglyceridnivåer.

Brist kan leda till: Insulinresistens. 
På sikt: Pellagra; sår på hud, diarré, demens, förändringar i slemhinnor och nervsystemet, 
mentala förändringar (påminnande om Schizofreni).

Tänkbara konsekvenser vid överdosering:
Kärlutvidgning, hudrodnad, hudirritation och illamående.



Vitamin B5

Pantotensyra

Vattenlöslig
Finns naturligt i: Kött, broccoli, avokado

Behövs för: Bildandet av koenzym A (molekyl som hjälper en stor mängd enzymer att 
fungera i kroppen) och för energiproduktionen i allmänhet, kolesterolproduktionen. 
Teori om att B5 ska hjälpa mot akne är troligtvis felaktig.

Brist kan leda till: saknas

Tänkbara konsekvenser vid överdosering:
Inga kända risker



Vitamin B6

Pyridoxin

Vattenlöslig
Finns naturligt i: Kött, grönsaker, nötter, banan

Behövs för: Koenzym i omsättningen av protein, celldelning, glykogenfrisättare, 
nervsystemets funktion.

Brist kan leda till: Mikrocytär anemi (förminskade röda blodkroppar), depression, högt 
blodtryck, kramper, nedsatt glukostolerans.

Tänkbara konsekvenser vid överdosering:
Allvarliga nervskador.



Vitamin B7

Biotin

Vattenlöslig
Finns naturligt i: Rå äggula, lever, jordnötter, gröna grönsaker

Behövs för: Koenzym i omsättningen av fett och protein. 

Brist kan leda till: Saknas. Hos foster/spädbarn: tillväxt- och nervskador.

Tänkbara konsekvenser vid överdosering:
Inga.



Vitamin B9

Folsyra

Vattenlöslig
Finns naturligt i: Grönsaker, pasta, bröd, flingor, lever

Behövs för: Celldelning.

Brist kan leda till: Makrocytär anemi (förstorade röda blodkroppar), fosterskador. Hos 
äldre: åderförkalkning.

Tänkbara konsekvenser vid överdosering:
Kan dölja brist av Vitamin B12.



Vitamin B12

Kobalamin

Vattenlöslig – Enda vattenlösliga vitaminen som verkar ha ett lager – stannar i levern 
i upp till 4 år

Finns naturligt i: Kött, fågel, fisk, ägg, mjölk. Svårt att få i sig som vegan – alger?

Behövs för: Koenzym i omsättningen av protein, celldelning.

Brist kan leda till: Makrocytär anemi (förstorade röda blodkroppar), perniciös 
anemi (blodbrist), skador i nervsystemet. 
På sikt: kognitiva och psykiska sjukdomar som minnesförlust, mani och psykos.

Tänkbara konsekvenser vid överdosering:
Inga.



Vitamin C

Askorbinsyra

Vattenlöslig
Finns naturligt i: Frukter, grönsaker, lever

Behövs för: Bindväv, sårläkning, immunförsvaret. Används ofta för att eliminera förkylning 
(halverar i princip riskerna till att åka på en förkylning för en atlet).

Brist kan leda till: Skörbjugg, blödningar i tandkött, tandlossning, försämrad sårläkning, 
trötthet, försämrad muskelstyrka, ökad risk för infektioner.

Tänkbara konsekvenser vid överdosering:
Inga kända.



Vitamin D

Kolekalciferol – Ergocalciferol 

Fettlöslig
Finns naturligt i: Kött, fet fisk, ägg, lever, mejeriprodukter, solljus

Behövs för: Skelettet, immunförsvaret, insulinfunktionen, välmående.

Brist kan leda till: Mer vanligt i Skandinavien. Benskörhet, depression, diabetes typ-2.
Personer som lever i norr med mörk hy är mer drabbade.

Tänkbara konsekvenser vid överdosering:
Hypervitaminosis D. Förkalkning av mjukvävnader.



Vitamin D



Vitamin E

Alfatokoferol

Fettlöslig
Finns naturligt i: Oljor, nötter, frön

Behövs för: Cellmembran, blod, skydd mot solskador

Brist kan leda till: Ovanligt! Inga tecken uppmärksammade hos människor, 
men hos djur har man sett sterilitet hos hanar – missfall hos honor.
Förekommer inga fördelar med höga doser, men lägre dosering verkar effektiv för 
ökad immunitet hos äldre.

Tänkbara konsekvenser vid överdosering:
Ökad hjärtsvikt.



Vitamin K

Fyllokinon – Menakinon 

Fettlöslig
Finns naturligt i: Spenat, broccoli, grönkål, äggula, lever

Behövs för: Blodets koagulering, skelettet, njurfunktion

Brist kan leda till: Typer av blödningar. Ovanligt!

Tänkbara konsekvenser vid överdosering:
Endast tänkbart i samband med blodförtunnande medicin, då effekten av medicinen elimineras.



Mineraler

Minerals

12 essentiella mineraler 1000mcg = 1mg

          RDI  ODI Terapeutiska värden
Jod           150mcg               150-300mcg               100-1000mcg
Järn             14mg             30mg (män: 15-25mg)                   10-50mg
Kalcium            800mg                    1-1,5g                     1-1,5g
Kalium              3,5g    >3g                        -
Koppar             0,9mg                   0,5-2mg   2-4mg
Krom             50mcg               200-600mcg                200-1000mcg
Magnesium             300mg                500-750mg 300-800mg
Mangan             2,5mg                  16-30mg    2-60mg
Molybden            150mcg                      -                100-1000mcg
Natrium              0,5g                      -                300-3000mcg
Selen            50mcg               100-400mcg                 200-300mcg
Zink             15mg                 22,5-50mg                   20-100mg



Jod

Iodine

Finns naturligt i: Fisk, skaldjur, havssalt, alger, jodberikat salt.

Behövs för: Sköldkörtelns funktion (hormonerna T3 och T4), reglerar 
ämnesomsättningen.

Brist kan leda till: Hypotyreos, trötthet, viktuppgång, ökade blodfetter. 
Lång sikt: försämrad kognition och sämre mental utveckling (kretinism).

Tänkbara konsekvenser vid överdosering:
Minskning av sköldkörtelhormoner (istället för ökning – hormonet rubbas).
Extrem överkonsumtion över längre sikt → godartad Goiter (uppsvälld strupe) och 
tyrotoxicitet hos personer med underliggande sköldkörtelproblem. 



Järn

Iron

Finns naturligt i: Kött, lever, fisk, ägg, blodprodukter 
(Fullkornsprodukter och baljväxter, men sämre biotillgänglighet)

Behövs för: Enzymers funktion, skapandet av hemoglobin, immunförsvaret, 
energiproduktionen, utveckling av hjärnan, transporteringen av syre till kroppens vävnad 
m.h.a. röda blodkroppar.

Brist kan leda till: Brist förekommer oftast hos kvinnor, veganer och idrottare. 
Leder till → Blekhet, trötthet, sömnsvårigheter, yrsel, dimmig syn, huvudvärk, depression.  
För att öka upptaget av järn i fullkorn/baljväxter rekommenderas samtidigt intag av 
C-vitamin.

Tänkbara konsekvenser vid överdosering: Toxisk!
Vätska in i lungor och luftvägar, blodig avföring, leverskada, metallsmak i munnen, 
blodkräkningar, lågt blodtryck, frossa, chock, koma, kramper, blåfärgade läppar/naglar.



Kalcium

Calcium

Finns naturligt i: Mejeriprodukter, gröna grönsaker, frön, nötter.

Behövs för: Regleras av D-vitamin. Benuppbyggnad (skelettet), tänderna, nervernas 
funktion, musklernas funktionalitet, hud, hår, blodets koagulation, bra för blodfetterna. 

Brist kan leda till: Engelska sjukan, hämmad tillväxt, benskörhet (Osteoporos), 
urkalkning av skelett och tänder, muskelkramper, hjärt- kärlsjukdomar. 

Tänkbara konsekvenser vid överdosering: Huvudvärk, illamående, 
nedstämdhet, muskelsvaghet, trötthet, hjärt- kärlsjukdomar, förkalkade blodkärl, njursten.



Kalium

Potassium

Finns naturligt i: Banan, potatis, grönsaker, rotfrukter, bönor, nötter, frön, kakao.

Behövs för: Motparten till Natrium när det gäller blodtryck och vätskebalansen. 
Reglerar hur mycket vätska som ska vara i/utanför cellerna. Styr även 
vatten-/syrabalansen. Musklernas funktion, normal njurfunktion, nervfunktion. 

Brist kan leda till: Hypokalemi – vanligast bland alkolister. Leder i sin tur till myopati 
(nedsatt förmåga i skelettmusklerna: muskelsvaghet, kramp, muskelvärk), arytmier och hjärtflimmer, högt 
blodtryck, stroke.

Tänkbara konsekvenser vid överdosering: Hyperkalemi (lågt blodtryck vid för 

mycket intag av kalium vid ett och samma tillfälle), hjärtarytmi, hjärtstillestånd.



Koppar

Copper

Finns naturligt i: Lever, skaldjur, frön, baljväxter, nötter, fullkornsprodukter.

Behövs för: Omsättningen av C-vitamin/järn/syre, energiproduktionen, nervsystemets 
normala funktion, bildandet av röda blodkroppar, nervernas funktion, tillväxt, benstomme. 
Involverad i produktionen av hormoner – bl.a. östrogen.

Brist kan leda till: Blodbrist (anemi), nervstörningar, benskörhet, infektioner, rubbad 
hjärtfunktion, pigmentförluster i hud och hår (vit-, gråhårig), rynkor, Menkes syndrom, 
Alzheimers, MS.

Tänkbara konsekvenser vid överdosering: Hjärtskador, mentala störningar, 
illamående, diarré, kräkningar. Påverkar upptaget av järn och zink negativt.
Lång sikt: Kopparhalten stiger med åldern, verkar öka starkare hos de med Alzheimers 
(demens)



Krom

Chromium

Finns naturligt i: Skaldjur, kött, baljväxter, fullkornsprodukter, nötter, potatis, 
svamp, vitt vin, öl, ost.

Behövs för: Reglerar glukosmetabolismen samt insulinkänsligheten. Reducerar 
blodfetterna och kontrollerar kolesterolhalten i blodet. Motverkar metabola syndromet.

Brist kan leda till: Kraftigt minskad insulinkänslighet, överätande (binge eating), 
åldersdiabetes, försämrad proteinsyntes och fettomsättning, trötthet, 
koncentrationssvårigheter, ögonproblem.

Tänkbara konsekvenser vid överdosering: Minskning av fastande glukos.



Mangan

Manganese

Finns naturligt i: Fullkornsprodukter, ris, frön, nötter, gröna grönsaker, te, kaffe.

Behövs för: Energiproduktionen, benstommen/brosk/leder och motverkar infektioner. 
Behövs för att tillverka hormonet T4. Skyddar mot fria radikaler.

Brist kan leda till: Ovanligt! Troligtivs försämrad tillväxt, benskörhet, impotens, 
sterilitet, glukosintolerans, yrsel, kramper, trötthet.

Tänkbara konsekvenser vid överdosering: Inga kända via kost/tillskott.
Mangan kan absorberas via näs- och lungmembranen, dvs. kan nå kroppen via inandning → 
potentiellt industriellt gift (stålindustrin primärt). Överdriven industriell exponering leder till 
manganism, kännetecknar Parkinsons sympom (stelhet, lättare skakningar i 
händer/armar/ben, dålig balans).



Molybden

Molybdenum

Finns naturligt i: Sojabönor, fullkornsprodukter, ris, grönsaker, frön, ägg, baljväxter, kakao.

Behövs för: 3 olika enzymers funktion. Skyddar mot karies. Bra för urinsyreomsättningen.

Brist kan leda till: Sällsynt! Skulle påverka enzymerna och förhindra behandlingen av aminosyror 
som innehåller svavel. Brist kännetecknas av symptom som påminner om svaveltoxicitet.

Tänkbara konsekvenser vid överdosering: Inga direkta brister. Tand- och njurskador, 
depression, humörsvängningar och impotens hos äldre.



Natrium

Sodium

Finns naturligt i: Koksalt, havssalt, kött, fisk, flingor, bröd.

Behövs för: Motparten till Kalium när det gäller blodtryck och vätskebalansen. Reglerar 
hur mycket vätska som ska vara i/utanför cellerna. Styr även vatten-/syrabalansen. 

Brist kan leda till: Ovanligt. Muskelkramper, huvudvärk.
Akut brist kan orsakas av starka svettningar, ex. hård fysisk träning eller stark sol.

Tänkbara konsekvenser vid överdosering: Högt blodtryck, benskörhet och 
ödem (kroppen binder för mycket vätska).



Selen

Selenium

Finns naturligt i: Fisk, skaldjur, alger, kött, lever, ägg, nötter.

Behövs för: Skydd mot fria radikaler, cellernas syreförsörjning, hår, naglar, 
nervsystemet, ämnesomsättningen, immunförsvaret.

Brist kan leda till: Vanligast bkand gravida och veganer. Stela/ömma leder, lever- och 
cirkulationssjukdomar, elsem, hudbesvär, astma, blodbrist (anemi), trötthet, depression, 
ångest.
Med åldern: muskelsvaghet, åderförkalkning, grå starr, problem med urinblåsan, mage, 
tarm, olika typer av cancer.

Tänkbara konsekvenser vid överdosering: Toxiskt! Håravfall, 
hudförändringar, nervsystemsrubbningar.



Vilka tillskott använder jag?
Tänkvärda slutord

Sponsrad atlet: Därav fler tillskott, som jag annars kunnat se som ”onödig” 
kostnad.

Personlig teori:
Färre tillskott → större effekt av tillskottet (konkurrerar annars om upptaget)!
Intresserad av ett kosttillskott? Försök få i dig det via kosten för bästa 
biotillgänglighet. Du får då även i dig livsmedlets övriga fördelar, som försvinner när substansen isolerats till 
ett kosttillskott!

Generell tanke kring bra och dålig kosthållning: 
Hur konsumerades saker och ting för 100-200 år sedan? Ingen snabbmat etc.

Inget kosttillskott kommer vara direkt avgörande för slutproduktionen av ditt resultat!

Se till att hålla kosten på tallriken färgglad, många ämnen som är bra för kroppen 
sitter i olika livsmedels färger. Kan du åstadkomma regnbågens alla färger?

Tips! – Du som har klient med otillräckligt intag av protein (trots försök med kosten).
Beställ proteinet åt din klient! Klienten osäker på vilket de ska beställa, risk för fel.
Ge proteinet till klienten! Kostar 100-200kr, de betalar dig ca 1000:-/timmen.
→Mervärde: Lagt tid, valt rätt, lagt pengar på klienten.

Har klienten övervägt: stanna/byta PT/fortsätta själv?

Mina val:
Proteinpulver
Koffein
Omega-3 (70%)
Kreatin
ALA
Beta-Alanin
Citrullin
Bikarbonat
BCAA (upptill mat)
D-Vitamin (arbetar inne)


