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MAGE

MUCOSA
Mucosa innehåller naturliga matsmältningsenzym och 
örter. Örterna ingefära, fänkål, maskros, citronmeliiss, 
rosmarin och pepparmynta bidrar till normal matsmält-
ning och mag-tarmfunktion. Verksam i hela mag-tarm 
kanalen vid uppsvälldhet, kramper och gaser.Skonsamma 
och snabbverkande.
Mucosa har varit en uppskattad produkt på den svenska 
marknaden i över 20 år och rekommenderas av homeopa-
ter och teurapeuter.

NÄR: 
Vid behov. 
Intas direkt efter måltid.

FÖRPACKNING: 
60 kap, 150 kap

MAGOSAN
Magosan hjälper kroppen att bryta ned maten och därmed 
öka näringsupptaget. Innehåller hela 16 olika enzymer i 
vegetabiliska kapslar.
Bryter ned kolhydrater: alphagalactosidas, amylas, 
betaglucanas, celulas, glucoamylas, hemicellulas, inver-
tas, laktas, fytas, pectinas, xylanas. Bryter ned protein: 
Bromelain, peptidas, proteas 3.0, proteas 4,5
Bryter ned fett: Lipas

L-GLUTAMIN
L-glutamin är den vanligast förekommande aminosyran i 
kroppen. L-glutamin är den aminosyra som omsätts mest 
och snabbast i kroppen. När kroppen belastas extra hårt, 
vid sjukdom eller hård träning kan ett extra tillskott vara 
bra.

NÄR: 
Dagligen

FÖRPACKNING: 
Pulver 300g/1000 g

NÄR: 
Vid behov.  
Intas direkt efter måltid.

FÖRPACKNING: 
90 kap

Att magen mår bra är något som vi tycker är extra viktigt. Om magen inte fungerar 
kan kroppen inte ta upp och tillgodose sig näring. Då spelar det ingen roll vilken mat 
vi äter eller vilka kosttillskott vi kompletterar med.

Många av dagens sjukdomar har också sitt ursprung i att magen inte fungerar som 
den ska. Vi har några produkter som hjälper magen på traven.

FÅ MAGEN PÅ HUMÖR
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HÅR HUD NAGLAR

ZINK
Bidrar till att bibehålla normalt hår, normala naglar och normal hud. 
Innehåler högsta godkända dos zink.

HÅR, HUD & NAGLAR 
PANTOTEN + SILICA
Tillskott med hög dos vitaminer, mineraler ,aminosyror och SILICEA. 
Innehåler bla Riboflavin och Niacin som bidrar till att bibehålla 
normal hud.

PANTOTEN
Pantoten bidrar till normal energiomsättning, normal 
omsättning av steroidhormoner, minskad trötthet och 
utmattning samt normal mental prestationsförmåga

FÖRPACKNING: 
150 tabletter a 25 mg

FÖRPACKNING: 
240 tabletter

FÖRPACKNING: 
100 tabletter a 200 mg

SKIN
Hudvård börjar inifrån.Akne kan man få i alla åldrar men 
det är vanligast i tonåren eller vid andra tillfällen i livet då 
hormonerna i kroppen ändras. Hormonerna stimulerar till 
en ökad talgproduktion. Skin innehåller Pantoten+Zink.
Zink bidrar till att bibehålla normal hud och normala 
testosteronnivåer. Pantoten bidrar till normal omsättning 
av steroidhorminer.

NÄR: 
2 kapslar 
dagligen vid behov  

FÖRPACKNING: 
90 kapslar á 500 mg pantoten 
och 12,5 mg Zink

HUDVÅRD BÖRJAR

INIFRÅN
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B.12
Bidrar till normal energiomsättning, nervsystemets 
normala funktion, normal psykologisk funktion, viktig för 
immunsystemets normala funktion och viktig för bildan-
det av röda blodkroppar B.12 är väldigt bra för att minska 
trötthet och utmattning.

NÄR:
Dagligen

FÖRPACKNING:
75 tabletter a 1000 mcg

OCH UTMATTNING
MINSKA TRÖTTHET



C-1000 med NYPON
Vitamin C bidrar till immunsystemets normala funktion, skyddar 
cellerna mot oxidativ stress. Innehåller även nypon som har hög halt 
av c-vitamin.

FÖRPACKNING:
90 tabletter a 
1000 mg C-vitamin
och 100 mg nypon

VITAMINER

B.6
Bidrar till normal energiomsättning, nervsystemets 
normala funktion, normal psykologisk funktion, normal 
bildning av röda blodkroppar, , bidrar till immunsystemets 
normala funktion och minskar trötthet och utmattning.

FÖRPACKNING:
75 tabletter a 250 mg

B.3 NIACIN
Högdoserade nikotinsyratabletter. Bidrar till en normal en-
ergiomsättning, nervsystemets normala funktion, normal 
psykologisk funktion, bibehålla normala slemhinnor och 
normal hud samt minska trötthet och utmattning.

FÖRPACKNING:
75 tabletter a 250 mg B.3

B.50
B.50 ger ett kraftigt tillskott av samtliga 11 B-vitaminer. 
Det här är en bra produkt om du tränar hårt stressar eller 
utsätter din kropp för hårda påfrestningar och känner att 
kosten inte räcker till. B-vitaminerna är viktiga för många 
funktioner i kroppen bla följande:
Folsyra, Vitamin B-6 & B-12 bidrar till immunsystemets 
normala funktion. Vitamin B-6 & B-12 bidrar till normal 
bildning av röda blodkroppar. Pantotensyra bidrar till 
normal prestationsförmåga. Folsyra stödjer normal hjärn-
funktion. Biotin bidrar till att bibehålla normal hud och hår. 
Niacin bidrar till att bibehålla normal hud. Kolin stödjer 
normal leverfunktion och Vitamin B-6 bidrar till att reglera 
hormonaktiviteten. 

FÖRPACKNING:
100 tabletter

MINSKA TRÖTTHET
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E-MAX
E-vitamin bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ 
stress. Innehåller hög dos E-Vitamin.

D-VITAMIN
D-Vitamin brukar även kallas solens vitamin då vår vanligaste källa 
är solljus. Vitamin D bidrar till att bibehålla normal muskelfunktion, 
normala tänder och och normal benstomme. Bidrar till immunsyste-
mets normala funktion.

FÖRPACKNING:
70 kap
1000 mg E vitamin

NÄR:
Dagligen under höst, vinter och vår.

FÖRPACKNING:
120 kapslar a 50 mcg D-vitamin

Pantoten 
Pantoten är nödvändig för att fett och kolhydrater ska 
kunna omvandlas till energi, normal omsättning av 
steroidhormoner. Panoten bidrar till minskad trötthet och 
utmattning samt normal mental prestationsförmåga.

FÖRPACKNING:
100 tabletter a 200 mg

VITAMINER forts.

SOLSKEN PÅ BURK
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MINERALER

MAGNESIUM
Magnesium med citrat som huvudkälla för bästa upptag-
ningsförmåga. I vegetabiliska kapslar. Bidrar till att minska 
trötthet och utmattning, till elektrolytbalansen, normal 
energiomsättning, nervsystemets normala funktion, 
normal muskelfunktion, normal psykologisk funktion. 
Bibehållande av normala tänder och normal benstomme. 
Ett tillskott kan vara bra vid hård, träning eller stress.

FÖRPACKNING:
100 vegetabiliska kapslar

SELEN+
Bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress och till 
immunförsvarets normala funktion.

ZINK
Bidrar till att bibehålla normalt hår, normala naglar och 
normal hud. ZINK bidrar till att bibehålla normal synför-
måga, immunsystemet normala funktion, normal fertilitet 
och reproduktion, normala testosteronnivåer och normal 
benstomme.Innehåller högsta tillåtna dos zink per tablett.

FÖRPACKNING:
150 tabletter a 25 mg.

FÖRPACKNING:
90 tabletter.

KROM
Som en del av en hälsosam livsstil hjälper KROM dig att 
bibehålla normala blodsockernivåer.KROM bidrar också till 
en normal omsättning av makronäringsämnen.

FÖRPACKNING:
100 tabletter a 200 mcg Krom 
samt 15 mg B.3
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VITAMIN & MINERALER

MEGAPAK
Portionsförpackade vitaminer, mineraler och spårämnen. 
Innehåller 12 vitaminer, 8 mineraler och 14 spårämnen.

MEGAFORCE
Svenskt vitamin & mineralpulver.
Innehåller 21 vitaminer och mineraler.  I pulverform som 
gör det enkelt att anpassa dosen efter behov, öka dosen 
vid hård träning och stress. Innehåller hög dos vitaminer 
och mineraler till en låg kostnad per dag.

FÖRPACKNING:
30 portionsförpackningar

NÄR:
Dagligen

FÖRPACKNING:
786 gram vilket ger 180 
dagsdoser

MULTIMINERAL
Ett kraftigt tillskott av mineraler och spårämnen.

NÄR:
Dagligen

FÖRPACKNING:
500 tabletter

DEN 3-FALDIGE VINNAREN AV VASALOPPET

OSKAR SVÄRD
REKOMMENDERAR
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DEN 3-FALDIGE VINNAREN AV VASALOPPET

OSKAR SVÄRD
REKOMMENDERAR

Oskar Svärd vann sitt första Vasalopp 

2003 efter en stenhård spurtduell. Då 

föddes drämmen om att få uppleva 

samma känsla en gång till.

2005 vann han en av tävlingens 

hårdaste spurtstrider någonsin och 

drömmen  om en andra seger var upp-

fylld. Efter att ha upprepat bedriften 

2007 är Oskar idag en av de få åkare 

med 3 segrar i loppet.

Han har även vunnit bl a Jizerska 

Padesatka och Marcialonga.

Lagkapten i Team Coop 

Skidklubb: Försvarets SK 

Yrke: Officer, Löjtnant, jobbar på Idrott  

och Friskvårdsavdelningen på Ing2. 



MÅ BRA BOOSTA IMMUNFÖRSVARET

ALA
Alfaliponsyra(ALA) finns i små mängder i  stort sett i alla 
livsmedel.Lever, njure, spenat och broccoli innehåller 
något mer. ALA kan tillverkas i kroppen men produktionen 
minskar med stigande ålder och ett tillskott kan vara bra.

FÖRPACKNING:
60 kapslar

VITLÖKSKAPSLAR
SKIPs VITLÖKSKAPSLAR är extra starka och prisvärda.De 
innehåller en hög koncentration av allicin.

Ps. Du vet väl om att fästingar inte gillar vitlök så vill du 
hålla dem på avstånd så är vitlökskapslar bra.

FÖRPACKNING:
250 kapslar

EXTRA STARKA
LUKTFRIA
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HAJLEVEROLJA
Innehåller HAJLEVEROLJA från fem olika arter fångade i 
Atlanten i ett område tillhörande EU. Oljan har hög andel 
av den verksamma substansen
AKG (Alkoxyglyceroler). Endast utvunnen från arter som 
är godkända.

FÖRPACKNING:
60 kapslar

OMEGA 3
Naturlig fiskolja i kapslar gjorda av fiskgelatin. De 
verksamma beståndsdelarna har på ett skonsamt sätt 
bevarats och stabiliserats i tillverkningsprocessen. Omega 
3 innehåller DHA och EPA. DHA bidrar till att bibehålla nor-
mal hjärnfunktion och normal synförmåga. DHA och EPA 
bidrar till att bibehålla hjärtats normala funktion.
Om du sällan äter fet fisk är ett regelbundet tillskott av 
omega-3 att rekommendera.

NÄR:
Dagligen, framförallt om du 
sällan äter fet fisk.

FÖRPACKNING:
120 kapslar

MAGNESIUM  
MINERALEN FÖR  

KRAFT OCH ENERGI
Ett av de viktigaste mineralämnena för oss 

människor är Magnesium. Varenda cell i 

kroppen kräver rätt mängd magnesium för 

att fungera.

Magnesium finns rikligt i gröna bladgrönsa-

ker som spenat, mangold och kålväxter men 

även i bönor och ärtväxter, fullkornsproduk-

ter och cashewnötter. Även om vi vet att vi 

ska äta allsidigt, är det lätt att lura sig själv. 

Till exempel när det är stressigt är det lätt 

att det slinker ned någon färdig mat eller 

något som går lätt att laga men som  

kanske inte innehåller  

den näring vi behöver.

– Bidrar till att minska trötthet och utmattning

– Bidrar till elektrolytbalansen (balansen mellan 
   olika mineraler i kroppen)

– Stödjer normal energiomsättning

– Bidrar till nervsystemets normala funktion

– Bidrar till normal muskelfunktion

– Normal psykologisk funktion

6 SKÄL ATT TA MAGNESIUM

Magnesium hittar du på sidan 9
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VIKTKONTROLL

L-KARNETIN
L-CARNITINE är en aminosyra som har till uppgift att 
transportera fett till mitokondrierna där förbränning sker.
Innehåller även Åkerfräken, Kisel och B.6

CLA 80
CLA80 är ett kosttillskott utvunnet från naturliga råvaror. 
Använd med fördel i samband med lågkaloridiet.

KROM
Som en del av en hälsosam livsstil hjälper KROM dig att 
bibehålla normala blodsockernivåer.KROM är en bra hjälp 
för att hålla sockersuget borta.

INO-KOLIN
Kolin bidrar till normal fettomsättning. 
Vitamin C bidrar till normal energiomsättning. Skall kom-
bineras med lågkalorikost.

FÖRPACKNING:
60 tabletter á
L-Karnetin 1600 mg
Åkerfräken 200 mg
Kisel 80 mg
B.6 20 mg

FÖRPACKNING
120 kapslar

NÄR:
Vid behov

FÖRPACKNING: 
100 tabletter a 200 mcg krom

FÖRPACKNING:
300 tabletter
Kolin 900 mg
Inositol 450 mg
Methion 180 mg
B.6  60 mg
C-vitamin 600 mg
Nyponpulver 300 mg

För viktnedgång finns inga genvägar. Du måste tillföra mindre energi än vad du gör 
av med. Minska ned på sötsaker, öka intaget av grönsaker och se till att röra dig en 
stund varje dag så är du på god väg.  

När du känner att vikten behöver en extra puff i rätt riktning har vi några produkter 
som kan hjälpa till.

med matsmältningsenzym och örter.

Få magen på humör
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med matsmältningsenzym och örter.

Få magen på humör



TRÄNING

Sockerfria  
Protein-Chokladbollar 
-ett perfekt och nyttigt mellanmål

200 g färska dadlar
3 msk smör
1,5 dl havregryn
1 dl ProMax
3 msk kakao
5 msk ljumet vatten eller kaffe
 Kokosflingor

Kärna ur dadlarna och vispa dem tillsammans 
med smöret. Blanda i övriga ingridienser. Rulla 
chokladbollarna i kokosflingor - njut!

Sockerfri  
JordgubbsShake 
- läckert efter träningen

1 dl Frysta eller färska Jordgubbar
1 dl ProMax
3 dl mjölk

Tina upp jorgubbarna om de är frysta. Mixa 
samtliga ingridienser med en stavmixer, blen-
der eller liknande. Serveras kyld!
 
Det går givetvis bra att byta ut jordgubbarna 
mot andra bär eller frukt, exempelvis hallon, 
banan, blåbär – hitta din favorit! 
 
Tipsa oss gärna om ditt egna recept på  
info@skip.se (skriv Recept i ämnesraden)!

 

PRO MAX 90
Protein bidrar till att öka och bibehålla muskelmassan. 
PRO MAX har 90 % proteinhalt och en låg halt av kolhydra-
ter och fett. PROMAX innehåller 4 proteinkällor.
Bra att använda vid bakning och matlagning för att öka 
proteinhalten och ge en bättre mättnad.

NÄR:
Efter träning, bakning, matlag-
ning, mellanmål

FÖRPACKNING:
350 g, 800 g

Människan är skapad för att vara fysiskt aktiv.

Förr levde människor mycket mer som det var tänkt. Med att kroppsarbeta, 
för att klara av att försörja sig. För länge sedan var det knappast ovanligt 
att människor vandrade omkring åtta timmar om dagen för att söka föda.
Genom att regelbundet vara aktiv mår vi bättre, kroppen blir starkare och vi 
får bättre kondition och hållning.

Dessutom ökar kroppen då sin produktion av ”må bra-hormon”, som dopa-
min och endorfiner. Regelbunden träning ger oss en starkare, sundare och 
mer funtionell kropp och själ, som vi har glädje av hela livet.

SKIP PRO SHAKER
(se nästa uppslag)
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TRÄNINGSAKTIVATOR
Svensk Preworkout som ger en kraftig kick!
Du orkar prestera mer på gymmet, i löparspåret, på cykeln 
eller under dina tuffa intervallpass. Innehåller bland annat 
koffein och beta-alanin.
Testa och använd din kraft fullt ut.
Sveriges bästa preworkout?

NÄR:
Före träning

FÖRPACKNING:
520 g

WHEY
Svenskt WHEY är proteinpulver bestående av 100 % 
vassleprotein som kommer från Svenska Gårdar. 
Protein bidrar till att öka och bibehålla muskelmassan.

SPORTDRYCK
SPORTSDRINK är  en sportdryck som ger tillbaka allt 
du förlorat och lite till under och efter träningspasset. 
SPORTSDRINK bidrar till att bibehålla uthållighetspresta-
tionen under långvarig uthållighetsträning.
Electrolytsammansättningen är perfekt balanserad för 
optimalt upptag både under och efter träningspasset.
Uppskattad för sin fräscha smak.

SMAK:
Citrus

NÄR:
Under träning

FÖRPACKNING:
Pulver 800 g

SMAK:
Choklad, Jordgubb 

NÄR:
Efter träning

FÖRPACKNING:
900 g

SPORT GAINER

Träningsdryck som innehåller 4 kolhydratkällor och
3 st proteinkällor för snabbt och långsammare upptag.
Protein bidrar till att öka och bibehålla muskelmassa. Bra 
vid önskad viktuppgång. 

Ger ett bra näringstillskott både före och efter träning. 

SMAK:
Choklad, Jordgubb, vanilj.

FÖRPACKNING:
Pulver 1,2 kg
Kolhydrater 74 g
Protein 20 g
Fett 1 g
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SVENSK ENERGI.
TOP FUEL  AFTER TRAINING DRINK

NY SMAK

PÄRON
SPLIT

FINNS ÄVEN I SMAKERNA 
JORDGUBB OCH MJÖLKCHOKLAD

SWEDISH NUTRITION DEVELOPMENT SINCE 1975



SVENSK ENERGI.
TOP FUEL  AFTER TRAINING DRINK

NY SMAK

PÄRON
SPLIT

FINNS ÄVEN I SMAKERNA 
JORDGUBB OCH MJÖLKCHOKLAD

SWEDISH NUTRITION DEVELOPMENT SINCE 1975

TOP FUEL
Recovery för supersnabb återhämtning efter träningspas-
set. Kan även användas som ett bra mellanmål.
Innehåller protein, kolhydrater, vitaminer, mineraler, anti-
oxidanter och matsmältningsenzymer.
Sveriges bästa recovery?

SMAK:
Jordgubb, Päronsplit, Choklad

FÖRPACKNING:
Pulver 1 kg
Kolhydrater 52 g
Protein 40 g
Fett 2 g

TRÄNINGSHANDSKAR
Sköna träningshandskar med riktigt 
bra grepp! Öglor för lätt avtagning när 
man är svettig.
Finns i storlek XS till XL

SKIP PRO SHAKER
Rejäl shaker med raster för elimi-
nering av klumpar. Perfekt för alla 
Skips träningsprodukter! 
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SKIP AB
Fridhemsgatan 30
523 31 Ulricehamn

08-739 39 80
info@skip.se  
www.skip.se

Hej

I din hand håller du  just nu ett litet magasin från Skip; Må Bättre. Ambitionen är 
helt enkelt att magasinets innehåll ska få dig att just - må bättre!

Vilka är vi då? Vi heter Helena och Marcus och förutom att vi driver det lilla famil-
jeföretaget Skip så har vi dessutom fyra barn tillsammans. Vi är en familj som 

gillar att umgås, cykla, springa, laga mat (helst ekologisk husmanskost 
då) simma, orientera, diskutera glatt och högljutt om huruvida rätt låt 
vann etc. Med andra ord en helt vanlig, men ganska aktiv familj som vill 
få ut max av varandra och livet.

På Skip får vi ofta frågan om det är nödvändigt med kosttillskott.  
Ja, svarar vi bestämt. Inte nödvändigtvis för att överleva utan mer 
för att “leva mer”. För att uppleva mer, njuta mer, för att stabilisera 
hälsan, för att underlätta jobbet, träningen och få ut mer av dagen. 
Ja, helt enkelt för att må bättre. 
Givetvis är kosten grundläggande men maten idag innehåller färre 
vitaminer och mineraler jämfört med för 50 år sedan. Mycket p g a 
utarmad jord, snabba och effektiva odlingstekniker, större fokus på 
avkastning än kvalitet etc. Så behövs tillskott - ja!

Här i Må Bättre hittar du en massa bra tips för att sätta mer färg på 
vardagen och högkvalitativa produkter för att hjälpa livet på traven. 

Våra produkter är alltid av högsta kvalitet – det kompromissar vi aldrig med!

Hälsningar
Helena & Marcus på Skip  

Ps. Promenader, en stunds avkoppling mot solväggen, kanelbullar och nybryggt 
kaffe, kramar, en löprunda i skogen, umgås med nära och kära är produkter
som vi tyvärr inte har i sortimentet men som vi bestämt rekomenderar
för att Må Bättre!  


