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Se upp för syntetiska kosttillskott och mirakelkurer. 
 

 
Idag översvämmas marknaden av kosttillskott, mirakelprodukter och 
bantningspreparat som enligt tillverkaren ska ge köparen ett friskare liv. De som 
säljer dessa produkter, är ofta vilseledda stackare som själva blivit grundlurade 
och nu entusiastiskt marknadsför skitprodukter, till sina vänner. Just enbart för 
att de som sitter högst upp i hierarkin eller längst upp i pyramidstegen ska tjäna 
stora pengar. 
 
Det kan vara kosttillskott där säljarna påstår att innehållet är helt naturligt och 
att produkten fått ett flertal priser runt om i Världen för sin förträfflighet. 
Säljaren berättar ofta om personer som förändrat sina liv när de börjat äta just 
deras preparat. Det är inte ovanligt att de har bild på en professor som uttalar sig 
om vilket fantastiskt kosttillskott detta företag kan erbjuda. Jag undrar om inte 
den professorn är anställd av företaget eller fått mycket bra betalt för sitt 
uttalade. Ibland är det även professorn själv som tagit fram produkten. 
 
Jag har funnit multivitaminer som innehåller B1-vitamin tillverkat av stenkol 
med hjälp av väteperoxid, B3-vitamin som tillverkas i en krakningsanläggning i 
en petrokemisk fabrik av nafta eller gasol som utsätts för extremt tryck och 
hettas upp för att förvandlas till metan, etylen och vätgas. Sedan blandas 
vätgasen med kväve för att förvandlas till ammoniak som mixas med syre. Detta 
blåses sedan genom ett platinafilter för att bli salpetersyra. Med hjälp av etylenet 
och acetylen samt en platinakatalysator, får man fram en vätska som heter 
acetaldehyd. Denna processas vidare och blandas med ammoniak och 
salpetersyran. Nu är den form av syntetiskt B3-vitaminet färdigt som används i 
oseriösa kostillskott.  
Folsyran, eller B9-vitamin som den ibland även kallas, tillverkas av en 
fermenterad stärkelse tillsammans med glutaminsyra, aceton, N-(7-(2-amino-4-
hydroxypteridinyl(metyl)-4-aminobensoesyra, paraffin och smörsyra i de 
oseriösa produkterna. Blandningen raffineras, renas och steriliseras. Dessutom 
används ofta de tveksamma sötningsmedlen aspartam och/eller acesulfam K i 
dessa produkter. 
 
Jag har även hittat råmjölkskoncentrat från Nya Zeeland, mirakelpiller som gör 
dig yngre och friskare. Ämnet i dessa ska även vara positivt för hjärnan enligt 
säljarna. Den extremt lilla mängd som finns i en tablett eller kapsel kan knappast 
ha någon som helst effekt på oss människor, utan här är det nog placeboeffekten 
som fungerar. 
När jag jobbade inom vården för många år sedan, frågade ofta patienterna efter 
sömnmedel på kvällarna. Vissa fick det, medan andra fick vanliga sockerpiller. 
Men alla somnade så gott i tro om att de fått ett sömnpiller. Minns en dam som 
ofta låg vaken i flera timmar och inte kunde sova, jag frågade sköterskan om  



sömnpiller, men hon sa nej. Jag gick in till damen och hon fick skölja ner en 
vanlig Tulo (halstablett) med ett glas vatten, två minuter senare sov hon. Snacka 
om placeboeffekt. Det värsta var att hon sa att jag var den enda som var snäll 
och gav henne sömntabletter och jag kände mig istället väldigt elak som lurat 
henne, trots att hon sov bra de nätter jag jobbade.  
 
Det finns även mirakelchoklad som enligt säljaren ska innehålla så mycket 
nyttigt att det är rena dundermedicinen. Dessa produkter skiljer sig inte 
nämnvärt från en vanlig choklad av lite bättre kvalité. Den främsta skillnaden är 
att priset på denna fantastiska choklad är skyhögt och att den innehåller 
värstingen sojalecitin, detta ämne används dessutom bara av oseriösa 
chokladtillverkare.  
 
Ja listan kan göras lång på alla fruktjuicer, brustabletter, bantningsprepparat och 
oseriösa produkter som sprids på marknaden. Senast träffade jag på ett 
föryngringspiller som skulle göra kroppen yngre. Hur kan människor gå på 
detta? 
 
Allra värst är nog alla kosttillskott och proteinpulver som personer som tränar på 
”gym” stoppar i sig. Dessa pulver som skakas i lite vatten och sedan enligt dem 
som säljer skiten i träningshallens butik, ska ge kroppen styrka och energi. 
Proteinet i dessa burkar är ofta från tungt besprutad soja, där man använder 
extrationsbensin hexan för att få ut proteinerna. Dessutom är de flesta ämnena i 
produkten helt syntetiskt. Många så farliga att levern på sikt kan ta skada. Dessa 
tillskott innehåller även ämnet taurin som är mycket farligt att överdosera. 
Taurin tillverkar kroppen själv och tillskott blir alltid överskott. För mycket 
taurin påverkar:  
* Blodets PH-värde. 
* Blodcirkulationen.  
* Stör kolesterolsänkande processer i kroppen.  
* Påverkar funktionerna hos nerv och hjärncellerna.  
* Skadar levercellernas regenererande processer.  
* Stör proteinnedbrytning i kroppen.  
* Minskar kreatintransporten. (problem med bl.a. naglar) 
* Påverkar vårt blodsocker. (farligast) 
* Påverkar hjärtats rytm. 
    

 
Varför äter folk kosttillskott?  
De som säljer kosttillskott menar att vi behöver äta kosttillskott för att få i oss 
tillräckligt med näring. Och vissa studier visar att moderna livsmedel inte ger 
oss den näring vi behöver för att behålla hälsan när vi blir äldre. Men vem har 
finansierat dessa studier? Är det de som säljer kosttillskott? Vem har man gjort 
forskningen på? Personer som har dåliga matvanor? Och vad är det för mat man 
har undersökt? Mat som kommer från tungt besprutade åkrar, som raffinerats, 
eller processad mat?   



Visst är det känt att stressade djur, utarmade jordar och användning av 
bekämpningsmedel bidrar till näringsfattig föda. Men behöver vi då äta 
multivitaminer som innehåller alla vitaminer och mineraler som kroppen 
normalt behöver? Svaret är nej. Dessutom är de flesta av dessa vitaminer 
syntetiskt och kemiskt tillverkade och mineralerna framtagna av ämnen som 
även anses kunna vara cancerogena i vår kropp. 
Det är inte heller ovanligt att ämnen som inte passar ihop med varandra finns i 
samma prepparat. Järn t.ex. ska man helst ta på kvällen om man måste äta det 
som tillskott, då järn minskar eller blockerar upptaget av E-vitamin i flera 
timmar. Ändå finns det oseriösa pillertillverkare som har järn och E-vitamin i 
samma kosttillskott för de vet att kunskapen hos köparen är dålig och bara det 
ser ut som att allt finns med i produkten, så köper vi. 
 
Nu är det ju inte så att alla produkter är helt värdelösa men över 80% av de 
vitaminer och kosttillskott som säljs idag håller inte måtten. Är man dessutom 
lite okunnig själv, så är det inte lätt att hitta dessa 20% som blir kvar. 
 
De vitaminer och mineraler som de flesta bör komplettera med då och då är  
D-vitamin under de mörkaste månaderna på året, B12 om man inte kan dricka 
mjölk, selen med jämna mellanrum då vara marker är mycket selenfattiga, 
folsyra och B12 om man är gravid. Vissa behöver även äta järn och kanske 
magnesium. Se även till att få i dig jod för sköldkörteln. Dessutom kan omega 3 
och kanske E-vitamin användas om man inte äter fet fisk så ofta.  
 
De flesta vitaminer och mineralämnen är det ganska lätt att få i sig genom födan. 
Men då gäller det att äta lagad mat av bra kvalité och att variera sin kost. Om 
man däremot äter mycket vitt bröd, socker, pommes frites, pizza, hamburgare 
eller annan skräpmat, behöver man kanske även en del andra vitaminer och 
mineraler. Även personer med alkoholproblem eller som dricker alkohol varje 
helg, kan ha problem att få i sig tillräcklig mängd av vissa vitaminer och bör ta 
tillskott. 
Ta reda på vad du behöver för vitaminer och ät bara de som behövs, men försök 
att hitta dem så naturliga som möjligt. D-vitamin finns naturligt i fiskleverolja 
som här är det bästa tillskottet. B12 finns av jäst (bör inte ätas om man har 
problem med svampinfektioner). Selen kan göras av ärtor. C-vitamin finns i 
frukt, men det har vi sällan brist på. Ändå säljs C-vitamin som brustabletter som 
aldrig förr. Ät bara naturlig C-vitamin. Askorbinsyran som finns i 
brustabletterna tillverkas genom att en enzym får angripa majs. Sedan används 
extrationsbensin och lösningsmedel för att dra ur askorbinsyran.   
 
Vitaminer och mineraler ska bl.a. hjälpa oss att hantera stress bättre, sova bättre, 
tillverka blod, celler, stärka immunförsvaret, hjälpa våra muskler och minska 
skadeverkningar från fria radikaler. Men tyvärr är inte detta fallet med 80% av 
dagens vitamin-, mineral- och kosttillskott. Utan aceton, hexan, salpetersyra, 
acetaldehyd, butylhydroxitoulen, väteperoxid, AZO-färger, talk, stearinsyra, 
magnesiumstearat, kalciumstearat, kiseldioxid, titandioxid, palmitinsyra, 



hydroxypropylmetylcellulosa, aromer, shellak, , terpentin, etylcellulosa, 
propylenglykol, sukralos, konserveringsmedel och stenkolstjära är mycket 
vanliga produkter när man tillverkar kosttillskott. Dessutom används kalk eller 
kalciumkarbonat, av oseriösa företag, som kommer från Dolomiterna i Italien. 
Denna produkt innehåller bly, som på sikt kan vara mycket skadligt.  
Både tillverkaren och importören är skyldiga att uppge vilka tillsatsämnen som 
använts i tillskottet och detta fungerar oftast. Men eftersom produktionen av 
råvaran de använder, allt oftare förläggs till Kina har det blivit i stort sett 
omöjligt att kontrollera vad den ursprungliga råvaran verkligen 
innehåller och hur den tillverkats. 
 
 

Hur ser man på etiketten om ett kosttillskott är syntetiskt 
eller naturligt? 
Det är inte lätt att se om en produkt är naturlig eller inte. Dessutom kan en 
naturlig råvara användas, t.ex. majs, men under processen används flera 
tveksamma ämnen.  
Det är många företag som använder sig av formuleringar som organic och 
naturligt, men om man tar reda på hur det tillverkats, så spelar det väl ingen roll 
om en naturlig eller ekologisk råvara använts, när man använder lösningsmedel, 
färgämnen och andra syntetiska ämnen i processen. 
 
Naturläkaren Ron Schmid som bl.a. skrivit Traditional Foods Are Your Best 
Medicine menar att alla fettlösliga vitamintillskott som A-, D-, E- och K-vitamin 
bör komma från naturliga källor. 
Men jag är av den åsikten att även B1- B3- och B6-vitamin bör intas genom mat 
och inte i sin syntetiska form. 
 
Tabletter 
Så mycket som hälften av innehållet i en vitamintablett är ofta tillsatser, vars 
enda funktion är att dryga ut och att ge tabletten de rätta egenskaperna. De flesta 
tillverkare av tabletter använder så kallade smörjmedel för att råvaran ska rinna 
smidigt genom maskinen utan att fastna. Utan dessa smörjmedel blir 
tillverkningen mer komplicerad men också dyrare. De vanligaste och mest 
tveksammaste smörjmedlen är stearinsyra, magnesiumstearat och 
kalciumstearat. I tabletter finns även ofta syntetisk cellulosa som bindmedel. 
Syntetisk cellulosa kan orsaka tarmstörningar, gaser och på sikt 
matsmältningsproblem. 
Mineraler i tablettform är oftast svårare att lösa upp i magen så risken finns att 
de passerar matsmältningskanalen utan att ha lösts upp ordentligt. Kalcium tar 
allra längst tid för magen att lösas upp.  
Nu kanske den mest observante har upptäckt att jag kallar stearinsyra och stearat 
(vår vanligaste mättade fettsyra, som finns i nästan allt fett) tveksamma. Men 
den stearinsyra och de stearater som används i kosttillskott framställs ofta av 
palm- eller bomullsfröolja. Vid framställningen används enorma mängder 
giftiga kemikalier och bomullsfröoljan innehåller mest bekämpningsmedel av 



alla kommersiella oljor. Bekämpningsmedel som varit förbjudna att använda på 
växter som ska användas till mat i många år. Bomull används ju inte till mat, 
utan till kläder och då anser man att det inte är så farligt om bomullen besprutas 
med klororganiska bekämpningsmedel som innehåller dioxin. Vilket givetvis är 
helt fel. Att sedan samma bomull används för att tillverka cellulosa som finns 
just i mat och kosttillskott bryr man sig tydligen inte om. Dessutom härdas 
oljorna i högt tryck och höga temperaturer med hjälp av en metallkatalysator 
(aluminium). Sådana härdade fetter innehåller transfetter. 
 
Kapslar 
Stearater kan även användas som smörjmedel vid tillverkning av vitaminkapslar, 
men det är mera sällsynt. Kapslar innehåller inte heller tillsatser som används 
för att en tablett ska hålla samman. Ibland måste man dock öka volymen på 
råvaran för att maskinen ska kunna fylla den i kapslarna. Då kan det 
tarmstörande ämnet mikrokristallin cellulosa användas.  
Om man tänker svälja produkten med kapsel och allt bör man välja vegetabiliska 
kapslar i första hand. Men det är ofta lätt att öppna kapseln, tömma innehållet i 
lite vatten och så kasta själva kapselskalet. Vissa kapslars innehåll kan vara lite 
otäckt i smaken, men hellre det än att riskera att få i sig cellulosa som på sikt 
kan störa tarmen. 
 
Flytande tillskott 
I flytande kosttillskott förekommer mineraler främst i sulfat- eller kloridform 
eftersom de anses stabila i vatten. De är dock mycket svåra för kroppen att ta 
upp.  
 
Bojkotta alla dessa oseriösa tillverkare av multivitaminer och mirakelprepparat 
och välj vitaminer och mineraler som är bra, för de finns. Känner du dig lite 
okunnig, så finns det både böcker och material där man kan sätta sig in i 
vitaminernas värld. Många som jobbar på hälsokostaffärer är mycket duktiga 
och ger gärna råd.  
Jag tycker synd om alla seriösa vitamintillverkare som tar fram bra produkter för 
att vi människor ska må bra och att vi ska få fungerande produkter och så 
kommer det massa billiga kopior på marknaden som säljs genom lögner. Om vi 
köper dessa så riskerar vi att de seriösa företagen försvinner på sikt, sen finns 
bara skräpet kvar. 
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