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Upp emot 500.000 svenskar 

beräknas ha osteoporos, mest 

känd som benskörhet. 

Omnisym Pharma har utvecklat 

produkten OsteoRemin Forte® vilken 

är registrerad som ett livsmedel för 

speciella medicinska ändamål för 

kostbehandling av osteoporos. 

OsteoRemin Forte® motverkar urkalk-

ning av skelettet, vilket gör den till den 

första inom denna kategori i Sverige. 

Det unika med OsteoRemin Forte® 

är att den innehåller växtbaserat 

kalcium från AlgaeCal®, vilket inte har 

funnits på den svenska marknaden för-

ut. Denna form av kalcium tas upp och 

lagras mycket bra i skelettet. Det finns 

även studier som indikerar att denna 

form av kalcium inte bara kan bromsa 

förminskning av benmassa utan också 

bygga upp benmassan i skelettet. 

I denna broschyr kan du läsa mer om 

OsteoRemin Forte® samt generell 

information och fakta om osteoporos.  
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Kostbehandling 
av osteoporos

Det finns flera faktorer som kan 
bidra till en bättra benhälsa. 
Här har vi kortfattat samlat några 
av dem. 

Fysisk aktivitet       
Fysisk aktivitet skyddar mot benskörhet 
och benbrott: Måttlig aktivitet motsva-
rande 4 timmars promenad per vecka 
minskar risken för höftfrakturer både hos 
män och kvinnor.

Kroppsvikt och muskelmassa
Äldre människor ska gärna ha ett högre 
BMI, och det mest hälsosamma är när detta 
är på grund av en god muskelmassa. Skyd-
dande BMI (Body Mass Index: Vikt i kg / 
(längd i meter)2) är cirka 27 kg/m2 hos äldre 
människor med europeiskt ursprung. 

Bräckliga och smala äldre människor bör 
vara uppmärksamma så att de inte äter för 
mycket fett i kosten. Detta kan ge en hög 
andelen fett i kroppen trots att de inte vä-
ger så mycket.

Undvik rökning
Rökning fördubblar risken för höftfrakturer.

Alkohol
Enligt vissa studier fördubblar alkohol ris-
ken för höftfrakturer. Ett måttligt intag är 
dock inte skadligt.

Protein
Protein krävs för att bygga kollagenmatrisen 
och bildandet av den viktiga tillväxtfaktorn 
IGF 1 i skelettet. Äldre patienter med höft-
frakturer gynnas ofta av proteintillskott eller 
proteindrycker för att återhämta sig – men 
mineralintaget måste också vara tillräckligt. 

Skelettet är den största bufferten i krop-
pen, och ett långvarigt intag dominerat av sy-
rabildande kost kan troligtvis bidra till avkalk-
ning. Flera stora studier har funnit att högt 
animaliskt proteinintag är associerat med 
ökad risk för frakturer – både på individnivå 
och på gruppnivå. Det är därför fördelaktigt 
att även välja växtbaserad proteinkällor.

Frukt och grönsaker
Flera näringsämnen och komponenter i 
dessa livsmedel är förknippade med mins-
kad risk för benskörhet och benbrott: basis-
ka egenskaper, Vitamin K, kalcium, magne-
sium, bor, Vitamin C, växtöstrogen. 

Bra källor av frukter och grönsaker som är 
basiska inkluderar bland annat gröna grön-
saker, sötpotatis, tomater, avokado, citroner 
och andra frukter.

Kompletterande kosttillskott
Där finns också andra näringsämnen, som 
kan ha en möjlig positiv effekt på normal 
benstomme. T ex Vitamin C, kisel och bor. 
Det är etablerat att Vitamin C bidrar till nor-
mal kollagenbildning som har betydelse för 
benstommens normala funktion. Enskilda 
studier indikerar att ett dagligt intag av ki-
sel kan vara bra för benhälsan. Goda dagliga 
källor är fullkornsprodukter, öl, morötter och 

gröna bönor. Komplettering med bor har vi-
sat förbättrat kalcium och magnesium upp-
tag. Plommon är en bra källa till bor.

Om man är osäker på att man får i sig tillräck-
ligt av dessa näringsämnen kan det vara en bra 
idé att komplementera med ett multivitamin- 
och mineraltillskott. 

Omnisym Pharma 
erbjuder flera multivi-
taminer som innehåll-
er dessa närings-
ämnen i terapeutisk 
dos. Se vår broschyr 
om dessa för mer 
information.

AlgaeCal©

• Sudheer et al. (2010). Comparative effects of 
a novel plant-based calcium supplement with 
two common calcium salts on proliferation and 
mineralization in human osteoblast cells. Cellu-
ar and Molecular Biochemistry. 340: 73:80.
• Michalek et al. (2011). Changes in total body 
bone mineral density following a common bone 
health plan with two versions of a unique bone 
health supplement: A comparative effective-
ness research study. Nutrition Journal, 10: 32. 
• Kaats et al. (2011). A comparative effective-
ness study of bone density changes in women 
over 40 following three bone health plans con-
taining variations of the same novel plant-sour-
ces calcium. International Journal of Medical 
Sciences; 8 (3): 180-191.
• Kaats et al. (2015). A 7-year longitudinal trial 
of safety and efficacy of Algaecal®: A vitamin/
mineral enhanced plant-sourced calcium supp-
lement. Non-published research report.
• En bra källa till allmän information är också 
www.algaecal.com. Observera att informatio-
nen på denna sida följer amerikanska direktiv. 
Omnisym Pharma reserverar sig för riktlinjer 
som inte gäller i Sverige. 

Kalcium – Vitamin D generellt 
• Tang et al. (2007). Use of calcium or calcium in 
combination with vitamin D supplementation 
to prevent fractures and bone loss in people 
aged 50 years and older. Lancet, 370:657-666.

Magnesium
• Dahl et al. (2013).  ”Nationwide data on mu-
nicipal drinking water and hip fracture: Could 
calcium and magnesium be protective? A NO-
REPOS study.” Bone 57 (1): 84-91. 

Vitamin K2
• Knappen et al. (2013). Three-year low-do-
se menaquinone-7 supplementation helps 
decrease bone loss in healthy postmeno-
pausal women. Osteoporosis International. 
Sep;24(9):2499-507.
• Cockayne et al. (2006). “Vitamin K and the 
Prevention of Fractures: Systematic Review 
and Meta-analysis of Randomized Controlled 
Trials”. Arch Intern Med, 166:12: 1256-61.
• Reese et al. (2005) Low-Dose Vitamin K to 
Augment Anticoagulation Control. Pharma-
cotherapy. 25(12):1746-1751.
• Kramps et. al. (2013). The use of vitamin K 
supplementation to achieve INR stability: a 
systematic review and meta-analysis. J Am As-
soc Nurse Pract. 25(10):535-544.

Ett urval av relevanta vetenskapliga skrifter

På Omnisym Pharma ställer vi höga krav på våra multivitaminer. De är gjorda med kvalitet, styrka och balans i åtanke. Detta skiljer dem i flera avseenden från en vanlig multivitamin. Några av de vanligaste skillnaderna beskrivs här. 
Fokus på det optimala dagliga intagetI våra multivitaminer är styrkan av vitaminer och mineraler baserad på Optimalt Dagligt Intag (ODI). Dessa värden är gjorda av världens ledande närings-forskare. ODI har fokus på att definera en genom-snittlig standard för vad människor bör inta för att få en effektiv användning av vitaminer och mine-raler för hälsofrämjande effekter. Detta till skillnad från den officiella listan DRI (Dagligt Referensintag), vilken har fokus på ett genomsnittligt minimumkrav för hur mycket vitaminer och mineraler man bör inta per dag. 

I Omnisyms multivitaminer gör detta att det normalt, jämfört med en vanlig multivitamin, innehåller 1-2 gånger mer D-vitamin, 2-3 gånger mer C-vitamin, 4-5 gånger mer vitamin E, 6-12 gånger mer av flera av B-vitaminerna och ofta en högre dos av enskilda mineraler såsom Selen. Dessa värden är alla säkra att konsumera och ligger inom tillåtna gränsvärden i Europa. 
B-vitaminer i biologiskt aktiva formerVåra multivitaminer använder B-vitaminer i biologiskt aktiva former, för att säkerställa en hög absorption i kroppen. I till exempel B12 -vitamin, ska den normala formen, cyanokobalamin, först omvandlas i levern till Methylcobalamin innan den kan tas upp. I våra multivitaminer används också Methylcobalamin vilket absorberas direkt och inte behöver omvandlas. Våra multivitaminer innehåller också de aktiverade formerna av Niacin (B3) och Pantotensyra (B5). 

Organiskt bundna mineraler i form avbisglycinat kelater
Våra multivitaminer innehåller främst organiskt bundna mineraler, bland annat i form av kelater kallade bisglycinat. Fördelarna med att använda dessa typer är just att de har en god biotillgänglighet.

Omnimin Pure® 
& OmniX®

Allsidiga och välbalans-erade med naturliga 
och lättupptagliga 
vitaminer och mineraler i optimala doser!
Läs mer på sid 2

OmniMINI®

Speciellt framtagen för barn. En multivitamin med god smak av frukt och som lätt smälter i munnen!
Läs mer på sid 4

Vårt mål är att erbjuda bra produkter 
som passar alla människor! Olika 
människor har olika krav, och det är 
därför du inte bara hittar en utan fyra 
olika multivitaminer i vårt sortiment. 

På Omnisym Pharma är vi fokuserade på 
att hitta rätt kombination av aktiva 
näringsämnen som bygger på principerna 
KVALITET, STYRKA och BALANS. 
Alla vitamin- och mineralkällor i våra 
produkter är noggrant utvalda, bland annat 
för att säkerställa en hög upptaglighet i 
kroppen, vilket är avgörande för att till 
fullo utnyttja sina kosttillskott. 

Vårt danska moderbolag Biosym har 
under många år satt standarden för 
multivitamin- och mineralprodukter av 
hög kvalitet, och dessa allsidiga och 
välbalanserade multivitaminer är alla bra 
exempel på detta.

OmniVegan®

Framställd helt utan 
animaliska produkter 
och spårämnen – ett 
perfekt val för veganer och vegetarianer!
Läs mer på sid 3
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Multivitaminer 
för alla!

Här hittar du en förteckning över olika vitaminers, mineralers och spårämnens verkningsområden – samtliga hälsopåståenden är godkända av svenska och europeiska hälsomyndigheter. Detta är ett utdrag, och inte en komplett lista.

Immunsystem
A-vitamin, C-vitamin, D-vitamin, B-vitaminer (B6-vitamin, Folsyra och B12-vitamin), Järn, Zink, Koppar och Selen bidrar till immunsystemets normala funktion.

Oxidativt stress
C-vitamin, E-vitamin, Zink, Koppar,        Mangan och Selen bidrar till att skyd-da cellerna mot oxidativ stress.

Energi samt 
trötthet och utmattning
C-vitamin, Kalcium, Magnesium och Mangan bidrar till normal energiom-sättning. C-vitamin, B-vitaminer (Riboflavin, Pan-totensyra, B6-vitamin, Folsyre och B12-vitamin), Magnesium och Järn bidrar till att minska trötthet och utmattning. 

Blod
K-vitamin bidrar till normal blodko-agulation och Kalcium bidrar till att bibehålla normalt blodtryck. Järn bidrar till normal bildning av röda blodkroppar och hemoglobin, och även till normal syretransport i kroppen. B-vitaminer bidrar således: Riboflavin bidrar till att bibehålla normala röda blodkroppar, B12-vitamin och B6-vitamin bidrar till normal bildning av röda blodkroppar, och Folsyra bidrar til normal blodbildning. 

Hormonsystem
B6-vitamin bidrar till att reglera hormonaktiviteten, Pantotensyra bidrar till till normal syntes och om-sättning av steroidhormoner. Jod bidrar till normal produktion av sköldkörtelhormoner och till normal sköldkörtelfunktion, även Selen bidrar till normal sköldkörtelfunktion. Zink bidrar till normal fertilitet och reproduktion.

Syn
A-vitamin, B2-vitamin (Riboflavin) och Zink bidrar till att bibehålla normal synförmåga. 

Nervsystem
C-vitamin, B-vitaminer (Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pantotensyra, B6-vitamin, Biotin och B12-vitamin), Magnesium, Koppar och Jod bidrar till nervsyste-mets normala funktion. 

Benstomme och tänder
Kalcium behövs för att bibehålla normal benstomme .
D-vitamin, K-vitamin, Magnesium, Zink och Mangan bidrar till att bibehålla normal benstomme. C-vitamin bidrar till normal kolla-genbildning som har betydelse för benstommens normala funktion. Kalcium behövs för att bibe-hålla normala tänder. D-vitamin och Magnesium bidrar till att bibehålla normala tänder. C-vitamin bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för tändernas och tandköttets normala funktion. 

Lever
Kolin bidrar till normal fettomsättning samt till att bibehålla normal lever-funktion.*

*Uppnås vid ett dagligt intag över 82,5 mg Kolin.

Hud, hår och naglar
A-vitamin, B-vitaminer (Riboflavin, Ni-acin, Biotin), Zink och Jod bidrar till att bibehålla normal hud. Koppar bidrar till hårets normala pigmentering. C-vitamin bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för hudens normala funktion. 

Zink och Selen bidrar till att bibehålla normalt hår och normala naglar. Koppar bidrar till hårets normala pigmentering.

Observera att Riboflavin (B2-vitamin) gör urinen mörkare. Detta är normalt och helt ofarligt.

Vilken nytta gör olika vitaminer och mineraler?

Kolin och Inositol
Omnimin Pure®, OmniX® och OmnVegan® innehåller två viktiga näringsämnen; kolin och inositol, som är sammankopplade med B-vitaminer. Kolin bidrar till att bibehålla normal leverfunktion, fettomsättning och till normal homocysteinomsättning. 

Både K1 och K2-vitamin
Omnimin Pure® är den första multivitaminen på marknaden som innehåller både vitamin K1 och K2. K1-vitamin finns främst i mörkgröna grönsaker och har en kort biotillgänglighet, dvs ”livstid” i kroppen. Vitamin K2, som bara förekommer i små mängder i västerländska livsmedel, har däremot en betydligt längre biotillgänglighet i kroppen. Det ger en mer stabil nivå av K-vitamin i kroppen. Det är också just K2-vitaminer som de senaste åren varit i fokus för studier, för dess effekt att hjälpa till att upprätthålla normal benstomme. 

A-vitamin av icke-animalisk källaRetinol är den mest effektiva och den biologiskt aktiva formen av A-vitamin. Retinol är oftast av animaliskt ursprung, men i Omnisyms multivitaminer används en vegetabilisk källa. 
Intressanta spårämnen
Omnisyms multivitaminer innehåller spårämnena bor och kisel i organisk form. 

Fri från animaliska ingredienserOmnisyms multivitaminer är fria från animaliska ingredienser. De är antingen certifierade av Vegatarian Society eller Vegan Society i England. 
Utan gluten, laktos och artificiella färgerOmnisyms multivitaminer är fria från gluten, laktos och artificiella färger.

Balans och kvalitet i valet av multivitamin 

Hälsofrämjande effekterHär finner du en översikt över olika vitaminer och mineralers nytta. Samt vikten av att fokusera på kvalitet.  
Läs mer på sid 5 och 6
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Följ Omnisym Pharma 
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Tips för en bättre benhälsa

Följ Omnisym Pharma 
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Om osteoporos
Ett stort folkhälsoproblem
Osteoporos (benskörhet) kännetecknas av 
att skelettet blir skört och att skador i form 
av sprickor och brott (frakturer) lättare upp-
kommer. Osteoporos är ett stort folkhälso-
problem, och Sverige är ett av de hårdast 
drabbade länderna i världen! Varannan 
svensk kvinna och var fjärde man får någon 
gång under livet en benfraktur som är kopp-
lad till osteoporos. 

Orsaker
Osteoporos kan delas in i primär och sekundär 
osteoporos, beroende på vad som har orsakat 
benskörheten. Vid primär osteoporos hos 
kvinnor sker nedbrytningen av ben snabbare 
på grund av minskade halter av det kvinnliga 
könshormonet östrogen (östrogenproduktio-
nen går ned i samband med klimakteriet). 

Osteoporos till följd av hög ålder kallas 
även för primär osteoporos, och drabbar 
både kvinnor och män. Ju äldre du är, desto 
större är risken för osteoporos. När du är i 
35-årsåldern börjar kroppen normalt förlo-
ra mer benmassa än den kan producera. Vid 
sekundär osteoporos är benskörheten or-
sakad av andra sjukdomar som exempelvis 
ledgångsreumatism eller av medicinska be-
handlingar med bland annat kortison.  

Diagnos
Diagonosen utgår från en bentäthetsmät-
ning i höft, rygg och underarm och omfattar 

endast kvinnor (ej män eller barn). Under-
sökningen utförs med DEXA-teknik (Dual En-
ergi X-ray Absorptiometri), vilken idag finns 
tillgänglig på de flesta sjukhus i Sverige. 
  
• Normal benmassa 
   T-score ner til -1 T-score*
• Osteopeni
   T-score mellan -1 och -2,5 T-score*
• Osteoporos
   T-score under -2,5 T-score*
• Etablerad osteoporos
   T-score under -2,5 T-score och låg-
   energifraktur* 

T-score anger antalet standardavvikelser 
från peak bone mass inom samma kön. Peak 
bone mass är den maximala bentätheten 
som uppnås i livet och den har man vid ca 
30 års ålder. 

Behandling 
Det är inte enbart bentätheten som avgör 
om en person med osteoporos behöver läke-
medelsbehandling. Snarare är det personens 
totala risk för att drabbas av benbrott som 
avgör behovet. Exempel på starka riskfak-
torer är hög ålder, ärftlighet för osteoporos, 
tidigare frakturer och låg bentäthet. 

Bland läkemedel är bisfosfonater ofta 
förstahandsalternativet vid behandling av 
kvinnor med hög frakturrisk. Östrogener och 
östrogenliknande läkemedel, Parathormon 
(benstimulerande hormon) samt andra med-
iciner användas också i vissa situationer. 

Livsmedel för särskilda medicinska ändamål 
OsteoRemin Forte® är ett mycket bra näringtilskott vilket kan användas som al-
ternativ till ordinaire kalcium- och Vitamin D tillskott. Produkten är ett tillskott i 
kategorin “Livsmedel för särskilda medicinska ändamål”, som i EU kallas Medical 
food (for special purposes). Tillskott in denna kategori är utvecklade enligt erkända 
medicinska och näringsmässiga vetenskapliga principer. De är avsedda för särskild 
näringsmässiga behov hos patienter och ska endast användas enligt läkares ordi-
nation. Det är inte ett alternativ till läkemedel utan avsett att användas som ett 
näringskomplement.

Här kan du läsa mer detaljerat om de vikti-
gaste näringsämnena i OsteoRemin Forte®.

Kalcium 
Kalcium är en av de viktigaste byggstenarna 
för skelettet. Det är en mineral som kroppen 
använder för att bygga upp, reparera och hål-
la tänder och skelett i god form.  

OsteoRemin Forte® innehåller växtbaserat 
kalcium från AlgaeCal®, som kommer från al-
ger Algas Calcareas vilket inte funnits på den 
svenska marknaden förut. Det anmärknings-
värda och mycket positiva med AlgaeCal® är 
att denna form av kalcium i humana studier 
har visat förmåga att öka bentätheten (BMD, 
benmineraldensiteten) i skelettet. De bästa 
resultaten (upp till 2-4 % på ett år) är observe-
rade i kombination med fysisk aktivitet. En ny 

studie indikerar att denna positiva effekt ock-
så bibehålles efter 7 års förbrukning av algen.

Att AlgaeCal® på detta sätt kan öka bentät-
heten är uppseendeväckande eftersom aktu-
ella studier visar att ordinarie kalciumtillskott, 
med eller utan Vitamin D, endast kan bromsa 
förlusten av benmassa. 

Vitamin D
Vitamin D behövs för ett normalt fungerande 
skelett. Vitaminet hjälper kroppen att ta till 
sig kalcium. Solen är den viktigaste D-vitamin-
källan och trots att det finns livsmedel som 
innehåller Vitamin D är det ofta inte möjligt 
att få i sig tillräckliga mängder enbart genom 
kosten. 

D-vitaminbrist är vanligt i vissa riskgrup-
per. På lång sikt kan det innebära en ökad risk 

för osteoporos och frakturer. Vid behand-
ling av osteoporos rekommenderas oftast 
ca 20-30 mikrogram per dag.  

Magnesium 
Magnesium är en essentiellt mineral som 
bidrar till att bibehålla normal benstomme, 
tänder och muskler. Ca 50-60 % av kroppens 
magnesium finns i benstommen. 

Det är fördelaktigt att ha balans mellan kal-
cium och magnesium i åtanke, så man får nyt-
ta av symbiosen mellan dessa två mineraler.

Kalcium och magnesium samarbetar i 
många funktionella avseenden. Exempel-
vis har kalcium en sammandragande effekt 
på muskelceller, medan magnesium har en 
avslappnande effekt. Magnesium reglerar 
dessutom tillgång och användning av kalci-
um i cellerna. 

Vitamin K2 
I många år har det näringsmässiga fokuset 
vid behandling av osteoporos varit på till-
skott av kalcium och Vitamin D samt i min-
dre grad magnesium. 

Men på senare år har flera studier visat 
ett samband mellan ett intag av Vitamin 
K2 och förbättrad benhälsa; minskning av 
antalet frakturer, förbättrad benstyrka och 
förbättrad bentäthet (BMD) både hos män 
och kvinnor. 

Det är ännu för tidigt att avgöra hur ef-
fektivt Vitamin K2 verkar vid behandling 
av osteoporos. Detta kräver fler långvariga 
studier med större patientgrupper. Men ba-
serat på nuvarande kliniska bevis samt det 
faktum, att Vitamin K2 bidrar till en normal 
benstomme är det fördelaktigt att komple-
tera med detta vitamin i de flesta fall* då 
man får kalcium och Vitamin D tillskott. 

*Se nedan om försiktighet vid användning 
av OsteoRemin Forte®.

AlgaeCal® – naturlig super mat 
AlgaeCal®, som kommer från algen Algas 
Calcareas, samlas skonsamt in på stränder 
i Sydamerika för att sedan bli ekologiskt 
certifierad. 

Algen är som tidigare nämnts, särskilt rik 
på kalcium och magnesium men innehåller 
även naturligt förekommande gynnsamma 
spårämnen i mindre mängder t ex zink, kisel 
och bor. Dessa mineraler är utan tvekan ock-
så en av orsakerna till, att AlgaeCal® upptas 
så effektivt i benmassan. En studie har även 
visat ett bättre upptag av kalcium från den-
na alg jämfört med traditionella kalciumrika 
matvaror som yoghurt.  

OsteoRemin Forte®

Praktisk information om OsteoRemin Forte®
Försiktighet
Ingredienserna i OsteoRemin Forte® ger sällan biverkningar var för sig eller tillsam-
mans. Om du använder blodförtunnande medel eller har nedsatt njurfunktion bör 
du prata med din läkare innan du börjar använda OsteoRemin Forte®.  Du bör tex 
vara försiktig med att ta Vitamin K om du får blodförtunnande medicin.

Vegetarisk produkt
OsteoRemin Forte® är helt vegetarisk, och innehåller inga animaliska 
ingredienser. Produkten är  registererat hos Vegetarian Society, England.

Övrig allergen information
Produkten innehåller inte soja, gluten eller laktos. 
OsteoRemin Forte® innehåller dessutom få hjälpämnen. Kapseln är vegetabilisk och 
råvaran är gjord av cellulosa från tall.

OsteoRemin Forte® innehåller per dagsdos (3 kapslar):

• 850 mg växtbaserat kalcium (AlgaeCal®).

• 400 mg magnesium (magnesiumoxid/delvis  
från AlgaeCal®).

• 100 μg Vitamin K2 (menakinon).

• 30 μg Vitamin D3 (kolekalciferol).

Ny intressant forskning 
om Magnesium

En nyare intressant studie från Norge 
visar en möjlig skyddande effekt mot 
höftfrakturer vid ett högt magnesium-
intag. Forskare följde ca 700.000 män 
och kvinnor i sju år. De lägsta förekom-
ster fann i de områden där det var mest 
magnesium i dricksvattnet.  
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