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J
anuari och februari är hög-
säsong för vab. Småbarns-
föräldrar som är hemma med 
sjuka barn och själva får en 
släng av smittan på köpet är 

mer regel än undantag  —  så mycket så 
att februari fått öknamet ”vab-ruari”.
Men inte familjen Carrier på Värmdö 
utanför Stockholm. Där brukar de 
årliga vab-dagarna numera kunna 
räknas på ena handens fingrar.

— Jag hade ju sett att småbarnsfamil-
jer ofta har många sjukdagar. Så när 
jag väntade lilla Lo för fem år sedan 
undrade jag hur det skulle bli för oss. 
Nu skulle jag få ett kvitto på om min 
livsstil också håller förkylning och 
influensa stången — och det gjorde 
den, berättar Pernilla Carrier, som 
arbetar som föreläsare och kinesiolog.

Hon tror att flera saker bidrar till att 
familjen hållit sig så pass frisk. En 
pusselbit är att Lo går på Ur & Skur-
dagis, där barnen är utomhus mer än 
halva tiden.

— Vi ville att Lo skulle få en relation 
till naturen och trivas med att bo här 
ute i skärgården. 

Men en bonus har blivit att det inte 
går lika mycket förkylningar, influensa 
och vinterkräksjuka som på många 
andra dagis — något som enligt  
Friluftsfrämjandet, som driver Ur & 
Skur-dagisen, är vetenskapligt belagt. 

Och även där hör Lo till de friskare 
barnen. 

— Hon behöver sällan vara hemma. 
Tidigare hade hon förkylningsastma, 
men de senaste åren har vi bara haft 
tre till fyra vab-dagar per år. Även när 
Lo är förkyld blir hon sällan särskilt 
trött eller allmänpåverkad. Det enda 
som kan bita sig fast är hosta, men då 
tar vi till antroposofiska mediciner. 

Lo själv, snart fem år, verkar nöjd 
med sitt dagis.

— Vi brukar leka ute och gå ut och 
gå, berättar hon.

ÄVEN MAT OCH KOSTTILLSKOTT kan 
spela in, tror mamma Pernilla.

— Förr höll jag på med olika hälsoku-
rer för att hålla förkylningarna borta. 
Men jag har slutat med det nu och blir 
inte sjukare för det. I stället tar 
hela familjen ett ekologiskt 

”Vab-ruari” närmar sig med stormsteg och 
det är hög tid att beväpna sig mot virus och 
baciller. Familjen Carrier håller sig frisk 
med gröna drinkar, hälsosam mat och 
mycket frisk luft.
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Familjen Carrier är ute i friska 

luften året runt. 
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”Vår livsstil 
håller oss  
friska”
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näringstillskott med gräs, alger och 
bär i form av ett grönt pulver som vi 
rör ut i vatten, samt ett basbildande 
kosttillskott och fettsyrorna omega 3, 
6, 7 och 9 — alla av märket Friway. 

G
röna blad-tillskottet 
innehåller bland annat 
C-vitamin och zink, men 
i låga doser. Familjen 
dricker det utrört i ett 

glas vatten före maten varje morgon 
och kväll, Pernilla fyra gånger om 
dagen. Lo frågar självmant efter sin 
”grönis” när vi ska äta middag tillsam-
mans med familjen.

— När någon av oss känner att en 
förkylning är på väg tar vi en extra 
grön drink, säger Pernilla Carrier. Jag 
brukar också skölja näsan med salt-
vatten eller spreja saltvatten i näsan 
eller halsen. Det tar ofta knäcken på 
förkylningen, så att den inte bryter ut.

När någon väl blivit sjuk är det ett 
slags halvfasta som gäller. 

— Då dricker vi mycket vatten, 
ingefärste, extra många gröna drinkar 
och smoothies, men drar ner på vanlig 
mat. Det är också viktigt att verkligen 
ge kroppen lugn och ro och tillfälle till 
återhämtning. Då blir vi friska fortare. 

När Pernilla själv blir förkyld eller 
får influensa dricker hon sju gröna 
drinkar om dagen.

— Jag brukar bli frisk redan efter ett 
par dagar. Samma sak har jag sett hos 
mina klienter. Hela familjerna blir 
mycket mindre sjuka i förkylning och 
influensa när de följer mina råd. 

Pernilla arbetar med en speciell 
form av kinesiologi, en alternativ 
behandlingsmetod som bland annat 
bygger på muskeltester och går själv 
regelbundet på behandlingar.

— Med hjälp av kinesiologin rensar 
jag ut kemikalier, virus och parasiter 
som stör kroppen och belastar  
immunsystemet, både på mig själv 
och mina klienter. Det är som en 
förebyggande sjukförsäkring. 

FAMILJEN CARRIER äter nästan bara 
vegetariskt, med mycket grönsaker 
och bär varje dag och fisk eller skal-
djur någon gång i månaden. De använ-
der mycket örtkryddor och köper i 
möjligaste mån ekologisk mat. Per-
nilla äter en riktig powerfrukost med 
ångkokt broccoli mixad med avokado, 

kokvattnet, olivolja och någon ört-
krydda.

— Däremot undviker vi vete, vitt 
socker och komjölksprodukter. Det 
bidrar till att vi har bra immunförsvar. 
Vi är piggare och mår allmänt bättre 
sedan vi slutade med vete och mjölk.   

— Mamma tycker att godis är skräp, 
inflikar Lo. 

När hon är sugen på något gott 
brukar Pernilla mixa avokado med 
halvt tinade bär till en glass. 

— De flesta människor vet ju egentli-
gen hur de ska äta, påpekar John 
Carrier, som arbetar med terapeutisk 
gravidmassage. Det handlar om 
attityd, att hitta en ny rutt genom 
Konsum. Det kan kännas hårt att säga 
nej till sitt barn. Jag brukar säga ja, det 
där får du — men inte just nu. 

ATT HÅLLA SIG FRISK handlar också 
mycket om själen, menar de.

— Jag gör andningsövningar och 

Pernilla eller John Carrier 

behöver bara vabba tre,  

fyra dagar om året.  

Lilla Lo är sällan sjuk. 

special     immunförsvar 
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yoga varje dag, och mediterar, 
säger Pernilla. Det är också viktigt 
med kommunikation, att sätta ord 
på känslor. Detta är något vi också 
försöker lära Lo. 

John kan koppla av efter en 
hektisk dag genom att ta ett varmt 
bad. Och han stänger gärna av 
mobilen när han kommer hem.

— Det handlar både om att mins-
ka strålningen och att slippa bli 
nådd. G

NYFIKEN?

Pernilla och John 

Carrier arbetar  

som alternativ-

terapeuter i  

Stockholm.  

Läs mer om deras  

hälsofilosofi på  

carriercarrier.se.

Hängig, snuvig och illamående? Inte den här 
vintern! Här är tipsen som stärker immunförsvaret 
och håller dig på fötter när kräksjukor och 
förkylningar härjar som värst. 

Håll dig frisk  
på naturlig väg

U
nder januari och  
februari stiger sjuktalen 
i höjden. Förkylningar, 
influensa och vinter-
kräksjuka är de vanli-

gaste orsakerna till att vi stannar 
hemma. Och det är klokt, tycker 
doktor Bertil Dahlgren i Hälsas  
expertråd.

— Vi är mest 
smittsamma i 
början av en infek-
tion, säger han. 
Genom att stanna hemma de första 
dagarna minskar risken att sprida 
smittan vidare. Ofta är vi också som 
tröttast då. Sjukdomen är en signal att 
ta en paus, inte minst om vi har feber. 

VIKTIGASTE SÄTTET ATT FÖREBYGGA 

alla tre sjukdomarna är att tvätta 
händerna regelbundet och särskilt 
efter toalettbesök, före maten och när 
du hälsat på någon som är sjuk.

— Ofta smittar vi oss själva genom 
att få virus på händerna och föra dem 
till ögon eller näsa för förkylning eller 
influensa eller mun, för vinterkräk-
sjuka. 

Använd flytande tvål och pappers-
handdukar på toaletter som delas av 
många. Tyghanddukar kan bli fulla 
med smittämnen. Byt handdukarna 
hemma ofta i förkylningstider.

—Vanlig handtvål och vatten räcker 
långt, säger Bertil Dahlgren. Hand-
sprit är inte bättre på att ta bort virus 
och bakterier. Däremot kan handsprit 
faktiskt vara mindre uttorkande på 
huden och eftersom det går snabbt 
kan man sprita sig oftare. 

Det verkar också vara bra att hålla 
fötterna varma.

— Visserligen visar de flesta studier 

inga samband mellan nerkylning och 
förkylning. Men några studier har 
visat att nedkylning av just fötterna 
kan ge en reflexmässig sammandrag-
ning även av näsans blodkärl, vilket 
kan öka risken för förkylning åtmins-
tone hos en del personer. 

EN ANNAN VÄG ATT GÅ är att försöka 
stärka kroppens immunförsvar, som 
hjälper kroppen att ta död på virus, 
bakterier och andra inkräktare. Ett 
starkare immunförsvar kan därför 
minska risken att bli sjuk under 
vintern. 

— God sömn och lagom motion är 
de mest kända faktorerna i vår livsstil 
när det gäller att stärka kroppens 
immunförsvar, säger Bertil Dahlgren. 
Några studier visar att personer som 
rör sig regelbundet får färre förkyl-
ningar och influensor än stillasittare. 

Även sömnen behövs för att hålla 
immunförsvaret i trim. Sover vi för lite 
får kroppen svårare att bekämpa 
infektioner. 

Själv brukar Bertil Dahlgren ta ett 
till tre gram C-vitamin under några 
dagar om han känner att en förkyl-
ning är på gång, ofta också zink och 
echinacea. Familjen tar också D-
vitamintillskott under vinterhalvåret.

— Det är sällan jag blir riktigt förkyld 
numera, säger han. Men det är ju 
också så att man med åren blir immun 
mot fler och fler förkylningsvirus. Ett 
50-tal virus orsakar de flesta förkyl-
ningar och vi blir immuna mot dem vi 
varit smittade av. G

GHuskurer som funkar 


