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Det

nordnorske
medisinskapet

RÅVAREBANKEN: Det nordnorske havet byr på råvarer i fleng, rene og sterke råvarer.
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– Vi har i grunnen fokusert mer på produktene enn på
markedsføring, sier Trond Solstrand fra Bioform. På den måten
tar ting tid, men forbrukerne er garantert gode produkter.
Det er norske råvarer – stort sett fra
den nordnorske naturen. Om de er
utenlandske råvarer, blir den sjekket
fra opprinnelsesland og her hjemme
før de havner i produksjonen.
– Vi har rundt 20 råvarer som ikke
er norske, og de brukte vi 200.000
kroner på å analysere og godkjenne til
våre produkter, sier Trond Solstrand i
Bioform.
– Men fokuset vårt er på naturen i
nord. Det er mange vekster som urter,
bær og planter som har meget gode
egenskaper.

Samarbeidspartner

Bioform er NNHs nye samarbeidspartner, og medlemmene våre får gode avtaler ved å tilby produktene i sin bedrift.
– Jeg tror mange terapeuter kan få
et godt tilskudd til sin praksis ved å
forhandle Bioform sine produkter, sier
Trond.
– Jeg står inne for at produktene
våre er absolutt rene og gode – det har
vært første prioritet hele veien. Vi ligger
langt under EU-grensen for giftstoffer.
Nordnorsk natur er forholdsvis ren og
uberørt, og vi mener jo det er en forutsetning for gode kosttilskudd.

Etterspurt

Bioform ble grunnlagt i 1980 av Bjørn
I. Tornes. Han var agronom, homøopat og akupunktør av yrke, og i 1978
startet han en naturmedisinsk klinikk i

Kristiansund. Tornes ønsket å tilby pasientene sine produkter, men fant lite på
det norske markedet. Dermed importerte han fra utlandet. De utenlandske
produktene hadde sine svakheter, forsto
Tornes, og dermed begynte han selv å
utvikle egne produkter. Først bare til
sine egne pasienter, men produktene ble
etterspurt av andre terapeuter også, og
dermed var Bioform et faktum. Trond
Solstrand kjøpte bedriften i 2000, og
tok den med seg hjem til Sørreisa. Her
ble det store og fine lokaler som tillot å
øke produksjonen kraftig, samt innføre
GMP-standard (Good Manufacturing
Practice) som setter krav til produksjon
og sporbarhet.

Kapsler

I løpet av disse 18 årene har Bioform
utviklet mange naturprodukter basert
på havets råvarer, urter og bær.
Naturproduktene blir prosessert og
ender opp som et potent pulver som
puttes i kapsler laget av cellulose.
– Jeg tror ikke på tabletter, sier Trond.
– Det må tilsettes forskjellige ting for
å få råvaren i tablettform, mens i kapsler
får du det rene produktet.

Kina og Afrika

Mesteparten av produksjonen går til terapeuter, klinikker og til utlandet. Bioform
har en egen ansatt i Beijing i Kina, der
omega 3 er en storselger.
– Det tok seks år å komme inn på det

LINJEN: Fra naturlig tilstand til prosessert pulver og inn i kapsler.
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kinesiske markedet. Der er det veldig
strengt og produktene skal gjennom solide tester, sier Trond.
I Liberia i Afrika er det en klinikk
der legene behandler pasientene med
kosttilskudd fra Bioform. De selger også
en del produkter i Sverige. I Norge har
kjedene Life og Sunkost tatt inn fire-fem
produkter.
– Det er dyrt å kjøpe hylleplass i norske
butikker, sier Trond Solstrand.
– Vi ønsker at terapeuter skal forhandle produktene. De vet hva de snakker om,
og kan anbefale riktige produkter til de
forskjellige klientene.

Havets frukter

Nord for polarsirkelen vokser det spesiel-

r i S ørreisa blir råvarene omdannet til kosttilskudd.

le urter, men særlig havet er rikt. Herfra
kommer tang og tare, som ifølge Trond
Solstrand er rikt på mer enn jod – det
inneholder alle typer mineraler i større
grad enn planter på land.
– Jod har en stor betydning, og det
har vært skrevet en del om det i media
i det siste. Jod er viktig for stoffskifte,
men for også hjernen og nervesystemet.
En knivsodd tangmel inneholder det du
trenger av jod hver dag, så det er lett å
forsikre seg mot jodmangel, sier han.
– Særlig gravide må være påpasselig
med å få nok jod. For lite jod i svangerskapet kan gi manglende utvikling
av hjernen, dvergvekst og manglende
kjønnsmodning.
Trond Solstrand er opptatt av hvordan
forfedrene våre holdt seg friske ved bruk
av naturlige remedier.

Silderogn

Fra havet kommer også produktet
RenOvene, som er en blanding av tangmel og rogn fra sild. Dette produktet er
utviklet i samarbeid med forskere, og er
et unikt produkt. Det brukes av mennesker med ulike lidelser innen hjerte- og
kar og luftveier.
– Tilbakemeldingene er overveldende, og mange kunder bruker RenOvene
sammen med sølvhaiolje, sier Trond.
Denne oljen er utvunnet fra leveren til

DOKUMENTASJON: Trond Solstrand har solid dokumentasjon på sine produkter. Her fra NNHs seminar i februar der han presenterte produktene sine for terapeutene.

sølvhai, eller havmus som den også kalles. Gamle fiskere brukte å legge leveren
rett på sår for å få dem til å gro fortere.
– Innvendig har vi fått tilbakemelding
om at det kan hjelpe mot sår i mage- og
tarmsystemet, og kan virke positivt hos
mennesker med magerelaterte plager,
sier Trond.

Evig jakt

Trond Solstrand og de andre ni ansatte i
Bioform er på stadig jakt etter nye gaver
fra naturens medisinskap.
– Vi har allerede utstyret og prosedyrene, og skulle vi komme over noe nytt
og lovende, setter vi prosessen i gang,
sier han.

– Vi bruker tid og ressurser på produktene våre og kvalitetskontrollen er
meget sterk. Likevel har vi en ok pris,
for det er viktig med prisbalanse. At
folkemedisinen kommer ut til folket er
viktigst.
– Jeg vil også tilføye at bruk av våre
produkter ikke skal oppfattes som
erstatning for legemidler ordinert av det
offisielle helsevesenet. Det er viktig at
folk/pasienter har en god kommunikasjon med sin fastlege om bruk av tillegg.
I noen tilfeller kan det være negative interaksjoner mellom legemidler og
kosttilskudd.
redaksjon@nnh.no
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