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Reducér og forebyg pigmentpletter
Cosborg PigmentCare reducerer de synlige pletter  
og hæmmer dannelsen af nye, så huden igen  
frem står ensartet. Cosborg PigmentCare med  
klinisk testede indholdsstoffer bekæmper  
pigmentforstyrrelsen i ansigtet og på kroppen  
gennem hæmning af den kraftige dannelse og  
spredning af pigmentet melanin i overhuden,  
som er årsagen til farveskjolderne.  
Uden parabener, parfume og farvestoffer.

Forhandles på apoteket,hos Matas
 samt i helsekostforretninger. Vejl. Udsalgspris kr. 249,- for 25 ml.

Cosborg
BIOHEALTHCARE

Se mere på www.cosborg.com

Før Efter

68%
Hæmmer overførsel  

af pigmentdannelse i 

overhuden.

40%
Mindsker dannelsen  

af melanin.
25%

Signifikant reduktion 

af pigmentpletter. 

Jeres chancer for 
graviditet ville 
være større, hvis 
I tog til udlandet 
og fik foretaget 
ægdonation. 

barnløS
æggeleder-operatIon  
som 45-årIg?
[SpørgSmål] Jeg har været i fertilitetsbehandling igennem en del år uden gevinst. Jeg 
ryger nu på aldersgrænsen, da jeg er 45 år, men i 12. time opdagede man, at passagen 
fra livmoderen og ud til æggelederne var blokeret. Jeg føler, at jeg har været udsat for 
lægesjusk, at man ikke har brugt 10 minutter på at undersøge dette. Mit spørgsmål er: 
Kan man som privatperson eller par blive indstillet til en æggeleder-operation via sin 
egen læge, så jeg og min kæreste kan forsøge på den helt almindelige måde uden no-
gen hjælp fra fertilitetsklinik, eller er der en aldersgrænse?

[Svar] Det mener jeg faktisk ikke er muligt. I det offentlige sygehusvæsen er det forbudt 

med fertilitetsbehandling til kvinder over 40 år, og det ville det jo være. Men du kan selv-

følgelig betale dig fra det på et privathospital. Til gengæld mener jeg, det ville være spildte 

kræfter, da dine muligheder for at blive gravid på normal vis nærmest er lig nul – alene 

pga. din alder, og de er selvfølgelig ikke bedre, hvis du desuden har stop i begge æggele-

dere. Jeres chancer for graviditet ville være større, hvis I tog til udlandet og fik foretaget 

ægdonation (såkaldt embryo-adoption). Se fx avapeter.com� 

Fertilitet
Omkring 15 procent af alle par vil i deres 

fertile liv opleve ufrivillig barnløshed. 

Normalt opnås graviditet i løbet af den 

første måned hos 25 procent af de par, 

der har regelmæssigt samliv, og efter 

12 måneder har 80 procent opnået en 

graviditet. Evnen til at få børn falder 

fra 30-års alderen og yderligere meget 

efter det 35. år. Overvægt og rygning 

nedsætter yderligere muligheden for at 

blive gravid. Når en pige fødes, er der i 

hendes æggestokke cirka fem millioner 

æg. Ved puberteten er der cirka en halv 

million, som så efterhånden modnes 

indtil overgangsalderen, hvorefter der 

ikke er flere æg i æggestokkene. 


