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KKs ekspertteam 
er klare for action!

STOR 
ÅRSPLAN!

Få maks ut av

2010!
Glem gamle forsetter og start med blanke ark og klare mål. 

Med hjelp fra KKs eksperter kan dette året bli ditt aller 
beste! Riv ut DIN årsplan og få de beste rådene om 

trening, kosthold, selvutvikling og stil.
TEKST: STINE WELHAVEN   FOTO: ASTRID WALLER   STYLING: NADINE MONROE   MAKE-UP: TONE VID SKIPÁ

HELSE
Prosjekt MEG

BLI MED FRA START– BLA OM!
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Finn motivasjonen!
Først av alt må du  nne ut hva som er 
viktig for deg og hva du er villig til å yte 
for å nå det. Hva er det du virkelig vil? 
Hva er det som driver deg? Hvorfor vil du 
dette? Sett deg konkrete, realistiske mål – 
det øker inspirasjonen.

Når det begynner å 
butte…
Minn deg selv om hvorfor dette er viktig. 
Hva tenkte du da du satte målet? Har noe 
forandret seg? Iblant er det riktig å skifte 
kurs, men sjansen er stor for at du egent-
lig bare er sliten og bare bør fortsette!

Premier deg selv!
Det er lettere å jobbe mot et stort mål når 
det er delt opp i små etapper – og ikke 
minst når du belønner deg selv hver gang 
du fullfører en etappe. La belønningen ha 
noe med målet å gjøre – som en helgetur 
med jentene hvis du jobber med å bli en 
bedre venninne.

De tøffe feriene
Søte fristelser, sene kvelder – ferier byr på 
utfordringer. Tillat deg seg å gjøre mindre, 
men ikke gi helt slipp på de nye vanene. 
Trolig nyter du hyggen enda mer hvis du 
for eksempel trener litt først

Ekstragir i innspurten
Se for deg målet ditt helt konkret. Da 
kommer motivasjonen for det siste støtet. 
Det er lettere å sette inn ekstragiret hvis 
du holder på jevnt og trutt enn hvis pro-
sjektet er basert på sjeldne skippertak. 

Husk å synde!
Tillat deg å skulke iblant – bare ikke 
for ofte. Fokuser på det du faktisk gjør 
i stedet for det du eventuelt ikke får til 
en måned. Hvis du bare er snill pike hele 
tiden er sjansen stor for at du til sist går 
på en smell.

Tålmodighet
Tålmodighet, tålmodighet, tålmodighet. 
Ikke jag resultatene, men tenk langsiktig. 
De synlige resultatene kommer sakte, men 
sikkert. Føl forandringene i stedet for å se 
etter dem.

Offer
Forbered deg på 
hindringene som 
vil komme og 
 nn løsningene 
på forhånd. Noe 
må ofres om du 
skal nå dit du vil ved 
slutten av året. Bestem 
deg for hva.

FØR DU GÅR I GANG
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Enklere 
blir det ikke! 
Med KKs store 
årsguide får 
du hjelp til:

120 
tips på veien 

Bla om!

SELVUTVIKLING: Peder 
Kjøs er psykolog og KKs 
ekspert på sex, samliv og 
mental helse. Han jobbwer 
til daglig med familier og 
barn i Asker.
BESTE RÅD: Fokuser på 
det du liker ved deg selv. 
Ikke prøv å bli noen annen.

STIL: Nadine Monroe 
er stylist i KK og 
lidenskapelig opptatt 
av mote.
BESTE RÅD: Vær 
deg selv!

SKJØNNHET: Tone Vid 
Skipá er KKs skjønn-
hetsekspert og utdannet 
makeupartist og stylist.
BESTE RÅD: Å føle seg 
vakker begynner med 
god hudpleie.

TRENING OG KOSTHOLD: 
Anne Mette Rustaden er 
fysioterapeut, personlig 
trener og timelærer på 
Idrettshøyskolen + rådgiver 
i VGs vektklubb. 
BESTE RÅD: «Føl» forand-
ringene, ikke se etter dem. 
Fremgang føder fremgang!

 å spise deg til mer       
   overskudd!

 treningen for en 
   fastere kropp!

 klesvalgene som gjør     
   deg enda flottere!

 å utfordre deg selv!
KKs EKSPERTER



Hold deg frisk i vinter!
Superba Krill er en unik kombinasjon av naturlige Omega-3 fosfolipider  
(EPA og DHA) og antioksidanter som hjelper deg til å holde deg frisk.

Superba Krill kjøper du i helsekostbutikker over hele landet eller på superba.no

– den nye generasjonen Omega-3

GODT FOR

HJERTE, HJERNE

OG LEDD

ANNONSE

JANUAR FEBRUAR MARS

SKAFF DEG OVERSIKT I KLESSKAPET UTVID GARDEROBEN! FORNY MAKEUPEN!

   
 S

til

 Gi bort klær du ikke har brukt på tre 
måneder.
 Finn riktige hårprodukter med frisørhjelp.
 Vakker hud begynner med rens hver mor-
gen og kveld.

 Bruk dagkrem, nattkrem og øyekrem for 
beskyttelse og reparasjon.
 Sørg for å ha basisplagg i garderoben, da er 
det enklere å være både moteriktig og fin.
 Kjøp bare plagg som kan kombineres med 
klær du har.

 Finn riktig foundation med profesjonell 
hjelp. 
 Kjøp noen billige plagg og tilbehør fra 
vårens trender.
 Legg pengene i klassiske klær som varer 
lenge.

INNARBEID NYE VANER FAST  SØNDAGSSKITUR! MER STYRKE

   
   

Tr
en
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g  Sett av to dager i uken til trening, gjerne 

faste dager. 30 minutter styrke + 30 minutter 
kondisjon.
 La heisen stå. Velg alltid trappene!
 Legg inn mer daglig gange i hverdagen.

 Test ut intervalltrening. 4 minutter med hard 
anstrengelse, avbrutt av 2–4 litt roligere 
minutter.
 Tøy de store muskelgruppene hver gang.
 Bruk staver og brodder når du går tur for 
bedre treningseffekt.

 Tren tre serier med styrkeøvelser med 
10–12 repetisjoner til du er helt utmattet. 
Legg inn en ekstra styrkeøkt i uken.
 Prioriter bryst, sete, lår og mage.
 Husk oppreist holdning mens du trener.

MANGE SMÅ MÅLTIDER PLANLEGG MIDDAGENE! SKEI UT EN DAG I UKEN!

   
 K

os
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 Spis frokost, lunsj, middag og kvelds hver 
dag, samt 2–3 små mellommåltider.
 Ta alltid med to frukter på jobb.
 Drikk 4–5 glass vann på jobb hver dag.

 Spis fisk to faste dager i uken.
 Kjøp en matlagingsbok til inspirasjon, 
planlegg middagene og gjør storhandel en 
dag i uken.
 Ta tran hver dag.

 Spis godteri kun denne ene dagen. 
 Drikk brus kun en dag i uken.
 Lag hjemmelaget pizza i stedet for 
kjøpepizza.

TID TIL DEG SELV AKSEPTER DEG SELV! DYRK DEM RUNDT DEG!

  S
el

vu
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 Sett av minst to kvelder i uken til deg selv. 
Gjør noe som er viktig for deg, som å male, 
gå tur, lage god mat eller bare se på tv. Hold 
tiden hellig. En avtale med deg er like viktig 
som avtaler med andre!

 Lag en liste over tre ting du liker ved deg 
selv og tre ting du ikke liker. Prøv om du kan 
lære deg å like alt sammen, eller i det minste 
godta at du har både sterke og svake sider. 
Hele deg fortjener at du er glad i deg selv!

 Vis folk at du er glad i dem. Inviter på 
middag, ring en du ikke har snakket med 
på lenge, gi en hyggelig overraskelse. 
Du trenger en heiagjeng i både medgang 
og motgang.

Mine mål 2010 

Gå lange skiturer  

 så of te du kan!
Begynn året 
med å spise to 
fruk ter på jobb!



Krill gjorde meg snill!
Tina Ramøy Åkvik følte ikke at hun hadde nok overskudd og opplevde som mange 
andre ømme muskler og stive ledd. Dette gikk ut over både humør og livskvalitet. 
Les mer om Tina og hva som endret livet hennes på superba.no

Superba Krill kjøper du i helsekostbutikker 
over hele landet eller på superba.no

– den nye generasjonen Omega-3

GODT FOR

HJERTE, HJERNE

OG LEDD

HELSE
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APRIL MAI JUNI

NÅ KAN DU FLOTTE DEG! PLEI FØTTENE! GJØR KLAR FOR SOMMERSOL!

 Kjøp deg solpudder med skimmer og en 
skimrende øyeskygge.
 Kjøp enkelte trendplagg. Det viktigst er hva 
du liker, ikke hva som er mote.
 Ta mer hensyn til figuren din enn moten.

 Skrubb og smør føtter og hender. Klipp 
negler og fjern dødt neglebånd.
 Sål om skoene eller kjøp nye.
 Kilehæler er en god erstatning for stiletter.

 Peel kroppen og ansiktet – da blir brunfar-
gen finere og holder lengre.
 Kjøp deg solfaktor til både kroppen og 
håret.
 Få butikkhjelp til å finne en flatterende 
bikini.

S
til 

BRUK PÅSKEN! UT MED VENNER! NYT KVELDENE ETTER TRENING!

 Spenn på skiene eller gå lange turer så ofte 
du kan.
 Planlegg minst en hel dag med skilek.
 Kjøp en trenings-dvd med yoga eller pila-
tes. Lær noe nytt i ferien.

 Matpakke er tingen. Unngå lunsj ute hver 
dag.
 Friske grønnsaker i maten i stedet for 
ferdigfabrikat.
 Feire med måte! 

 Få treningen unna på morgenkvisten.
 Nytt treningstøy eller nye løpesko gir 
motivasjon.
 Treff vennene til en gåtur like gjerne som 
på café.

Trening

PRØV SUNN PÅSKEKOS! BORT MED FETTET! FRÅTS I SUNNE ALTERNATIVER!

 Bytt ut chips med nøtter.
 Ikke la påskegodtet stå framme hele uken.
 Spis alltid mat eller frukt før du koser deg 
med godteriet.

 Spis fisk to faste dager i uken.
 Kjøp en matlagingsbok til inspirasjon, 
planlegg middagene og gjør storhandel en 
dag i uken.
 Ta tran hver dag.

 Velg saftis fremfor fløteis.
 Ta med hjemmelagede salater og dressin-
ger til pikniken.
 Grill kylling eller svinekjøtt i stedet for 
pølser.

K
osthold

TENK POSITIVT! PORSJONER KREFTENE! UNNGÅ STRESS!

 Ikke trekk deg selv ned med dårlige tanker. 
Når du tenker at du ikke får til noe, spør deg 
selv: er det virkelig sant? Har du aldri fått til 
noe? Vurder saklig om følelsen på en dårlig 
dag faktisk stemmer.

 Finn ut hvilke oppgaver som betyr mest for 
deg. Gjør dem, dropp resten. Ikke plag deg 
selv med dårlig samvittighet for noe som ikke 
er så viktig. Hvis du «burde» malt en vegg de 
siste to årene, men ikke har gjort det, betyr 
det egentlig ikke så mye for deg.

Stress er ikke det samme som å ha mye å 
gjøre. Stress oppstår når du tenker på det 
du ikke får gjort i stedet for det du gjør. Ta 
jobbene en etter en i stedet for alt på en 
gang. Velg bort det du umulig kan få til.

S
elvutvikling

 Bruk dagkrem    og na ttkrem!

By tt ut      
 chips  
med nøtter!

ANNONSE



Hold deg frisk i vinter!
Superba Krill er en unik kombinasjon av naturlige Omega-3 fosfolipider  
(EPA og DHA) og antioksidanter som hjelper deg til å holde deg frisk.

Superba Krill kjøper du i helsekostbutikker over hele landet eller på superba.no

– den nye generasjonen Omega-3

GODT FOR

HJERTE, HJERNE

OG LEDD
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ANNONSE

JULI AUGUST SEPTEMBER

FRISK OPP KLIPPEN! PLANLEGG ANTREKKENE! KLE DEG GLAD!

   
 S
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 La frisøren gi deg tips til ny frisyre.
 Ta med dine gode hud og hårprodukter i 
små flasker på ferie. 
 Ta bare med favorittplaggene på ferie. Du 
skal kanskje shoppe litt?

 Legg fram to alternative antrekk hver kveld.
 Blazer, skjorte, smarte bukser, skjørt og 
kjole bør finnes i jobbgarderoben.
 Bruk fuktighetsgivende hårmaske og 
ansiktsmaske hver uke.

 Pynt deg litt ekstra også på hverdager.
 La en hudpleier rense ansiktet. Skrubb 
kroppen fra topp til tå.
 Følg med på de utenlandske motevisnin-
gene på nettet. 

AKTIV FERIE! RASKT TILBAKE I FORM! FÅ NY INSPIRASJON!

   
   

Tr
en
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g  Ta med joggesko enten du skal på storby- 

eller strandferie. 
 Sykkelsightseeing gir gratis mosjon.
 Ta en svømmetur før frokost.

 Test en ny aktivitet: Dansing? Kampsport? 
Pilates? 
 Belønn deg selv med en massasje.
 Øk belastningen på styrketreningen.

 Finn en treningspartner en gang i uken.
 Gå en tur i lunsjen med kollegaer.
 Klarer du en morgentrening i uken?

SKILL UKEDAGER OG HELG! RASKT TILBAKE TIL MATRUTINENE! GJØR OM KAFFEVANENE!
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 Velg på forhånd hvilke spiserutiner du vil 
holde på i ferien og planlegg hvordan.
 Stek egne vafler framfor kaker og is.
 Tillat deg å skeie ut en ferieuke – men ikke 
alle.

 Overgangen til hverdag krever gode sove- 
og spiserutiner med en gang.
 Lag din egen frokostblanding for å unngå 
sukkerbombene.
 Velg yoghurt naturell med hjemmelaget 
syltetøy.

 Bytt ut caffe latte med cappuccino med 
lettmelk. 
 Drikk minst ett glass vann per kaffekopp.
 Ha nøtter og tørket frukt i veska når søtsu-
get slår til.

UTFORDRE DEG SELV!  SLIPP DEG LØS! ELSK KROPPEN DIN!

  S
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 Gjør noe du aldri har våget før, noe du alltid 
har drømt om. Visualiser hva du har lyst til 
og bryt det ned til små deler. Du maler ikke 
plutselig et flott bilde, først må du kjøpe 
maling og pensler. Kan du begynne i dag?

 Gransk deg selv. Finn ut hva som holder deg 
tilbake fra å gjøre noe som er godt for deg. Er 
du overdrevent redd for å gjøre feil? Tenker du 
at ønskene er dumme, jålete eller urealistiske? 
Skriv ned hemningene. Sjekk hvilke som er 
realistiske og hvilke du kan kvitte deg med.

 Det er lettere å ha selvtillit hvis du synes du 
ser ok ut. Forskning viser lite sammenheng 
mellom hvordan vi ser ut og hvor fornøyde vi 
er med utseendet. Se deg selv naken i speilet. 
Vis deg naken for kjæresten din. Ta på deg 
selv. Du har godt av å glede deg over 

     kroppen din!

Lag egen, 
  god og sunn 
frokostblanding!

Ta a lltid med  
  joggeskoene  
      på re ise!



Krill gjorde meg snill!
Tina Ramøy Åkvik følte ikke at hun hadde nok overskudd og opplevde som mange 
andre ømme muskler og stive ledd. Dette gikk ut over både humør og livskvalitet. 
Les mer om Tina og hva som endret livet hennes på superba.no

Superba Krill kjøper du i helsekostbutikker 
over hele landet eller på superba.no

– den nye generasjonen Omega-3

GODT FOR

HJERTE, HJERNE

OG LEDD

ANNONSE

HELSE
Prosjekt MEG

OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

FORLENG SOMMEREN! INVESTER PARTYTIME!

 Prøv et serum under kremene.
 Sommerens kjoler kan brukes med skinn-
jakke og cardigans, lag på lag.
  Skjerf og smykker gir et løft i høstmørket.

 Kjøp en tykk og god håndkrem. Nå blir 
huden tørrere.
 Sørg for å ha en vinterkåpe som holder deg 
varm.
 Let etter julebordskjolen på nett. Der finner 
du en andre ikke har. 

 Tid for glitrende make up og ny frisyre.
 Gå for enkle kjoler og kle dem forskjellig 
med sko og smykker.
 Slå deg løs til nyttår med paljetter, chiffon, 
silke og nagler.

S
til 

PRØV INTERVALLER! HOLD MOTIVASJONEN OPPE! PLANLEGG!

 Gå raskest mulig opp en passende mot-
bakke, rolig ned. Ti ganger.
 Gjør en ekstra mageøvelse tre kvelder i 
uken.
 Strekk brystmuskulaturen flere ganger hver 
dag.

 En tur i regn og ruskevær gjør sofakroken 
desto bedre etterpå.
 Finn fram en gammel julebordskjole. Se 
forskjellen!
 Forbedre sittestillingen og arbeidsstillingen. 
Det gir mer overskudd på ettermiddagen.

 Planlegg treningen før uka starter.
 Kan du kjøpe aktive julegaver – som tre-
ningskort eller lignende?
 Vær stolt av deg selv!

Trening

BAK EGET BRØD! INVITER VENNER! VENT TIL JULAFTEN!

 Kjøp deg en god bakebok. Kanskje bake-
maskin også?
 Dropp (eller begrens) kremen i kakaoen. 
 La suketter erstatte sukkeret.

 Hjemmelaget mat er ofte sunnere enn 
kjøpemat.
 Ta med matpakke på jobben.
 Få i deg nok C-vitaminer gjennom appelsi-
ner og mandariner.

 Ha ikke-spiselige gaver i julekalenderen.
 Sett fram frukt og nøtter fremfor marsipan 
og sjokolade.
 Vær god og mett før du baker.

K
osthold

TA KONTROLL DER DU KAN! TA ET SKIPPERTAK! FEIRE DEG SELV!

Tenk nøye over hva du kan velge og hva du 
bare må leve med. Du kan ikke bestemme 
høyde eller familie, men hva med hårfargen, 
yrket, sofaen, kjæresten, hvordan du bruker 
tiden og hvordan du spiser? Prøv å bestemme 
mest mulig over ditt eget liv i stedet for å ende 
med at «det bare ble sånn».

 Av og til er ekstragiret nødvendig for å 
komme over en kneik. Velg ut noen ting – 
som å storrydde i klesskapet, og gjør det 
nå. Ikke vent på motivasjonen. Gjør det eller 
la det være. Du oppnår ingenting ved å 
straffe deg selv for å være tiltaksløs.

Tenk på hva du har gjort i år som var bra for 
deg. Finn eksempler på noe du er glad du 
fikk gjort for andre, på jobben og for deg 
selv. Hva av dette kan du gjøre mer av neste 
år? Hva mer kan du gjøre som også er bra? 
Ta et glass Champagne for alle du er glad i. 
Skål for deg selv!

S
elvutvikling

La et f int skjerf  
gi deg et løf t  
i høstmørket!

Ta med  
ma tpakke  
     på jobb!
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Lavendel er nydelig til Camillasfarger,r,r synes Nadine.

Lett på hånden, rett på
kinneplene, viser ToToT ne.

Finn din 
personlige stil!

– La personligheten og figuren
styre. Ikke se dere blinde på

trendene. Det viktktk igste er hva dere
liker og hva som passer deres figur,r,r

råder stylist Nadine Monroe.
TrTrT endy kan man bli ved å

hente inn enkelte
plagg eller litt tilbehør!

He i på oss!

Camilla Løken (34) 
Fra Bærum, bor i Gamlebyen i Oslo.
Jobber som miljøarbeider på en bolig for
psykisk utviklingshemmede.
MÅL 1: – Jeg har gått svanger med en tegne-
serie i lang tid. I år vil jeg få ideen ned på papir!
RÅD: Sett av tid – og skaff deg en heiagjeng,
som kan heie deg fram og støtte prosjektktk et,
sier psykolog Peder Kjøs.
MÅL 2: Jeg vil bli mer bevisst på å spise mer
økologisk mat, mindre kjkjk øtt og mindre sukker.r.r
Jeg vil også danse meg i form og trene på
egen hånd.
RÅD: Kombiner styrke- og utholdenhetstre-
ning, prioriter store muskelgrupper og gjerne
dans. Gå og beveg deg så mye som mulig. Å
spise regelmessig og aldri hoppe over målti-
der,r,r er veldig viktktk ig. Og så søtsaker bare én
gang i uken ...
MÅL 3: Jeg vil lære å kle meg høyere og mer 
«slående».
RÅD: Bruk klær med v-hals og utringninger, 
høyhælte sko og bukser og sko i samme 
farge. Plagg av god kvalitet med lekre detal-
jer (som paljetter) gir en «stunning look», 
forklarer stylist Nadine Monroe. 
MÅL 4: Jeg vil ha råd om hudprodukter som 
ikke er testet på dyr.
RÅD: Nesten ingen hudprodukter i dag er 
testet på dyr. Lancôme tester for eksempel 
på kunstig hud, forklarer Tone vid Skipá. 

Elin Bakke (33)
Fra Bærum, bor i Lier.r.r
Svangerskapspermisjon fra jobben som
produktktk sjef.
MÅL 1:  – Jeg vil lære å være mer til stede
her og nå og bekymre meg mindre.
RÅD: – Legg en notatbok ved siden av
sengen, skriv ned alle bekymringer og
tanker som dukker opp om natten. Når
boken først ligger der,r,r blir den forbausende
sjeldent brukt, sier psykolog Peder Kjøs.
MÅL 2: Jeg vil trene meg til overskudd, slik
at jeg har nok energi til å leke med datteren
min etter full jobb. Det er også viktig for meg
å videreføre et godt kosthold til Nora.
RÅD: Gå på trilleturer i motbakke og tren
styrkeøvelser hjemme enten når barnet
sover,r,r eller med henne! Å trene sammen
med barselgruppen eller andre venninner,r,r
vil hjelpe med å holde motivasjonen oppe.
Som for Camilla er det viktig å spise riktig.
Men pass på å få i deg nok energi – små
barn i huset krever det.
MÅL 3: Trenger gode sminkeråd!
RÅD: Til en blek, nydelig hud og et rundt 
ansikt, er det flott å markere kinnbeina og gi 
glød med en rouge, påpeker Tone vid Skipá.
MÅL 4: Jeg trenger gode råd for håret mitt!
RÅD: Kerastase-serien har gode produkter 
som fremmer hårveksten, 
sier Tone vid Skipá.

Få ekstra inspirasjon ved å følge Camilla og Elin
som skal få hjelp av KKs ekspertteam i år.

Stramme overarmer,r,r hjemme idin egen stue, råder Anne Mette.

I vår skal Camilla og Elin blant annet 
teste Omega 3-nivået sitt. Følg med!

Kommer 

i KK!

HELSE
Prosjekt MEG




