
Vi glæder os til at se dig og håber, at du får en interessant og givende eftermiddag!
Karin Christensen, Mettelene Rosenlund og Carina Halden

Nestlé Infant Nutrition og Health Science 
inviterer til seminar

Oluf Borbye Pedersen, MD, Professor og Forskningsleder, 
Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter på Københavns Universitet
Mikrober, som bakterier, vira og svampe, fylder alle kroppens hulrum fra 
luftveje, fordøjelseskanal til kønsåbninger og påvirker vores helbred fra det 
sekund, vi kommer til verden. De uundgåelige mikroorganismer kan påvirke 
vores immunforsvar, fordøjelse, energi og mentale balance. Rod i vores 
mikrober kan være medvirkende årsag til udvikling af bl.a. alzheimer, 
depression, kroniske tarmsygdomme, allergi, overvægt og diabetes. 
Oluf er en blændende fortæller, der gør kompleks forskning levende og let at forstå.

Mikkel Malham, læge på Børneafdelingen, Hvidovre Hospital
I dette oplæg vil Mikkel berøre nogle af de store udfordringer, man til dagligt står 
med vedrørende de små børns maver. Hvad skal man gøre, når der kommer for 
meget ud for oven og for lidt for neden? Ved vi egentligt noget om, hvorfor vi gør 
det? Hvornår skal man være bekymret og måske have hjælp af andre? 
Dette er spørgsmål, som man vil blive klogere på i løbet af oplægget.

Nestlé Infant Nutrition Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S www.nestlenan.dk

26. marts: København
KLP EJENDOMME 
Arne Jacobsens Allé 13
Ørestad City, 2300 København S

16. april: Aarhus
VIA UNIVERSITY COLLEGE 
Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C
Lokale A0.42 (bygning A, etage 0, lokale 42)

Arrangementet er gratis
Husk at oplyse navn, e-mail og arbejdsplads 
samt om du deltager ved frokosten og 
eventuelle allergier eller ønske til specialkost.

Transport og parkering:
Ørestaden: Betalingsparkering under Fields.
Metrostation: Ørestaden
Campus, Århus: P-kælder under Campus med 
betalingsparkering. Adgang til Campus fra P-
kælderens øverste dæk (den røde indgang).

Tilmelding: 
Efter ”først-til-mølle” princippet senest 14 dage 
før mødet afholdes via vores hjemmeside 
www.nestlenan.dk eller per mail til: 
Karin.christensen@dk.nestle.com

Program
11.00 - 11.30 Registrering og let frokost
11.30 - 12.45 Magtfulde mikrober v/Oluf Borbye Pedersen
12.45 - 13.15 Pause – tid til at netværke
13.15 - 14.15 Nyt fra Nestlé v/ Karin Christensen og Mettelene Rosenlund/Carina Halden
14.15 - 14.45 Kaffe og kage
14.45 - 16.00 Børn og maver v/ Mikkel Malham

http://www.nestlenan.dk/
http://www.nestlenan.dk/

