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FORORD
Denne e-bog er både en teoretisk gennemgang af kosttilskuddet kreatin og en praktisk
guide til brug af kreatin i forbindelse med din styrketræning.
Jeg har skrevet e-bogen, så du kan finde alt, hvad du brug for at vide om kreatin, i et samlet opslagsværk. Således er dette efter min bedste overbevisning det mest detaljerede og
omfattende stykke litteratur om kreatin, der findes på dansk.
Hvad er kreatin, hvordan virker kreatin, og hvordan bruger du det mest effektivt i forbindelse med din styrketræning? Hvem er kreatin særligt relevant for, og hvad skal man have
styr på, inden man benytter sig af dette tilskud?
Alle disse og endnu flere spørgsmål besvarer jeg i denne e-bog, sådan at du bedst muligt
kan bedømme, om kreatin er det rette kosttilskud for dig, og sådan at du kan få mest muligt ud af din indsats i træningscenteret, hvis du har valgt at bruge et tilskud af kreatin.
God træning og gode gains!
- Nikolaj Bach, BSc. Scient. Med. og personlig træner
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HVAD ER KREATIN?
KREATIN I KROPPEN
Kreatin er et naturligt forekommende stof, der findes i musklerne. Her er det lagret som
kreatinfosfat og fungerer som et energilager for musklerne under anaerob fysisk aktivitet
– altså eksplosive, kraftbetonede præstationer som sprint, vægtløftning, styrkeløft eller
almindelig styrketræning.
Kroppen syntetiserer selv en vis mængde kreatin, ligesom vi dagligt indtager nogle få
gram kreatin gennem fødevarer – særligt rødt kød og fisk. Lige meget, om du anvender et
tilskud af kreatin eller ej, vil du altså naturligt have en vis mængde kreatin i kroppen.

KREATIN SOM KOSTTILSKUD
Den mængde kreatin, som dannes i nyrer og lever, og den mængde, som vi indtager gennem kosten, er dog ret lav.
Det betyder, at de fleste mennesker kan øge skeletmuskulaturens indhold af kreatinfosfat
ved at tage et kosttilskud af kreatin. Med andre ord kan vi fylde ”lageret” i vores muskler
mere op, så vi derved har et større energilager at trække på under fysisk aktivitet.
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HVORDAN VIRKER
KREATIN?
KREATIN OG PRÆSTATIONSEVNEN
Ved at forøge musklernes energilager af kreatinfosfat kan man opnå en præstationsfremmende effekt. Det skyldes kreatinfosfats indvirkning på spaltningen af stoffet ATP (adenosintrifosfat).
Når vi skal danne energi til fysisk arbejde, sker det ved, at et fosfatmolekyle fraspaltes fra
ATP, der derved bliver til ADP. Kreatin kan så afgive sit fosfat til ADP og gendanne ATP, der
igen kan bruges til energidannelse. ”Opladningen” af ATP-batteriet sker ekstremt hurtigt,
og det er derfor, kreatin er særligt egnet til meget kortvarige og anaerobe aktiviteter og
sportsgrene. Kreatin har således en veldokumenteret effekt på muskelstyrken (1-5).

Ved at forøge musklernes energilager af kreatinfosfat
kan man opnå en præstationsfremmende effekt
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KREATIN OG MUSKELVÆKST
Udover den forøgede effekt på styrke har kreatin – som det eneste kosttilskud – også en
veldokumenteret positiv effekt på muskelvækst i forbindelse med styrketræning (1-5).
Men hvorfor kreatin virker muskelopbyggende, ved man faktisk ikke helt. En mulig forklaring er, at kreatin øger optagelsen af glykogen og suger væske ind i musklerne. Derved
sker der et intracellulært stræk af muskelvævet, hvilket muligvis fører til muskelvækst (6,7).
En anden forklaring er, at den øgede samlede mængde styrketræningsarbejde, som opnås ved større styrke, hurtigere restitution og mindre muskelømhed, er årsag til den
større muskelopbygning. Således er der en tæt sammenhæng mellem den samlede træningsvolumen og den muskelvækst, man opnår (8).
Man har også spekuleret i, at virkningen på muskelvækst skulle være hormonel i form af
højere niveauer af testosteron og IGF-1 i forbindelse med træning (16). Hvad der er den
afgørende faktor, eller i hvilket omfang, der er tale om en kombination af mekanismer, er
altså svært at svare på.

HVILKE EFFEKTER KAN OPNÅS VED KOSTTILSKUD
MED KREATIN?
Kosttilskud med kreatin kan medføre følgende:

Forøgelse af muskelmasse Forøgelse af muskelstyrke
Hurtigere restitution Reduktion af muskelømhed
Der findes en lang række farverige kosttilskud til styrketræning, men ingen har i nærheden af samme evidens for at gøre noget positivt i forhold til muskelmasse og styrke som
kreatin.
Så taget i betragtning af, at kreatin-monohydrat samtidig er et af de billigste kosttilskud, er
det i min optik et af de allerførste kosttilskud, man bør investere i, når man først har fået
styr på kosten i forbindelse med styrketræning hvad angår protein- og kalorieindtag.
Er man interesseret i optimal muskelopbygning, så kan det altså næsten ikke betale sig at
lade være med at bruge kreatin, og man bør klart investere i dette kosttilskud, før man begynder at anvende pre-workout, BCAA eller andre dyrere tilskud med mindre evidens for
virkning.
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DOSERING
HVOR MEGET KREATIN SKAL MAN BRUGE OM DAGEN?
Dagsdosis for tilskud med kreatin-monohydrat er 3 g. Denne dosis er tilstrækkelig til, at
man efter 3-4 uger kommer op på præstationsfremmende koncentrationer i muskulaturen (2).

ER DET FORDELAGTIGT AT KØRE EN LOADING-FASE?
Nogle vælger at køre en såkaldt loading-fase, hvor de i den første uge vælger at indtage
15-25 g. kreatin om dagen fordelt på 4-5 daglige doser, hvorefter man vedligeholder med
en normal dagsdosis. Formålet med denne doseringsprotokol er hurtigere at komme op
på optimale koncentrationer i musklerne, sådan at en præstationsfremmende effekt hurtigere opnås.
At anvende en sådan loading-fase er dog i strid med Fødevarestyrelsens anbefalinger, og
af hensyn til risiko for maveubehag ved overdosering (mere om dette i afsnittet om sikkerhed) vil jeg også anbefale, at man holder sig til 3 g. om dagen. Så vil man stadigvæk
forøge sine kreatindepoter i muskulaturen - det tager blot lidt længere tid at komme op på
samme mængde.

SKAL MAN HOLDE EN PAUSE MED KREATIN?
Mange i træningsmiljøet bruger en doseringsprotokol, hvor de efter omkring 2 måneders
brug af kreatin holder 2-4 ugers pause. Argumentet er, at man over tid har observeret, at
musklernes koncentrationer af kreatin falder, og at man ved at holde en pause kan øge
kroppens egen syntese på ny.
Vi ved dog ikke, om faldet skyldes, at kroppens egenproduktion af kreatin falder, når man
bruger et tilskud, eller om der blot er tale om, at niveauet stabiliserer sig på et lidt lavere
niveau end ved starten af doseringsprotokollen. Derfor er der strengt taget ikke evidens
for, at man har gavn af at holde en pause med kreatin.
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HVORDAN SKAL
MAN TAGE KREATIN
FOR BEDST MULIG
OPTAGELSE?
TIMING I FORHOLD TIL TRÆNING
Kreatin er et af de få kosttilskud, hvor timing rent faktisk ser ud til at spille en større rolle.
For man optager sandsynligvis kreatin bedre, hvis man indtager kreatin lige efter træning. Således fandt Antonio & Ciccone, at styrketræningen gav størst muskelvækst og
styrkeøgning, når forsøgspersonerne indtog kreatin lige efter træning frem for før træning
(9).

Styrketræningen gav størst muskelvækst og styrkeøgning, når forsøgspersonerne indtog kreatin lige efter
træning frem for før træning.
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I visse pre-workout-produkter er der tilsat kreatin. Disse bør man altså gå udenom og i
stedet indtage sit kreatin efter træningen. Ikke mindst, fordi koffein, der så godt som altid
indgår i pre-workout-produkter, muligvis har en hæmmende effekt på den præstationsfremmende virkning af kreatin (mere om dette i afsnittet om kreatin og andre kosttilskud).

HVAD SKAL MAN INDTAGE KREATIN SAMMEN MED?
Kreatin optages gennem en insulinreguleret kanal, hvorfor man har størst effekt, hvis man
indtager sit kreatin sammen med kulhydrat eller kvalitetsprotein (2). Mange indtager i
forvejen en shake med valleprotein efter træning, og det vil i så fald være oplagt at tilsætte kreatin heri.
Valleprotein har et højt indhold af de insulinogene forgrenede aminosyrer (BCAA) og kan
altså i sig selv forårsage en væsentlig respons i insulin. Med tanke på, at insulinresponsen
fra en shake med 30 g. valleprotein er nok til at stimulere samme muskelopbygning, som
hvis man også tilføjer kulhydrat, så kunne man sagtens forestille sig, at valleprotein i sig
selv er rigeligt til at maksimere optagelsen af kreatin, og at man ikke behøver at tilsætte
kulhydrat i sin shake efter træning (10).
På de dage, hvor du ikke træner, kan du blot indtage kreatin sammen med et kulhydratholdigt måltid – ellers bør det som nævnt altid være efter træning. Store mængder fedt
kan måske sænke optagelseshastigheden af protein og dæmpe insulinresponsen, så hvis
man vil være på den helt sikre side, kan man sørge for, at det måltid, man indtager kreatin
sammen med, også er relativt fedtfattigt (11).

HVOR MEGET ØGER
KREATIN STYRKE OG
MUSKELMASSE?
Hvor meget kan man så forvente at øge sin styrke og muskelvækst, når man begynder at
bruge kreatin som supplement til sin styrketræning? Dette er faktisk sværere at svare på,
end man lige skulle tro, da nogle responderer rigtig godt på kreatin, nogle responderer
moderat, og nogle responderer slet ikke.
Samtidig virker kreatin måske bedre i nogle muskelgrupper end andre, hvilket gør det
sværere at bedømme muskelvækst på helkropsniveau.
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I dette afsnit vil jeg derfor give et velbegrundet bud på, hvad der er realistisk at forvente,
samt komme ind på, hvem der kan have særlig fordel af kreatin, og hvor mange, der ikke
responderer på et tilskud.

HVOR MEGET ØGER KREATIN STYRKEN?
Dette er lettere at svare på end hvor meget, kreatin øger muskelmassen. Overordnet viser
studierne, at den maksimale styrke øges med 5-15 %, når man bruger et tilskud af kreatin
(2). Sådanne træningsprotokoller i de videnskabelige studier varer typisk omkring 8 uger.

HVOR MEGET ØGER KREATIN MUSKELVÆKST?
Hvad så med muskelvækst? Her viser studierne typisk, at kreatin fordobler tilvæksten i
fedtfri masse over en træningsprotokol (2).
Her er det meget vigtigt for mig at understrege, at fedtfri masse ikke kun udgøres af muskelmasse, og at en væsentlig del af denne forøgelse vil være væskeophobning (7). I
studierne omkring kreatin har man ofte anvendt en loading-protokol (beskrevet i kapitel 3
om dosering), der over en uge øger mængden af væske i musklerne med 1-2 kg., der altså
ikke skal tælles med som muskelmasse (12).
Således vurderer Buford et al. i International Society of Sports Nutritions officielle standpunkter om kreatin, at tilskuddet kan øge muskelmassen med omkring 1-2 kg. mere end
placebo over en træningsprotokol på 4-12 uger (2). Bemærk igen, at det kan være svært at
skelne mellem muskelmasse og anden fedtfri masse, og at der derfor er en vis usikkerhed
forbundet med dette estimat.

HVORFOR RESPONDERER VI FORSKELLIGT PÅ KREATINTILSKUD? HVOR MANGE ER NON-RESPONDERS?
Som tidligere nævnt responderer mennesker forskelligt på tilskud af kreatin. Nogle har en
stor effekt, og nogle responderer slet ikke. Hvordan kan det være?
Det skyldes, at vi har forskellige niveauer af kreatin i vores muskler alt efter hvor meget, vi
indtager igennem kosten. Som nævnt får vi primært kreatin gennem kød og fisk, og folk,
der har et lavt indtag af dette, kan øge deres muskulære koncentrationer af kreatin med
20-40 % ved at bruge et tilskud. De mennesker, som derimod spiser meget kød og fisk, vil
måske kun opleve en øgning på 10-20 % (12).
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Tilskuddet kan øge muskelmassen med omkring 1-2 kg.

Hvor stor en effekt, man kan opnå på muskelmasse og styrke, hænger logisk nok sammen
med, hvor meget man øger sit kreatinlager i musklerne (13,14). Med andre ord responderer
folk med et lavt indtag af kød og fisk oftest mere positivt end folk, der spiser flere af denne
slags madvarer.
Og nogle responderer slet ikke på grund af naturligt høje niveauer af kreatin. Hvor mange,
der helt præcist ikke har nogen gavn af at tage kreatin, er svært at sige, men et forsigtigt
estimat er omkring 25-30 %, hvor samme andel responder rigtig godt, og de resterende
40-50 % responderer moderat (16).
Hvordan kan man så finde ud af, om man er non-responder? Nogle benytter den tidligere
beskrevne loading-fase med 15-25 g. pr. dag i en uge til at teste, om de responderer på
kreatin. I så fald bør man nemlig opleve en vægtøgning på 1-2 kg. (grundet væskeophobning fra fyldte kreatindepoter) efter en uge (12). Men bemærk igen, at jeg ikke anbefaler
denne tilgang.

HVEM RESPONDERER BEDST PÅ KREATIN?
Som nævnt virker kreatin bedst på folk, der ikke spiser meget fisk og kød, og derfor får
mindre kreatin gennem kosten. Af denne grund responderer vegetarer særligt positivt på
kreatin i videnskabelige træningsstudier (16,17). Har du kvittet kødet, kan det altså være, at
du har yderligere gevinst at hente ved at bruge kreatin.
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Generelt er kvinder også dårligere til at indtage nok protein, end mænd er, og mange
kvinder spiser ikke særligt meget kød. Man må altså formode, at kvinder kan have ekstra
mange gains at høste ved at bruge kreatin, men jeg har ikke set noget data, hvor man har
sammenlignet mænd og kvinders respons i forbindelse med styrketræning, og størstedelen af kreatinstudierne er udført på mænd.

VIRKER KREATIN BEDRE I NOGLE MUSKELGRUPPER
END ANDRE?
Det kunne faktisk godt pege i retning af, at kreatin har en kraftigere effekt i overkroppen
end i underkroppen. Således viste en metaanalyse, at et tilskud med kreatin havde en
mere udtalt effekt på overkropsstyrken end styrken i underkroppen (18).
Og det kan godt se ud til, at armene responderer særligt positivt. Således fandt man i et
nyt studie, at kreatin medførte en statistisk signifikant større vækst i armenes fedtfri masse end i torso eller benene (7,1 % kontra 2,1 % og 3,2 % i torso og ben) – mens der ikke var
forskel i placebogruppen (19).
Hvis kreatin virker mere muskelopbyggende i overkroppen, så er en oplagt forklaring,
at vi generelt har flere af de hurtige type II-muskelfibre i overkroppen end i benene
(20,21,22). Disse muskelfibre har netop et større optag af kreatin end langsomme type
I-muskelfibre og vil respondere mere positivt på et kosttilskud af kreatin (23).
Med andre ord: Hvis du gerne vil have store arme (og hvem vil ikke det?), så kan kreatin
måske være et særligt relevant tilskud for ekstra gun-gains.

KAN MAN BRUGE KREATIN UNDER ET VÆGTTAB?
Selvom kosttilskud med kreatin sammen med styrketræning kan medføre en forbedring
i kropskomposition i form af en øget muskelmasse, så er der ikke evidens for, at kreatin
øger fedttab (2). Vægttab handler trods alt om at indtage færre kalorier, end man forbrænder, og kreatin øger ikke kalorieforbruget direkte (omend hurtigere restitution og reduceret muskelømhed selvfølgelig gør, at man kan træne mere).
Ikke desto mindre kan kreatin stadig være et oplagt kosttilskud under et kalorieunderskud
ved at favorisere vedligeholdelse og opbygning af muskelmasse. At bevare sin muskelmasse så godt som muligt under et energiunderskud er nemlig af stor betydning for at
opnå en sund kropskomposition og kan efterfølgende være med til at holde vægttabet
ved lige.
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Hvis du gerne vil have store arme (og hvem vil ikke det?),
så kan kreatin måske være et særligt relevant tilskud
for ekstra gun-gains.

HVILKEN SLAGS KREATIN
SKAL MAN BRUGE?
KREATIN-MONOHYDRAT – BEDST OG BILLIGST
Hvilken slags kreatin skal man så bruge? Her er svaret ganske ligetil: Nemlig helt almindeligt kreatin-monohydrat. Dette er den klart mest gennemtestede form for kreatin - både
med hensyn til sikkerhedsprofil og i forhold til at have dokumentation for virkning (5).

HVILKE ANDRE TYPER KREATIN FINDES DER?
Der findes en lang række andre former for kreatin under navne som:

Kreatin citrate
Kreatin pyruvate

Kreatin nitrate

Kreatin hydrochloride

Kreatin ethyl ester

PEGyleret kreatin

Kreatin malate
Kre-alkalyn
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Fælles for disse typer kreatin er, at de er dyrere, er mindre undersøgte og ikke virker bedre (i flere tilfælde virker de faktisk dårligere) end almindeligt kreatin-monohydrat (5,12,23).

KREATIN ETHYL ESTER – DYRT, DÅRLIGERE, DUMT
Et af tilskuddene på listen, der har fået særlig opmærksomhed, er kreatin ethyl ester. Da
det kom på markedet, hævdede producenterne, at denne form for kreatin blev langsommere omdannet til uvirksomt kreatinin i væske, blev optaget bedre og ikke medførte væskeophobning.
Man har ved efterfølgende undersøgelser fundet ud af, at kreatin ethyl ester faktisk omdannes langt hurtigere til kreatinin og derfor har en dårligere effekt på muskelmasse og
styrke end kreatin-monohydrat (24,25,26). Så det giver altså god mening, at kreatin ethyl
ester binder mindre væske i musklerne ... Fordi det ikke bliver optaget!
Utroligt nok sælges denne form for kreatin stadig af farverige kosttilskudsproducenter, og
jeg kan kun anbefale, at du går langt uden om dette opreklamerede svindelprodukt og
bruger almindeligt kreatin-monohydrat.

KREATIN OG ANDRE
KOSTTILSKUD
KREATIN OG PROTEINPULVER
Som tidligere nævnt optages kreatin gennem en insulinreguleret kanal, og optagelsen
forbedres altså, hvis du samtidig indtager kulhydrat eller kvalitetsprotein (2). Bruger du et
tilskud af valleprotein, så vil den hurtige optagelse af de forgrenede aminosyrer i valleproteinet altså sandsynligvis forbedre optagelsen af kreatin.
Indtager du derfor en valleproteinshake, så tilsæt dit kreatin deri – særligt, hvis det er efter
træning (9).
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KREATIN OG BCAA
Som nævnt ovenfor medfører de forgrenede aminosyrer (BCAA) insulinfrigivelse (29,30),
og det vil i teorien forbedre optagelsen af kreatin, hvis det indtages sammen med BCAA.
Selvom BCAA er et populært kosttilskud, ser det dog ikke ud til at have nogen væsentlig
virkning, når man i forvejen indtager nok protein (31).
Derfor anbefaler jeg, at du i stedet anvender et tilskud af kvalitetsprotein såsom valleprotein frem for BCAA, hvis du ikke indtager nok protein gennem kosten.
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KREATIN OG BETA-ALANIN
Man har spekuleret i, at effekten af kreatin og beta-alanin skulle være synergistisk – altså
at den kombinerede virkning skulle være større end summen af effekten af de to tilskud
hver for sig.
Dette er der ikke evidens for, men det kunne trods alt godt tyde på, at der er en additiv
effekt. Således viser nogle studier (32,33), men ikke alle (34), at man kan opnå større forbedring i styrke, muskelmasse og fedtprocent, når man kombinerer kreatin med beta-alanin, end når man bruger beta-alanin alene.

KREATIN, CLA OG R-ALA
Selvom der ikke findes nok studier til, at der er god evidens for dette, så kunne det godt
tyde på, at tilskud, der manipulerer med insulin eller insulinfølsomheden, har en positiv effekt på virkningen af kreatin.
Således har et par studier vist en større effekt på styrken og en bedre optagelse i muskulaturen, når kreatin blev indtaget sammen med fedtsyrerne CLA eller R-ALA (35,36,37).
Kosttilskud med CLA og R-ALA har dog ikke overordnet god evidens for en effekt på
kropssammensætningen, hvorfor jeg ville være tilbageholdende med at kaste penge efter disse tilskud.

KREATIN OG KOFFEIN
Koffein har muligvis en hæmmende effekt på kreatins præstationsfremmende virkning
på grund af en modsatrettet effekt på musklernes relaksationstid. Det er dog ikke, fordi
koffein hæmmer optagelsen af kreatin, og resultaterne er blandende - hvor den præstationsfremmende effekt i nogle studier øges ved en kombination af kreatin og koffein og i
andre studier forværres (38,39,40).
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Man kan altså ikke sige noget konkluderende, men sørg alligevel for kun at bruge koffein på de dage, hvor du er uoplagt (om ikke andet, så for ikke at opbygge tolerance mod
koffein), og tag dit kreatin efter træning, hvor det virker bedst (9) – i stedet for at bruge
pre-workout-tilskud, hvor kreatin er tilsat.

SIKKERHED VED BRUG
AF KREATIN
SIKKERHEDSPROFIL
Kreatin-monohydrat ser overordnet ud til at have en god sikkerhedsprofil. Således har
man lavet forsøg á helt op mod 5 års varighed, hvor forsøgspersonerne har indtaget 30 g.
dagligt (det vil sige 10 x anbefalet dagsdosis) uden komplikationer (5,27).
Der er dog nogle forhold, man skal være opmærksom på ved overdosering af kreatin.

KREATIN OG MAVEUBEHAG
Nogle oplever maveproblemer, hvis de indtager meget kreatin ad gangen. Det skyldes, at
kreatin er et tungtopløseligt salt, der kan trække vand ud i tarmen, hvis det ikke indtages
sammen med væske.
Dette er en god grund til at undlade den såkaldte loading-fase, hvor man indtager store
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mængder kreatin dagligt. Indtag i stedet 3 g. i et glas vand, juice, mælk eller en proteinshake.
Kreatin må ikke opvarmes af hensyn til dannelse af sundhedsskadelige stoffer, så lad
være med at tilsætte det i bagværk, varme måltider eller varme drikke.

KREATIN OG DHT
Et enkelt studie har fundet, at 3 ugers forbrug af kreatin øger niveauet af hormonet dihydrotestosteron (DHT). I første uge anvendte forsøgspersonerne en loading-fase med hele
25 g. kreatin om dagen, hvilket øgede niveauet af DHT med 56 %, men efter 2 ugers
vedligeholdelsesfase med 5 g. dagligt (altså stadig 2 g. over anbefalet dagsdosis) var øgningen reduceret til 40 % (28).
DHT er i modsætning til testosteron ikke muskelopbyggende, men fremmer udviklingen
af mandlige kønskarakterer. Hvorvidt en sådan øgning i DHT er klinisk relevant er ikke til
at svare på, men man kan måske spekulere i, at den kan fremskynde aldersbetinget skaldethed eller godartet prostatavækst.

Kreatin må ikke opvarmes af hensyn til dannelse af
sundhedsskadelige stoffer, så lad være med at tilsætte
det i bagværk, varme måltider eller varme drikke.
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Klinisk betydning eller ej er det altså et godt argument for at undlade loading-fasen og
holde sig inden for den anbefalede dagsdosis på 3 g.

KAN MAN UNDGÅ VÆSKEBLOAT VED BRUG AF KREATIN?
En ”bivirkning” ved brug af kreatin er, at det øger mængden af væske i musklerne. Det er
dog som sådan ikke en uønsket bivirkning, da det dels kan give musklerne mere fylde
og muligvis er en af de mekanismer, hvorved kreatin skaber muskelvækst ved at give et
større tryk i musklerne under træning.
I alle tilfælde er væskeøgningen en konsekvens af, at kreatin optages i musklerne, og kan
derved ikke undgås. Ophober man ikke 1-2 kg. væske i muskulaturen ved kreatinbrug, så
er det sandsynligvis, fordi ens depoter i forvejen er så fyldte, at man ikke responderer på
kreatin (12,13,14).
Her vil jeg dog nævne, at hvis du indtager 3 g. om dagen, så går der 3-4 uger, inden du
kommer op på præstationsfremmende niveauer (2), og dermed vil du ikke nødvendigvis
lægge mærke til, at kropsvægten er øget med 1-2 kg. Derfor kan man ikke antage, at man
er non-responder, bare fordi man ikke ser nogen vægtøgning over den første uges kreatinbrug.
Når visse kosttilskudsproducenter reklamerer med, at deres kreatin ikke giver væskebloat,
så er det altså reelt, fordi dette kreatin optages dårligere og dermed ikke virker lige så
godt – som det fx. er tilfældet for kreatin ethyl ester (24,25,26).
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OPSUMMERENDE
PRAKTISKE
ANBEFALINGER
Et kosttilskud med kreatin kan i kombination med styrketræning medføre forøgelse af muskelmassen, større muskelstyrke, hurtigere restitution og reduktion af muskelømhed.
For bedst muligt at favorisere disse effekter anbefaler jeg, at du følger disse praktiske retningslinjer:

Indtag 3 g. kreatin om dagen
På træningsdage indtages kreatin
efter træning, hvor optagelsen er
bedst
Kreatin kan være et særligt relevant tilskud, hvis du har et lavt
indtag af kød og fisk
Indtag kreatin sammen med
væske og undlad loading-fasen af
hensyn til maveproblemer

Indtag kreatin sammen med
kvalitetsprotein og/eller kulhydrat
for bedst optagelse
Anvend kreatin-monohydrat frem
for dyrere (og ofte dårligere) typer
af kreatin
Der findes visse kosttilskud, der
måske kan øge optagelsen af
kreatin (såsom CLA og R-ALA).
Der er dog ikke meget evidens på
dette område, og en god, praktisk anbefaling er blot at tilsætte
kreatin i din proteinshake efter
træning
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