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Han vil gjøre deg

immun

Endre Vik gjorde en merkelig
oppdagelse i jorden. Han fant
ut av det rare, og har siden
ikke vært syk. Nå vil den 82 år
gamle gründeren gjøre oss
Kunne dette overføres til mennesker? Endre
alle immune mot sykdommer. Vik brukte seg selv som prøvekanin.
AV OTTO VON MÜNCHOW, BERGEN
Med sitt patenterte kosttilskudd
Avant-Garden ligger produktet hans blant
bestselgerne innen helsekostbransjen.
Det hele startet da landskapsarkitekt
Endre Vik, som er utdannet ved Norges
landbrukshøgskole, i 1989 begynte med å
eksperimentere med økologiske jordblandinger og gjorde en oppdagelse. Vik merket
at planter som fikk vokse i en spesiell jordsammensetning, ble sterkere og friskere
enn de som vokste i normal blomsterjord.
De var heller ikke utsatt for de vanlige infeksjonene og sykdommene som ellers
forekommer hos veksthusplanter.
– Det viste seg at denne spesielle jordtypen som var tilsatt ulike bioaktive stoffer,
forsterket plantenes immunforsvar. Den
gang visste landbruksvitenskapen ikke engang at planter hadde et immunforsvar,
forteller Endre Vik til Økonomisk Rapport.
De bioaktive tilsetningsstoffene viste seg
å bekjempe plantesykdommer uten bruk av
kjemiske stoffer, og var sånn sett et rent økologisk middel. Det var da ideen dukket opp.

Ikke syk mer. – Jeg begynte rett og slett
å spise det jeg hadde puttet i jorden. Siden
har jeg ikke vært syk. Før 1992 var jeg plaget med leddgikten artritt, spesielt om våren og høsten, men den er nå helt borte.
Endre Vik skjønte etter hvert at han hadde gjort en betydningsfull oppdagelse. Han
gikk til Birgitte Årsjø, professor i virologi
ved Universitetet i Bergen. I samarbeid med
et internasjonalt medisinalbyrå ble det gjennomført kliniske tester.
90 medisinstudenter ved Haukeland sykehus ble utsatt for forkjølelsesvirus og
testet i to måneder. De som hadde spist placebo – narrepille – ble mest forkjølet. Gruppen som tok én tablett daglig holdt seg
friske den første måneden, men ble deretter
forkjølet. De som tok tre tabletter daglig ble
helt motstandsdyktige mot forkjølelse.
Patentert. Konklusjonen var at tilsetningsmiddelet til Endre Vik forsterket immunforsvaret for mennesker på samme
måte som for planter, samtidig som det
ikke har skadelige bivirkninger
Da de helsemessige effektene var klinisk

bevist, gikk Endre Vik i gang med prosessen
for å få patentert middelet som i dag selges
som Avant-Garden. 16. august 1999 ble middelet patentert som et kosttilskudd – en merkedato for Vik. Avant-Garden er det første
kosttilskuddet som er blitt patentert i Norge.
Endre Vik trengte 10 millioner kroner
for å utvikle et kommersielt produkt.
– Jeg deltok på en innovasjonskonferanse
til SND og forklarte situasjonen, blant annet at det på den tiden ikke fantes investeringsvillig kapital. «Da skal vi hjelpe deg»,
var svaret jeg fikk av SND, forklarer Vik.
Bestselger. I 2002 ble Avant-Garden for
første gang presentert for markedet under
en nyskapningskonferanse i Bergen. Resultatet var omfattende omtale i pressen, blant
annet et førstesideoppslag i Dagbladet. Samme året fikk Endre Vik tildelt Reodor Felgenprisen for oppfinnelsen av kapslene.
– Det er alltid tøft i en startfase, men vi
er etter hvert kommet over kneiken. Vi
fikk blant annet to millioner kroner av
Innovasjon Norge til markedsføring av
Avant-Garden. Vi har vært ute med flere
kampanjer, men den beste markedsføringen er likevel at produktet virker. Da blir
det mye gjenkjøp, sier Endre Vik.
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