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Rolf Luneng er utdannet allmennlege, men har ogsa allsidig bakgrunn
i naturmedisin. Mange helseplager
kan kureres ved kostomlegging og
naturlig behandling.

Skrivtil
dr. Luneng!
Send gjerne sp0rsmal til meg
viahelsepanelet@allers.no

Slik far du varme
hender 02 f0tter

Mange blir lett kalde pa hender ogfetter
nar det gar mot vinter, noe som gj0r
dem mer utsatte for sykdom. Heldigvis
finnes det rad som kan hjelpe.
KALDE HENDER OG F0TTER

behover ikke a bet)' at man fryser
over hele kroppen, for de fleste er
varme ellers. Dette fenomenet
medforer at noen ogsa lertere blir
syke pa andre mater. Forkjolelser,
halsonde, urinveisinfeksjoner,
s0vnforstyrrelser med mer er ofte
vanlige tilleggsplager.
INNEN MEDISIN vet vi at hovedarsaken til dette fenomenet er darlig
sirkulasjon i de minste blodarene
som saerlig forsyner fingre og tasr

med blod. Dette kan skyldes en
krampetilstand i blodareveggenes
muskier som da far arene til
a trekke seg sammen. Tidligere har
man ikke visst arsakene til at dette
skjer. Men gjennom forskningen
har man oppdaget folgende arsaker:
• En kalsiumdominans i blodareveggenes muskulatur medforer for
mange og naermest konstante
sammentrekninger i blodarene, slik
at sirkulasjonen i de minste arene
blir darlig. Kalsiumdominans kan
ikke ses pa blodpraver.

• Et magnesiumunderskudd
i muskelcellene i blodareveggene
medforer at blodarene ikke
klarer a slappe godt nok av, men
holder seg sammentrukne.
•Et salt-/natriumoverskudd
i kroppen vil ofte stresse opp
binyrene som da produserer for
mye stresshormoner, blant
annet adrenalin. Dette f0rer til en
sammentrekning av de minste
blodarene i hender og fotter.
• Forstyrrelser i kroppens
kobbermengde kan ogsa pavirke
blodarene og sirkulasjonen. For
mye kobber kan f0re til 0kt
irritabilitet i nervene, som igjen
f0rer til 0kte muskelspenninger
i blodareveggene. For lite kobber vil
kunne f0re til betennelsesprosesser
innvendig i areveggene og gj0re
disse stivere og sammentrukne.
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NOEN HAR SA kalde hender og
fingre at de far diagnosen Raynaud
syndrom. Ved dette syndromet
varierer hudtemperaturen og
sirkulasjonen mye - fra kalde, bleke
og stive fingre til det motsatte med
varme, r0de og hovne fingre og
perioder med normal temperatur
og sirkulasjon. De fleste har ikke
disse variasjonene og far derfor
ingen diagnose.

