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Tørre lepper og sprekker
i munnvikene
- kan skyldes matintoleranse og manglende
og ubalansert næring!

Geir Magne Andersen
(bildet) har arbeidet
med alternative be-
handlingsteknikker
med urtemedisin og
kosthold som spesial-
felt. De siste 16 årene
har han holdt over
2000 forelesninger i
Skandinavia. Dette er
andre artikkelen i en
serie om hvilke indre
problmer som kan
påvirke det ytre.

Geir Magne Andersen
Ki-Terapeut – Foreleser

I forrige utgave av Ringsakern
skrev vi om at matintoleranse
og næringsubalanse kan være
årsak til fet og rødflammet
hud, og hvor viktig det var å ta
vare på ungdommeligheten på yt-
tersiden av kroppen. Vi bruker
mye penger på kremer og salver
samt andre remedier for å holde
de synlige rynker på avstand slik
at vi kan ta vare på det ungdom-
melige ytre utseende for tilfreds-
stille egen forfengelighet. De
fleste tenker ikke på at de synlige
endringer og problemer vi opple-
ver i virkeligheten kommer av in-
dre mangler, ubalanser og i verste
fall sykdom.

Kulde, vind og tørr luft
Kulde og vind gjør at fuktigheten
trekkes ut av huden, og det sam-
me skjer også med våre lepper
som ikke får naturlig smøring
gjennom egen talgproduksjon. De
fleste opplever lepper som sprek-
ker og at de av og til kan være
tørre såre. De fleste opplever pro-
blemet som størst i vinterkulda.

Årsaken befinner seg lenger
inne i kroppen
Tørre lepper og sprekker i
munnvikene er ikke bestandig
så harmløst som bare påvirk-
ningen fra vinterkulda og tørr
inneluft. Kronisk tørre lepper
kan derimot komme fra nærings-
ubalanse, næringsmangel og an-
dre indre problemer. Kroppen
forsøker å fortelle oss at noe ikke
er som det skal innvendig, og da
hjelper det ikke å smøre seg ut-
vendig med fuktighetskremer og
leppepomade. Kommer proble-
met innenfra må vi starte behand-
lingen på innersiden av kroppen
for å eliminere bort årsaken til de
ytre symptomer og problemer.

FAKTA

Informasjon
Vil du vite mer om hvordan du
kan utdanne deg som naturte-
rapeut ta kontakt for nærmere
informasjon og studieplan.

Utdannelsen foregår lokalt i
Ringsaker.

Informasjonstelefon:
62 34 41 44
Telefaks: 62 34 41 45
E-Post:
firmapost@herbaplus.no
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Væskebalanse og dehydrering
Det er ekstremt viktig å tilføre
kroppen nok væske jevnt fordelt
gjennom dagen. Det hjelper lite å
tilføre vesken med for eksempel
kaffe og te som begge er vanndri-
vende. Den beste kilden til væske
er rent vann. Drikker du 0,03 liter
vann pr. kg. kropp i løpet av dagen
vil du opprettholde kroppens na-
turlige væskebalanse. Er du 50 kg
blir optimalt vanninntak 1,5 liter,
70 kg. og er du 100 kg. vil 3 liter
være balanserende. Vi kan leve
lenge uten mat, men uten drikke
går det fort nedover. Uten tilstrek-
kelig inntak av væske er det er det
leppene som ofte først vil vise
symptomer og tegn på væskeuba-
lanse og dehydrering. Leppene
blir tørre og sprekker.

Kostholdet og næringsbalanse
Tørre og sprukne lepper er også et
typisk symptom på mangelfull næ-
ring, manglende vitaminer, næ-
ringsubalanse og matintoleranse.
For at leppene skal fremstå som
sunne og friske er det kritisk der-
om det blir mangelfullt av spesi-
elle vitaminer som A, B, C, B2 og
E, men balansen mellom de for-
skjellige vitaminene, mineralene,
aminosyrene og fettsyrene er av-
gjørende for totalresultatet. Næ-
ringsbalansen er helt avgjørende
for sunn og frisk utvikling av alle
kroppens elementer og funksjo-
ner. Dette gjelder også hud og lep-
per.
Det er selvfølgelig viktig med et
variert og godt kosthold. Det kan
være vanskelig å opprettholde
inntaket av alle nødvendige næ-
ringsemner med dagens produk-
sjon og forbruk av hel og halv fa-
brikkert mat. Det samme gjelder
det reduserte innhold av vitaminer
og mineraler i moderne produ-
serte landbruksprodukter.Det an-
befales å spise mest mulig variert

med rent ubearbeidet kjøtt og fisk
samt friske økologiske grønnsa-
ker og godt med frukt samt mat-
varer med helkorn, erter, men
også paprika og appelsiner som
inneholder mye vitamin C
Vitamin B er som flere andre es-
sensielle næringsmidler virker
betennelseshemmende og under-
skudd på vitamin B i forhold til de
andre vitaminene og resten av
næringsbalansen kan gi rødhet,
tørre lepper og sprekker i munn-
vikene hevder dermatolog ved
British Skin Foundation, Dr. Tabi
Leslie og trekker spesielt frem vi-
tamin B2 og sprekker i munnvi-
kene. I tillegg viser flere studier til
at mangel på vitamin C kan
føre til sprekker og tørre lep-
per.

Matintoleranse en hyppig
årsak til hudproblemer
Matintoleranse er ofte synderen
når vi sliter med plager vi ikke rik-
tig vet årsaken til, og dette gjelder
også tørre lepper og sprekker i
munnvikene samt fet og rød-
flammet hud i ansiktet, men
også ellers på kroppen. Begre-
pene “matallergi, matintoleranse
og overfølsomhet for mat” er ofte
brukt om hverandre. Begrepene
blir ofte forvekslet, men i bunn og
grunn betyr alle begrepene at det
er en unormal reaksjon på en eller
flere matvarer. Forskjellen er at
ved allergi kommer de negative
reaksjoner som smerter og ren-
nende neser nesten umiddelbart
etter at vi har spist eller vært i
kontakt med et stoff vi ikke tåler
(allergen). Er du allergisk vet du
om det på grunn av den raske re-
aksjonen. Matintoleranse derimot
er mer snikende der reaksjonene
kan komme mange timer og dager
etter at vi har spist en bestemt
matvare. På grunn av denne for-
sinkede reaksjonen er matintole-

ranse mye vanskeligere å avdekke
og sette matvaren og våre proble-
mer i sammenheng.
Matintoleranse kan komme fra
mekanismer som innebærer akti-
vering av immunforsvaret med
påfølgende produksjon av anti-
stoffer, men også av reaksjoner
som ikke har noe med immunfor-
svaret å gjøre. Årsaken kan være
inflammasjoner, fordøyelsespro-
blemer, ubalanse /mangel på enzy-
mer og overfølsomhet for visse
kjemiske stoffer/tilsetningsstoffer
i mat. Resultater blir irriterte
tarmslimhinner, dårlig fordøyelse
og matintoleranse.
Dersom du sliter med mye luft i
magen, oppblåsthet og diare kan
årsaken være mangel på produk-
sjon av laktase som er et enzym
som bryter ned laktose. Laktose
får du i første rekke fra meieripro-
dukter som melk, ost yoghurt og
iskrem osv. Et annet eksempel
kan være at du sliter med migre-
ne, svimmelhet, mage/tarmproble-
mer, rhinitt, depresjon eller rød og
irritert hud. Dette kan komme av
høyt histaminnivå på grunn av
mangel på eller hemming av dia-
min oksidase (DAO), et enzym
som bryter ned histamin.

Velg kosttilskudd av høy
kvalitet for kroppens skyld!
Herba Plus grunnernæring sikrer
næringsbalansen med riktig
mengder og forhold mellom de
forskjellige vitaminer, mineraler,
aminosyrer og marine fettsyrer
samt livsnødvendige kraftige anti-
oksidanter med blant annet vita-
min C som bidrar til å beskytte
lepper og hud fra frie radikaler. Da
vi ikke selv produserer vitamin C
er vitaminet essensielt og må der-
for spises for å påvirke produksjo-
nen av kollagen slik at huden hol-
der seg sunn og frisk. Sunne
antiinflammatoriske marine fett-

Ønsker du mer informa-
sjon om kosthold og er-
næring ta kontakt med
vår informasjonstelefon
så får du vite hvem som
er din lokale Ki-Terapeut
med gode erfaringer om
kosthold og ernæring.

syrer holder huden fuktet fra inn-
siden. De marine fettsyrene hin-
drer også at det dannes sorte
prikker og kviser på grunn av
overproduksjon av talg i huden.

I neste utgave av Ringsakern skal
vi se nærmere på flere synlige og
plagsomme symptomer på krop-
pens overflate som må behandles
fra innsiden.


