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Matintoleranse og
næringsubalanse
- kan være årsak til fet og rødflammet hud!

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. I denne
artikkelen starter han
en serie om hvilke
indre problmer som
kan påvirke det ytre.
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Vårt fantastiske ytre
De fleste ønsker jo å holde seg i
form og bevare ungdommen
lengst mulig. Interessen for syste-
matisk trening er stadig økende
og begynner snart å bli en plagen-
de mote. Vi løper ned treningsstu-
dioene, spinner, løfter jern og ut-
fører yoga i profesjonell stil, alt
med tanke på den perfekte kropp.
Det er heller ikke grenser for hva
vi er villige til å bruke av penger
for å holde oss glatte og fine uten-
på. Vi trener, smører oss inn med
kremer, salver, masker og all ver-
dens kosmetikk med en lang liste
av kjemiske ingredienser vi ikke
riktig vet konsekvensene av når vi
smører det på oss i forsøket på å
dekke over rynker, uren hud og
den naturlige og flotte aldrings-
prosess.

Ditt indre miljø
Har du noen gang tenkt over at
kroppen forsøker å fortelle deg
noe når symptomer som rynker,
rødflammet hud i ansiktet, kvi-
ser, blemmer og eksem kommer
til syne på ditt ytre. Dette er nes-
ten bestandig indre ubalanse som
må «repareres» innenfra og ikke
med dyre kremer, salver og mas-
ker på yttersiden.

Fet og rødflammet hud i
ansiktet
Vitamin A, B2 og B6, sink,
essensielle fettsyrer
I Den tradisjonelle Kinesiske Me-
disin TCM beskrives det at hud-
problemer kommer nesten be-
standig fra ditt indre miljø og
næringen fra tarmsystemet. Næ-
ringsbalansen er svært viktig og
det er spesifikk mangel eller uba-
lanse på vitamin B2 og B6, sink,
essensielle fettsyrer. Ifølge
Health24 kan årsaken til rødlig og
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Vil du vite mer om hvordan du
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fet hud i ansikt være at vi ikke spi-
ser nok av forskjellige vitaminer,
men det som spesielt mangler er
inntak av de essensielle fettsyrene
omega 3 og 6. Pass på at forholdet
ikke overstiger 4 deler omega 6
mot 1 del omega 3. For mye ome-
ga 6 vil virke inflammatorisk på
kroppen. Det anbefales å spise
mer sjømat som skalldyr og fisk
samt hvitt kjøtt.
Vitamin A er også en effektiv anti-
oksidant som hjelper til med å
skille ut giftstoffer i huden, repa-
rere huden innenfra og i dybden
samt at oljeproduksjonen reduse-
res. I tillegg til de antiinflammato-
riske fettsyrene har sink en
antibakterielle og betennelses-
dempende effekt. Sink er også et
essensielt mineral som må spises
og du må derfor få sink fra mat
eller gode kosttilskudd.

For mye og for lite er like galt
Vitamin D dannes i kroppen når
den eksponeres for sol. Lave ni-
våer av vitamin D kan også gi rød-
het i huden, og årsaken til dette er
at vitamin D er helt nødvendig for
dannelsen av nye hudceller For
lave verdier av vitamin D gjør at
cellefornyelsen ikke skjer med
normalt tempo.
Jeg ønsker å presisere at for lite
og for mye er like galt. Høye ver-
dier av vitamin D kan resultere i
lavt stoffskifte og energisvikt over
tid. Skal du ta tilskudd av vitamin
D anbefalers det å ta dette i et ba-
lansert tilskudd der nødvendige
vitaminer og mineraler er til stede
for å sikre synergi og balanse.
Koffein er en god antioksidant i
mengder opp til 2 kopper trakte-
kaffe daglig, men for høyt inntak
gjør huden dehydrert. Mangel på
naturlig dagslys og sol er knyttet
til usunn rødflammet hud hevder
dermatologen Dr Aamer Khan til
avisen Daily Mail. For sunn og
frisk hud er det bestandig gunstig
å drikke nok vann for å opprett-
holde kroppens væskebalanse.

Matintoleranse en hyppig år-
sak til hudproblemer
Matintoleranse er ofte synderen
når vi har sliter med plager vi ikke
riktig vet årsaken til, og dette gjel-
der også fet og rødflammet hud
i ansiktet, men også ellers på
kroppen. Begrepene “matallergi,
matintoleranse og overfølsomhet
for mat” er ofte brukt om hveran-
dre. Begrepene blir ofte forveks-
let, men i bunn og grunn betyr alle
begrepene at det er en unormal
reaksjon på en eller flere matva-
rer. Forskjellen er at ved allergi
kommer de negative reaksjoner
som smerter og rennende 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 reaksjonen. Matinto-
leranse derimot er mer snikende
der reaksjonene kan komme man-
ge timer og dager etter at vi har
spist en bestemt matvare. På
grunn av denne forsinkede reak-
sjonen er matintoleranse mye van-
skeligere å avdekke og sette mat-
varen og våre problemer 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 kvali-
tet 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
huden din fra frie radikaler. Da vi
ikke selv produserer vitamin C er
vitaminet essensielt og må derfor
spises for å påvirke produksjonen
av kollagen slik at huden holder
seg sunn og frisk. Sunne antiin-
flammatoriske marine fettsyrer
holder huden fuktet fra innsiden.
Marine fettsyrene hindrer 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.

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.


