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

Skriv til dr. Luneng!
Send gjerne sp0rsmal til meg via
helsepanelet@allers.no

Mister du <
myehar? ^1
Haravfall kan ha mange arsaker. Ofte skyldes det
ernaeringsmangler i kroppen - og som du selv kan b0te pa!
LANGVARIG PSYKISK stress, kraftig
slanking, hoyt eller lavt stoffskifte, hormonelle forstyrrelser,
arv: Det kan vaere mange arsaker
til at man begynner a miste haret.
Generelt: Diffust hartap (Alopecia diffusa) er noe ganske mange,
bade kvinner og menn, opplever.
Men ofte blir det ikke pavist noen
sikker arsak. Da ma man tenke
pa kroppens og harets ernasringsstatus.
Haret trenger naeringsstoffer
som alt annet vev i kroppen for
a vokse normalt og holde seg fast
i harrottene. Forskning har kartlagt noyaktig hvilke naeringsstoffer som er viktigst for haret.
Studier har bl.a. pavist en klar
sammenheng mellom lave jernverdier i blodet over lang tid (flere
ar) og 0kt haravfall hos kvinner.

Dette viser at kroppens ernaeringsstatus kan vaere avgjorende for
harets styrke og kvalitet. Her kan
du lese mer hva forskningen har
pavist er viktig:
Svovel: H0y konsentrasjon
finnes i haret, der svovel inngar
i proteiner som er viktige for
vekst og styrke.
Sink: H0y konsentrasjon i haret
som er viktig for harvekst og
styrke, samt for kroppens
hormonbalanse som ogsa kan
pavirke haret.
SilisiurtK Blir ogsa kalt kisel og
finnes rikelig i har, hud og bindevev. Har stor betydning for
hudkvaliteten og sannsynligvis
for harrottenes tilstand. Friske
harr0tter gir god harvekst.
Jod: Er svaert viktig for dannelsen

av tyroksinet i stoffskiftekjertlene og
omdannelsen av
karoten til aktivt
A-vitamin i huden.
Det kan derfor indirekte ha betydning for
vekst og kvalitet pa haret.
Selen: Er en viktig antioksidant i kroppen og
har stor betydning for
bl.a. frisk hud og harr0tter. For mye eller for lite
selen kan medf0re hartap.
Jernets betydning
for haret kan vaere via dets
samarbeid med opptak og
nyttiggj0relse av andre
naeringsstoffer som enkelte
B-vitaminer, sink, kobber
og mangan, som igjen pavirker
harrottene og harveksten.

Pwv dette!
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