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Stort tema om akutte 
og kroniske smerter! 

Lasse Spang Olsen 
– alternativ behandling, virker det?

Forårsallergi

Astma hos børn – fiskeolie

Nyeste 
viden om 
vægttab

Mindfulness’ grundholdninger

sund-forskning på WEB-TV!

Piskesmæld

Kender du SIBO?  
Så smid ham ud!



48    sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop

Smerteterapi styret af din krop
Når varme og frekvenser fra din egen krop møder de medicinsk godkendte pla-
stre, skaber du en helt ny og smertefri tilstand i kroppen. Teknikken har længe 
været kendt fra infrarøde saunaer og fra tøj med indbyggede frekvenser, men  
nu er der skabt en række store plastre, du kan bruge på knæ, lænd, albuer, ankel 
og nakke - ja, alle steder, hvor din krop trænger til en ekstra  
- og bemærkelsesværdig og bivirkningsfri - støtte.

Af Marianne Palm

Vi ved det fra mobile master og fjernsyn. Vores verden består af 
frekvenser og nogle hører til et sted, hvor de kan gøre skade, fx 
en mobiltelefon tæt på et barns hjerne. Andre er i et frekvens-
område, hvor de rent faktisk kan skabe en bedre blodgennem-
strømning, en bedre blodcirkulation, en let varme, der breder sig, 
og det skaber faktisk større mulighed for at blive fri for smerter. 

Plastrene er udviklet af en italiener, som brænder for innovation 
og nye løsninger. Men viden om infrarøde frekvenser er langt 
fra ny, det er til gengæld plastrene, som er skåret til, så de pas-
ser til bestemte kropsområder. 
De er lette at anvende, du skal blot sætte dem på, lade varmen 
fra din hånd og kropsvarme få limen til at fæstne sig i to mi-
nutter, og så vil de kunne have en virkning efter en times tid 
og fem dage frem. Faktisk er der flere, der mærker virkningen 
med det samme. 

Man ved i dag, at de infrarøde frekvenser har en stribe af virk-
ninger på kroppen - og vel at mærke ikke kun på huden, men 
syv centimeter ind i kroppens bindevæv, muskler og sener. 

Æ De forbedrer iltoptagelsen

Æ De opvarmer og eliminerer affaldsstoffer

Æ Hjælper også på syreophobning, fx i forbindelse med sport

Æ Der opstår en bedre udveksling af næringsstoffer, salte og 
væske, hvilket har betydning for måden du sveder, når du 
dyrker sport og motion

Æ De forbedrer muskelfunktionen lokalt

Æ De holder på kropsvarmen og forbedrer søvnkvaliteten, 
vel at mærke uden at du bliver for varm 

- og de virker derfor på smerter.

Alle aldersgrupper kan anvende dem, og der er ingen bivirknin-
ger. De bliver brugt af kiropraktorer, osteopater og fysioterapeu-
ter, men du kan sagtens anvende dem uden professionel hjælp. 
Husk at gå til læge eller andre fagpersoner, hvis du er i tvivl 
om, hvad du fejler. 

til lænd

til øvre ryg/nakke

til ankel/akillessene

til skulder

til albue

til knæ

Vil du gerne se mere  
om forskningen, så læs på 

www.fit-plaster.dk, som 
også kan henvise til 

nærmeste forhandler.

TEMA - SMERTER


