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Jernmangel

Livslyst, handlekraft og mod til at 
være sig selv er gode tegn på, at 
jernprocesserne i kroppen fungerer, 
som de skal. Jernmangel kan give en 
følelse af ubeslutsomhed, og man får 
måske let ved at blive træt og trist.

Undersøgelser viser, at omkring 40% 
af alle danskere lider af jernmangel. 
Jernmangel skyldes, at kroppens jern
husholdning ikke fungerer korrekt. Det 
kan være, at kroppen ikke er i stand til 
at optage jern fra maden, eller at krop
pen løbende udskiller for meget jern. 
Jern er vigtigt for kroppens evne til at 
producere hæmoglobin – et protein 
som hjælper de røde blodceller med at 
sende ilt ud i kroppen.

Vi har kun brug for ganske få gram jern 
i kroppen, og alligevel spiller jern en 
helt central rolle. Det er af afgørende 
betydning, at kroppens jern er virksomt 
og dynamisk. Hvis man løbende er nødt 
til at tage et tilskud af jern for at holde 
en normal blodprocent, kan det føre til 
aflejring af inaktivt jern i kroppen – en 
mild form for jernforgiftning.

De fleste mennesker får faktisk tilstræk
keligt jern i maden. Alligevel har mange 
jernproblemer, fordi de ikke er i stand 
til at optage og omsætte jern på en god 
måde.  Mennesker med jernproblemer 
har ofte erfaret, at jerntilskud virker på 
deres problem, men at virkningen ikke 
holder i længden. Disse mennesker har 
brug for lægemidler, som støtter krop
pens egen evne til at optage jern.

Latent jernmangel
En særlig form for jernmangel kaldes 
latent jernmangel. Ved latent jern
mangel er blodprocenten i orden, 
men man føler alligevel de kendte 
symptomer på jernmangel. Her er det 
vigtigt at indtage homøopatisk jern 
i en længere periode sammen med 
et let optageligt biologisk jerntilskud 
såsom Floradix Kräuterblut.

Jernet og psyken
Mennesker, som har meget jern i 
kroppen, forbindes med maskuline 
energier og et opfarende tempera
ment. Hvis man derimod mangler 
jern, bliver man hurtig træt og slap. 
Søvnmangel og psykiske belastnin
ger, såsom livskriser og sorg, kan 
medvirke til, at den ramte mister 
jern i kroppen. I sådanne perioder, 
kan man opleve, at man bliver mere 
træt og bleg, og meget ofte medfører 
det tristhed og modløshed. Mange 
af de ramte ved ikke, at de psykiske 
belastninger kan medføre, at man 
fysisk kommer til at mangle jern – ofte 
misfortolkes jernmangel som depres
sion.

Hvem får ofte jernmangel?
De grupper, der er mest udsat for jern
mangel, er små børn, unge i puberteten 
og ældre mennesker, men frem for alt 
rammes kvinder i den fødedygtige alder. 
Hos kvinder sker der en udskillelse 
af jern fra livmoderen. Homøopa
tisk medicin kan stimulere en sund 
opbygning af slimhinden i livmoderen, 
så udskillelsen ved menstruationen 
ikke bliver hverken for voldsom eller 
for svag.

Virkning og sammensætning af 
JernVital H
JernVital H indeholder Ferrum phos
phoricum D12, som ikke giver et 
tilskud af jern, men stimulerer de 
dynamiske jernprocesser, således at 
jernet optages og omsættes bedre i 
kroppen. 
Cuprum aceticum D6 styrker kobber
processer, som er nødvendige for, at 
jernprocesserne i et menneske kan  
fungere. Kobbersyreforbindelsen sti
mulerer også produktionen af 
mave  syre, og det betyder, at man 
kan optage mere jern fra maden. 
JernVital H indeholder også Carbo 
betula D12, som består af kul fra 
vortebirk. Carbo Betula D12 medvirker 
til, at der kan passere mere ilt ind i 
selve cellen. Den letter dermed en af 
jernets opgaver – nemlig at bringe ilt 
rundt i kroppen. JernVital H indeholder 
dermed både homøopatisk jern og 
kobber, som sikrer et bedre optag af 

jern over tarmen, støtter de dynamiske 
jernprocesser i kroppen og sikrer en 
korrekt udskillelse af jern. 

Vejledende dosering
Voksne og børn fra 10 år: 10 dråber 3 x 
dagligt. Børn fra 09 år: 1 dråbe pr. leveår 
3 x dagligt.
Tages kurmæssigt gennem 23 måne
der.

Særlige forholdsregler
Der kan optræde hovedpine, når man 
begynder at tage JernVital H. Nedsæt 
i så fald doseringen en uges tid og gå 
derefter tilbage til normal dosis.

Det er en god ide også at øge mæng
den af jern i maden. Spis f.eks. mere 
spinat, grønkål, rødbeder og rosiner. 
Suppler med flydende jerntilskud eller 
med vitaminpiller. Hvis du supplerer 
med cvitamin fremmes optagelsen af 
jern fra fordøjelsen.

Behandling med JernVital H

Sponsor for 
Foreningen Alma
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Homøopatisk medicin er lægemidler 
fra mineral, plante og dyreriget, 
der fortyndes ved hjælp af en særlig 
metode, som kaldes potensering. 
Ved hjælp af potenseringen bliver det 
muligt at fremstille et stærkt virkende 
lægemiddel, som giver en medi
cinsk impuls til krop, sjæl og ånd og 
dermed styrker menneskets evne til 
selvhelbredelse. 

Metoden har vist sin styrke gennem 
de seneste 200 år, siden den tyske 
læge Samuel Hahnemann fandt frem 
til den. Homøopatien er i dag udbredt 
over store dele af verden og anven
des af både læger, naturlæger og 
dyrlæger. 
I Europa er homøopatien særlig ud
bredt i Tyskland, England og Frankrig.
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KLS PurePrint er et af verdens to 
eneste trykkerier, der kan dokumen-
tere 100 % biologisk nedbrydelighed 
i alle materialer og processer, som 
samtidig er CO₂ neutrale.


