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Nyd solen!
4 fordele ved at tilbringe tid i solen
Især om sommeren melder spørgsmålet
sig, hvorvidt det er gavnligt eller farligt at
tilbringe tid i solen eller ej. Når du har læst
denne artikel, vil du have et overblik over,
hvorfor moderat sol-eksponering er godt for
dig. Generelt betyder det ikke noget, om du
bruger et solarium, eller om du går ud i den
naturlige sol, da de UV-stråler, der udsendes
fra et solarium, svarer til de UV-stråler, der
udsendes af solen vedmiddagstid i Middelhavsområdet.
1. Vitamin D-produktion Gennem årene er mennesket gået fra at tilbringe det meste af dagen
udenfor til at arbejde indendørs, og derfor kan vores organer ikke producere den nødvendige
mængde D-vitamin. Der er brug for mindst 15 minutter i solen omkring middagstid dagligt for
at kunne producere den mængde D-vitamin, kroppen har brug for. Forskning har påvist, at der
er tale om en D-vitamin-epidemi, og ved at tilbringe mere tid i solen kan man blive i stand til at
øge sit D-vitamin-niveau.
2. Det er farligt at undgå solen Den generelle opfattelse er normalt, at solen er farlig. En nylig
undersøgelse foretaget i Sverige godtgjorde, at det modsatte faktisk er tilfældet, og at undgå
solen er farligere end at tilbringe tid i den.
3. God søvn Den menneskelige krop reagerer på sollys, og når den udsættes for skarpt naturligt
lys, ved den, at det er dag. Hvis du udsætter din krop for skarpt naturligt lys om morgenen,
påvirker det hele det indre ur. Dette indre ur vil „programmere“ din krop i overensstemmelse
hermed, og når det er nat, vil den atter begynde at producere melatonin.
4. Det får dig til at føle dig godt tilpas Lysterapi har været anvendt til behandling af mange
sygdomme, og folk oplever ofte træthed om vinteren, når dagene er kortere. Sollys, både
naturlig og kunstig, får dig til at føle dig bedre tilpas, og dit lykkeniveau stiger. Så kort fortalt er
det yderst gavnligt at tilbringe tid i solen - både af hensyn til din krop og til din sundhed. Det
er vigtigt, at du udsætter dig selv for solen med måde; og til gengæld vil din krop takke dig for
det i form af et stabilt immunforsvar og et glad sind, så nyd solen!
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