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SMUKKE
OG SUNDE

fødder

Vi skal pleje og træne fødderne,
så de tager sig godt ud i
sandalerne, og samtidig skal
de også være stærke nok til at
kunne bære os hele livet. KIWI
giver dig her tips til, hvordan
du plejer og træner fusserne.

D

ine fødder er fundamentet for resten af
kroppen. Alligevel skænker vi dem alt
for sjældent en tanke. Vi sveder for den
ﬂade mave og de stramme baller, men hvad med
fødderne? Faktisk er utrænede fødder årsag til
rygproblemer og medvirkende til dårlig funktion
af musklerne i fx knæ, mave og ryg. Derfor er det
hensigtsmæssigt at træne fødderne jævnligt, så de
bliver stærke, smidige og adrætte på samme tid.
Fødderne skal ikke kun trænes, så de kan bære
dig hele livet, de skal også være velplejede, når
de her til sommer skal vises frem i sandalerne. Og
selvom der endnu er et par måneder til at hive
sandalerne frem, er det en god ide at starte allerede
nu med at gøre fødderne sommerklar.

Sådan får du velplejede fødder:
• Fjern neglelak med bomuldsvat og en mild
neglelaksfjerner.

• Nyd et lækkert fodbad – ikke for varmt og maks.
•
•
•
•
•
•
•

ti minutter – vrik og spred tæerne og rul på
vristerne.
Peel fødderne med en god eksfolierende
fodcreme et par gange ugentligt.
Fil hæl og trædepuder forsigtigt, og undgå brug
af stålﬁl.
Koldt vand aktiverer blodcirkulationen.
Klip neglene lige over for at undgå problemer
med nedgroede negle
Massér neglebånd og fødder dagligt i en nærende fodcreme, der opretholder den naturlige
fugt- og fedtbalance.
Besøg eventuelt en fodterapeut et par gange
årligt.
Tænk på føddernes velvære, når du køber
sommerens sandaler – fx kan klip-klappere
forårsage hård hud pga. manglende støtte.

En fod består af 26 knogler, 33 led og 24
muskler. Fødderne er den del af din krop, der
belastes allermest. Fra de første skridt ud af
sengen om morgenen til du lægger dig om
aftenen – derfor skal de trænes!
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KIWI’S MOTIONS-EKSPERT LOTTE PAARUP
er fysioterapeut med mange års erfaring
inden for sport og ﬁtness samt klinisk arbejde.
Læs mere på www.denintelligentekrop.dk

www.lottepaarup.dk

ØVELSER

TIL AT STYRKE FØDDER

Lav øvelserne med stor koncentration og
så mange gange, du kan, indtil musklerne og koncentrationen siger stop
– lav hellere 2 gode end 10 dårlige
gentagelser. Lav øvelserne ca. 3 gange
om ugen for at opnå effekt. Du må gerne lave
øvelserne hver dag, men du skal holde en pause,
hvis foden er træt og øm.
De grønne bolde er designet specielt til træning
af fødderne og kan købes på hjemmesiden
www.denintelligentekrop.dk.
Her kan du også downloade et gratis træning
program og læse meget mere om fødderne.

BALLETDANSEREN
Balance og kontrol med fuld kropsvægt. Du
skal bruge den ene bold. Stil dig med parallelle
fødder og saml dem lige nøjagtig så meget, at
den ene bold kan ligge og holdes fast imellem
fødderne. Du skal fortsat stå korrekt. Løft nu
kontrolleret hælene samtidig fra gulvet uden
at bolden slippes. Løft så højt, du kan, og sænk
kontrolleret og langsomt ned igen. Du skal ikke
presse på bolden, men bare undlade at ændre
stillingen i anklen – hælen må altså ikke slingre
fra side til side.

BALANCE
Du skal til at træne
musklerne og balancen.
Hver gang du træner
balancen, træner du
også fodens muskler
intenst. Du skal bruge begge bolde. Træd op med
begge fødder på hver sin bold. Placer bolde og
fødder parallelt ved siden af hinanden. Leg først
med at ﬁnde balancen uden at røre jorden med
fødderne. Forsøg derefter at lave små hop på
boldene uden at miste balancen. Når du er blevet
rigtig god, kan du lave små knæbøjninger, mens
du balancerer på boldene.

FREM OG TILBAGE
Nu skal du træne både balance og bevægelighed. Du skal bruge begge bolde. Træd op med
begge fødder på hver sin bold. Placer bolde
og fødder parallelt og ved siden af hinanden.
Læg skiftevis vægten fremad og bagud, således
at forfod og hæl skiftevis rører gulvet – som
en rokkende bevægelse, hvor du bevæger i
ankelleddet og holder balancen.

SMIDIGE TÆER
Tæerne skal holdes smidige – de skal kunne bøje begge veje.
Du skal kun bruge den ene bold. Stå på det ene ben og læg
bolden på gulvet ved siden af. Sæt tæerne på bolden og pres
ned, således at du strækker tæerne alt det, de kan den ene
vej, og mærk strækket på undersiden. Hold stillingen, imens
du tæller til 5. Rul så hen over tåspidserne og stræk den
anden vej, således at det strækker på oversiden af tæer og
fod. Fortsæt med at strække den ene og den anden vej, og
skift derefter til den anden fod.

A Peppermint Cooling Foot

B

Cosborg Hælcreme giver
Lotion fra The Body Shop er en
dig ﬂotte og bløde hæle på
fugtgivende creme indeholdende kun 7 dage. Fås i helsekostbuforfriskende pebermynteolie.
tikker og koster 119 kr.
Den koster 120 kr.

C Vichys serie Podexine til fødderne består af fem produkter,
som giver dine fødder optimal
pleje. Fås på apoteket og
koster fra 79 kr. til 89 kr.

KRAM BOLDEN
Du skal starte med at kramme dine bolde og
træne fodens og tæernes muskler. Du skal bruge
den ene bold. Stå på det ene ben og læg bolden
under forfod og tæer på den anden fod med
hælen i gulvet. Du skal gribe omkring bolden med
tæerne alt det, du kan. Stræk og spred derefter
tæerne alt det, du kan. Hold hele tiden hælen i
gulvet. Fortsæt med at gribe og strække, og skift
til den anden fod. Denne øvelse kan også laves
med to bolde og begge
fødder på én gang, hvis
du kan kontrollere det
– du kan evt. sidde
ned på en stol.
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