
Sådan beskytter 
du dit hjerte og 

dine nyrer



Sådan gør du noget for dit hjerte og dine nyrer i dag! 

Sørg for, at dit hjerte og dine nyrer er beskyttet, ved at tage disse 
små skridt hen mod en sundere og gladere krop.   

I dag er der mange måder at holde op med at ryge på. Det første skridt i den 
rigtige retning er at tage beslutningen om at holde op og bede om hjælp.

Begræns mængden af junkfood, sukker og mættet fedt, og vælg sundere 
madvarer f.eks. grøntsager, frugt og fuldkorn.

Alle former for fysisk aktivitet som f.eks. husarbejde, havearbejde eller anden 
arbejdsrelateret fysisk aktivitet kan have en gavnlig indvirkning på helbredet 
og give en bedre livskvalitet. Start langsomt, og vælg noget, du godt kan lide. 

Hold op med at ryge 

Kontrollér dit blodtryk jævnligt  

Hold øje med dit kolesteroltal    

Vær fysisk aktiv   

Tal med din læge, hvis du ikke er sikker på, hvad din idealvægt er. Din læge 
kan også give forslag til, hvordan du holder vægten, og hjælpe dig med at nå 
dette mål.

Du kan tjekke dit blodtryk derhjemme, men det er altid en god idé først at tale 
med lægen om, hvordan du bedst holder øje med dit blodtryk.

Et højt kolesteroltal kan sænkes ved at spise sund kost, blive mere fysisk aktiv, 
holde op med at ryge og tabe sig i vægt, hvis man er overvægtig. Tal med din 
læge om, hvordan du holder dit kolesteroltal inden for normalområdet.

Hold en normal vægt   

Spis sundt  



 
 

Klik her for at gå til brochuren
"Spørgsmål, der kan stilles til lægen" 

Boehringer Ingelheim Danmark A/S - 
Weidekampsgade 14, 2300 København S
Telefon: 3915 8888

Drik rigeligt med væske 

Jævnligt, konsekvent indtag af vand er sundt for nyrerne. Vand er med til at 
fjerne natrium (salt) og giftsto�er fra nyrerne og sænker risikoen for 
nyresygdom. Sigt efter at drikke mindst 1,5 til 2 liter om dagen.

Gør noget i dag! Tal med din læge om, hvordan du bedst kan beskytte dit hjerte 
og dine nyrer!

Tal med din læge  


