
Tips Menjaga Kelancaran Sirkulasi Darah 

 

1. Terapkan Pola Makanan Sehat 

Kebiasaan menyantap makanan berlemak dan makanan tak berserat, menyababkan plak 

yang bersumber dari makanan tersebut menumpuk dalam pembulu darah sehingga 

menyebabkan peredaran darah tak lancer. Oleh karena itu, hindari makanan berlemak 

tinggi. Tingkatkan asupan makanan berserat, sayuran dam buah-buahan. 

 

2. Berolahraga rutin 

Berolahraga selama 30 menit secara rutin setiap hari, minimal 3 sampai 4 kali seminggu. 

Bertahap, tingkatkan frekuensi. Yang ringan, misalnya berjalan kaki 10 ribu langkah, 

sudah cukup untuk menjaga sirkulasi darah dan kesehatan jantung. 

 

3. Hindari Rokok dan polusi 

Rokok mengandung begitu banyak bahan kimia berbahaya. Sel  darah merah berfungsi 

untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh melalui pembulu darah. Pada perokok, 

molekul oksigen terganggu oleh komponen dari asap rokok, sehingga manghambat 

transportasi (sirkulasi) oksigen yang penting bagi kehidupan sel. Polusi akibat 

pembakaran dari kendaraan bermotor juga berperan dalam menghambat kelancaraan 

aliran darah. 

 

4. Kelola Stres 

Stres erat kaitannya dengan penyakit kardiovaskular (sistem peredaran darah), gangguan 

tidur. Serta sakit sistem otot. Penderita stress banyak mengalami ketidak aturan denyut 

jantung sehingga sirkulasi darah terganggu, serupa dengan yang dialami pasien hipertensi 

dan penyakit kardiovaskular lainnya. 

 

 

 

 



5. Jaga berat badan ideal 

Orang yang kegemukan beresiko tinggi mengalami gangguan sirkulasi darah. Banyak 

penyakit telah dihubungkan dengan kegemukan, seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, 

tekanan darah tinggi dan stroke serta beberapa jenis kanker. 

 

6. Mandi pagi dengan air dingin 

Mandi pagi dengan air dingin mampu melancarkan sirkulasi darah. Tubuh juga akan 

lebih bugar dan segar. Cobalah mandi sebelum melakukan shalat shubuh. 

 

7. Istirahat yang cukup 

Istirahat yang ideal bagi orang dewasa adalah 8 jam per harinya. Jangan lebih dari itu 

karena jika terlalu banyak tidur akan menyebabkan timbulnya penyakit. 

 

8. Konsumsi suplemen yang bisa melancarkan sirkulasi darah 

Suplemen juga dapat membantu kelancaran sirkulasi darah. Yang tergolong aman adalah 

suplemen herbal halal, karena mengandung bahan-bahan alami. Tapi suplemen tersebut 

harus sudah teruji secara klinis dan diteliti oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

(BPOM). Allahua’alam. (Arif Indra) 

(Sumber: Majalah Tashfiyah edisi 05 1432H-2011M) 
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