
HEGYVIDÉK EGÉSZ

Van egy betegség, amely csaknem minden családot érint hazánk
a parlagfűtől szenved. Európa parlagfű-fertőzöttségének epicent
günkben. Hatástalanításához közös erőfeszítésre van szükség.  Ad
betegeknek. Tegyünk együtt a parlagfű ellen!

Tekintse meg internetes oldalunkat, tájékozódjon a veszélyekről é

Kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1%-ával! Ne feledje
Adószám: 18125153-1-41  •  „Tégy a parlagfű ellen!” Közhaszn

1% lélegzetvételnyi segí
a parlagfű-allergiától szenv
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Szarvas Gábor út 46/A
Budapest XII. 

Most receptenként

100 Ft
kedvezményt

adunk a térítési díjból!
Részletek a patikában.
Az akciónk 2009. április 1-tôl május 31-ig, 

vagy visszavonásig érvényes.

Zugliget Patika
Budapest XII., 
Szarvas Gábor út 46/A 
Tel.: 1/394-3588
Nyitva tartás: H–P: 8–19
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Kéménybélelés
FuranFlex technológiával, 
bontás nélkül,
elhúzásos kéményekben is. 
Gyűjtőkémények bélelésére is
a legalkalmasabb.
Turbós készülékek
kéménye is!
Ingyenes helyszíni
felmérés.

MOST CSERÉLJE KI
RÉGI KONYHABÚTORÁT, 

VAGY ÚJÍTASSA FEL…
A lecserélt, használható bútort

az Ön által meghatározott címre,
vagy

RÁSZORULÓKNAK INGYEN
eljuttatjuk

Budapest 50 km-es körzetében.

Konyhai és egyéb bútorterveivel, valamint 
használtbútor-igényeivel várjuk jelentkezését.

… A MÉRETRE KÉSZÜLŐ BÚTOROK 
BOLTJA …

ÉBEN BÚTORSZALON
Nyitva: H–P: 10–18 Szo.: 9–13

1123 Budapest, Alkotás  u. 27. • Tel./fax: 202-70-57
Honlap: www.ebenbutor.hu • E-mail: info@ebenbutor.hu
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Sashegy Családi Óvoda
Együtt a Szülôkkel a Családokért 
Kiemelkedôen Közhasznú Alapítvány
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Kedves Szülôk!
Szeretettel várjuk az óvodáskorú gyermekeket!

Családi értékeken alapuló nevelés
Személyre szabott figyelem és magas
szakmai színvonalú fejlesztés
Változatos foglalkozások 
(kézmûveskedés, zene, tánc, ismerkedés
idegen nyelvekkel, sporttal, természettel)

Újonnan kialakított, modern eszközökkel
felszerelt kertes villaépület 
Egyedi játszótér
Tornaterem
Szülôi kávézó (elôadásokkal)

Folyamatos beiratkozás, férôhelyek számától
függôen. Jelentkezés: 
Csenger Tóbl Ottiliánál: 06-30-2483269
Dr Tóthné dr Kis Brigittánál: 06-20-4891566

www.sashegyovoda.hu
SÉG 2009. MÁJUS 5.
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Természetesen az allergia ellen
Az allergiás tünetek enyhítésére a 

ra is, ez fájdalommentesen inger- a relaxációs technikák (például: 
ban. A 3 millió allergiás beteg közül minden második 
ruma Magyarország. Az időzített pollenbomba itt ketyeg térsé-
ója 1 százalékával most Ön is segíthet az allergiától szenvedő 

s a védekezés lehetőségeiről:  www.tegyaparlagfuellen.hu

: május 20-ig teheti meg ezt! 
ú Alapítvány

tség
edőknek
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gyógyszeres kezelés mellett, vagy 
egyéntől függően akár helyette 
is alkalmazhatjuk a homeopátiás 
szereket, igénybe vehetünk aku-
punktúrás kezelést, vagy elsajá-
títhatunk bizonyos stresszkezelő 
technikákat. Ezek segítségével 
már ebben a pollenszezonban is 
folyamatos tüsszögés és orrdugu-
lás nélkül élvezhetjük a nyarat.

A két leggyakoribb légúti aller gén, 
a parlagfű és a fekete üröm virág-
zása július közepén, augusztus ele-
jén kezdődik. A hirtelen jött meleg 
következtében azonban már ko-
rábban számíthatunk az allergiás 
tünetek megjelenésére, így fontos 
idejében felkészülnünk – erre hív-
ják fel a fi gyelmet a Budai Aller-
giaközpont szakorvosai.
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A homeopátiás szerek a szervezet 
öngyógyító képességének foko-
zásával szüntetik meg az allergi-
ás tüneteket. A megfelelő készít-
mény kiválasztása egyénre sza-
bottan, a beteg pontos megfi gye-
lése és részletes kikérdezése után 
történik. Már meglévő tünetek 
mellett elkezdett homeopátiás te-
rápiával a tünetek csökkenését és 
teljes megszűnését érhetjük el. A 
kezelés a szakorvos javaslata alap-
ján már kisgyermekkortól kezdve 
is alkalmazható.

Az allergiás megbetegedések – 
szénanátha, asztma – kezelésének 
egyedi megközelítését kínálják a 
keleti gyógymódok, azon belül 
is az akupunktúra. Az akupunk-
túrás kezelés történhet rendkívül 
vékony tűvel, amelynek behelye-
zése szinte alig okoz fájdalomér-
zést. Lehetőség van lézerterápiá-

li az akupunktúrás pontokat, ami 
előnyt jelent a gyerekek és az érzé-
kenyebb felnőttek gyógyításában. 
Amennyiben gyógyszermente-
sen szeretnénk tüneteinktől meg-
szabadulni, a tünetek felléptekor 
vagy azt megelőzően kell felkeres-
ni akupunktúrás szakembert.
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Az allergiás panaszok megjelené-
sében, fokozódásában az egyéni 

hajlam mellett a testet-lelket érő 
környezeti hatások is jelentős sze-
repet játszanak. A túlzott stressz 
egyrészt hozzájárulhat az aller-
giás betegség megjelenéséhez, 
másrészt tovább erősítheti a már 
meglévő tüneteket. A folyamatos 
tüsszögés, orrdugulás nemcsak a 
nappali tevékenységek végzését 
nehezíti meg, de az éjszakai nyu-
godt pihenést is akadályozza. Fá-
radtan, kialvatlanságtól küszköd-
ve pedig még nehezebben visel-
jük a mindennapok megpróbál-
tatásait.

Ilyen esetekben nyújt segítsé-
get a stresszkezelő tréning, vagy 

autogén tréning, jóga) elsajátítá-
sa, amelyek ma már bizonyítot-
tan hatékony eszközei az allergi-
ás panaszok csökkentésének is, 
és kiegészítő gyógyító eljárásként 
eredményesen alkalmazhatók a 
betegség kezelésében.

A belvárosban is friss, pollen-
mentes levegőhöz juthatunk, és 
az allergiás tüneteket is enyhít-
hetjük sókabinban. A sókabin 
a természetben megtalálható 
sóbarlang mesterségesen kiala-

kított formája. Falai és padlóza-
ta kősóval borítottak, így művi 
úton a sóbarlang mikroklímája 
valósul meg.

A sókabinban a párolgó sótar-
talom egyrészt külsőleg hat, pu-
hítja a bőrt, másrészt belégzés út-
ján gyulladáscsökkentő hatást 
fejt ki. A belélegzett sókristá lyok 
a légjáratok öntisztulását segítik 
elő. A sós levegő kedvező hatása 
leginkább naponta – két héten át, 
tíz alkalommal – történő keze-
lés esetén érvényesül, ha ez nem 
megoldható, legalább heti három 
kezelés javasolt.

Tóth-Tokaji Éva
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Az allergiavizsgálat után jöhet a természetes gyógykezelés


