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hattuk mar a tengeri levego j6M- s6oldatot alakitja parava. A tinom parasftort tengeri 
kony hatasat. A pollenszezonban so esiikkenti a nyalkahartya gyulladasat, kitisztitja a 
mar egyhetes tengerparti nyaralas legutakat,gyorsitjaa valadek kiiirilleset,cltavolitasat. A 
is je/entos javulast hoz tiineteink szenanatha mellott a.ztma,idiilt garat-orrnyalkahartya
enyhlteseben. A s6s levegot sajno orrmcllckurcg gyulladas es clhuzodo natha, gyakori 
haza nem hozhatjuk, de p6tolhatjuk fels61eguti hurutok kczclescbcn is hathat6s segftseget 
itthon tengeri s6s parologtatassal nyujthat. 
vagy tengeri klima kabinnal. A tengcri klima jotekony hatasat mar egy 20·30 
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A s6 nelkulozhctetlen elem, a benne talalhato natri perces kezeles utan is erezhetjtik. A tartos javulas 
urn es kalium biztositja peldaul. hogy az idegrostok erdekeben azonban ajanlott atlagosan ket hetes kiira 
impulzusokat tovabbftsanak, vagyis a gondolkodast, elvegzese. Akezelesek pontos szamanak meghatarozasa 
Atcngcri s6 g)'Ollvito ercjel maraz 6korban fclisrner az egyen allapotatol fuggden, a szakorvosjavaslatara 
tek, harcok dultak a Holt-tengcr ertekestcruletcnek tortenik. 
megszerzeseert. partjan 6kori uralkod6k - Kleopatra A s6s leveg6t terrneszctes hidrauilokent is al
es Saba kiral) n6je - emeltek palouit. A s6 koncentra kalmazhatjuk a fiatalos kiils6 rnegorzescre. A para 
ci6ja itt rcndkivul magas, a 30·33%-os s6tartalmu a fel s6bb borrctegekbe hatolva kifejti nedvessegta
vizben nem elnekclolcnyek. igy a Holt-tenger gya rolo harasat, Igy teszi barsonyossa a bart. Kedvezo 
korlatilag ster il, tuiajdonsagainal fogvaaz olyan borbetegscgek, mint 

A Himalajabolszarmazo tisztakristalyso ugyancsak az ekcema es plkkelysdmdr is pozitivan reagalnak 
regi, 251millie eves tengeri so, rnelynagy nyornas alatt, a rendszeres kezclesrc, 
a hegy melyen, minden kornyczeti szennyezcdestol dr. Augusztinovicz M6nika 
mentescn alakult ki. www.oxygenwellness.hu 

Allergia gyogyszerek receptre!
 
Julius 1-tol az allergiasok altaI sze mcg reeept elleneben scm elveza jov6ben biztosltoi
 
les korben hasznalt antihisztaminok tamogatast, masik reszcnel viszont artol fligg6en,egy
 
tobbsege mar veny nelkiil kaphat6 szezon alatt jelentos osszeget takarithatunk meg. ha
 
a patikakban. A betegek szamara rcceptre vasaroljuk. Erdemes tehat elfire tajekozod

azonban fontos informaci6, hogy nunk ez iigyben.
 
az Igy vasarolt keszitmimyek egy Kiszamolta mar, mennyibe keriil ellv-egy par

reszere nem jar tamogatas, recept lagffi szezon?
 
nelkiil tehat kizar61ag teljes aron A hagyomanyos - antihisztamin. orrspray. orr

vasarolhat6k meg. csepp - klint osszege havonta kb. 6-7000 Ft. Egyre
 

nepszeriibb azonban az immunterapia, mely jeten 
AI. igazan felkesziilt allergias betegek mar a parlag helyzetben gyakorlatilag nem jelent tiibb rMorditast 
mviragzasat megelozoen elkezdik a gyogykezelest. a beteg szamara a hagyomanyos szerekhez kepes!. 
ezzel ugyanis a tiinetek slilyossaga es gyakorisaga R,iadasul ez a kezcles nem gyogyszerrel t6rtenik. 
jelent6sen csokkentheto. Parlagfii allergiasok csctebenaz immuntcrapiaskezeles 

Julius I-tlilazorrspray-kes bizonyos antihisztamin kiiltsegeszinten honapra lebontva kb.8000 Ft. Eventc 
keszftmcnyek tovabbra is venykiitelesek.azonban az 4-6 honap kezelessziikseges a pollenallergiasoknak. 
antihisztaminkeszftmcnyek nagy resze mar"eny nel ez az osszegazonban atlagosan csak 3-5 evigjelent 
kiil is megvasarolhat6 a patikakban. Ezek egy resze kiadast. mert a terapia vegeztcvel 10-12eves Hinel

mentes idoszakot crhetiink el. 
Az allergias tlinetek egyent61ftiggoen valtoznak. 

Sokan tapasztaljak. hogy bizonyos okokmiatt, ttine
teik akar cvenkcntis eUeroerosseggcljelentkeznek. 
Emiatt fontos. hogy szezononkent a beteg Icgalabb 
egyszer konzultaljon kezeI6orvos<ival. hogyaz adott 
allapolnak megfeleloen.egyenreszabottan v,\!asszak 
ki a tiinctek csillapftasaraleginkabbalkalmasterapiat. 
Nem biztos. hogy iden is a tavalyiszerrel erhetjU k el 
a leginklibbtiinetmentcs allapotot, raadaslIl. elofor
dlllhat. hogy a gyogyszerek nagy reszet dragabban. 
teljes aron vasarotjuk meg. 

Dr. Balogh Katalin 
www.orvostkeresek.hu 

Torma, fokhagyma, gyOmber, 
citrus as zold tea kivonatai 

hisztidinnel, petrezselyemmel 
as C-vitaminnal. 

etre n d -k ieg eszito 
kapszula 

ALLIX 

TORMA + FOKHAGYMA 
+ GYOMBER 

Bibor kasvira g kivonatot tartalrnaze, 
immunrendszer er Cisitii keszitrnenyek 

Allergologi 

• A1katmazasa javasolt : allergiaszezonbanaz 
immunrendszerszenzibtlitasanak len:ekenysegenek) 
niiYelesere • influenzas.megf<izasos idOszakban• ~ 
fokozolt fizikai ;genybevetel eseten • slresszes etelmOO Ie 
eselen • virusok. baktenumok. gombakokoztaferto ," 
zl!sek eseten • legUti, hligyUti. szajOregi, hornlok-arc !. 
iire9i fertozesekeseten • gyulladasos megbetegede i 
sek eseuin • ekcema.gyulladasos bc3rbetegsi!gek
eseIen. 

Megfazas, allergia, VirU!tOK, 

bakteriumok, gombak... 
az eros immunrendszer 
Legyozi oket! 

Mindharom novenvt a nepigy6gya
szat reqota hasznalja a legut kar
bantartasara nathas, szenanat
nathils, influenzils idoszakokban. 

• Serkentik a torok es az orr verkerinqeset, erosltlk 
az immunrendszert, seg ftik a leguti nyalkahartyak 
eqeszseqet, 

• Karbantartjak a !egutak eqeszseqet pollenek, fust, 
por, bakteriumok jelenleteben, 

• Echinaceatartalrnu, • Echinacea tartalrnu, 
gyumolcsizu pezsgotabletta forro ital 

• Echinaceatartalmu, • Echinacea tartalmu, 
alkolxllmentes cseppek alkolxllmentes torokspray 

A LEGUT EGESZSEGEERT 
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