
Meg a legfantasztikusabb 
nyarat is kepes elrontani 
a pollenallerqiank, ha 
hagyjuk. Jobb otlet 

megel6zni a bejt, ime, 
utrnutatonkl 

a szerencsesek vagyunk, 
rnequszhatjuk nehanytusz
szoqessel a pollenszezont. 
Az erzekenyebbeknek 
azonban erdernes figyelni a 

kezdetben kbnnyu nathara emlekez
tet6 tunetekre, mert az allerqiat kfse
r6 orrfolyas, konnyezes, kohecseles 
esszemviszketes eldurvulhat. Dr.Ba
logh Katalin, a BudaiAllergiakbzpont 
allergol6gusaszerint fontos, hogy 
ne szipogjunk tetlen beletorodessel, 
hanemteqyunk azert, hoqy elvezni 
tudjuk a nyarat. Haa csokonyos tu
netek nem rnulnak, jelentkezzunk be 
sztirovizsqalatra, ahol pontosan meg
allapitjak, mire vagyunk allerqiasak. ALL RGIASNAK
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Meglepetes
 

A KOCKAZATOKROL ES A MELLEK HAT ASOKROL OLVASSA EL A BETEGTAJEKOZTAT6T, 
VAGY K ER DEZZ~ MEG KEZE L6oRVOSAT, GYOGYSZERESZET! 

HEM 
ALMosiTI 

Teljes eJet allergidsan is! 

Koztudornasu, hogy bizonyos an
tihisztaminkent rnukoddszteroi
dok igen hatasosak allergiaellen. 
A doktorn6 szerintazonbanaz 
injekci6 tenyleq csak vegs6 eset
ben alkalmazhat6. "Gyengedebb 
meqoldaskent en a venyre adhat6 
szteroidtartalmu orrsprayt ajan
10m, Antihisztamin tablettaval 
kieqeszitve - mondja dr. Balogh 
Katalin. - Meg a venynelkul kap
hat6 lohaszt6spraykkel iser
demes viqyazni, mert a szer
vezethamar hozzaszokik 
ezekhez, egy id6 utan 
nemszOntetik meg 
a tOneteket." 

A izt 5 
hatas 
5litj 
Az allergiatipikus civilize
ci6s beteqseq. A tOneteket 
a szervezetben felszabadul6 
hisztamin valtja ki, mellyel azt 
jelzi a testOnk, hogy valamilyen 
rnesterseqes anyagb61nem t ud tob
bet elviselni. Antihiszt aminosgy6gyszeres kezelessel 
leqtobbszor sikeresen felvehet jOk a harcot azeletunket 
megkeserft6 pollenek ellen. 
Haaz allergia szuressoran kiderOlt, mire vagyunkerze
kenyek, valaszthatjuka korszeru es hatekony immunte
rapiat is, melynekrnukodese hasonl6 a vedooltashoz. 
A szakemberek rneqhatarozott rnertekben es ldoko
zonkent azt azanyagotadaqoljak nekOnk tablet
tak vagy oldatok formajaban, amire allerqiasak 
vagyunk, igy a szervezetUnk lassan meg tanul 
ellene vedekezni. Ez a m6dszer akar evekre 
ismegszOnteti a problernankat.Alternativ 
rneqoldast jelenthet mega biorezonancias 
kezeles, a fenyterapia es az akupunktura is. 

... .... ... .. 

A pollenek ellen mindent be kell vetnOnk, arnit 
csak lehet. A lakasban, aut6ban legyenek tisztak, 
ujak a klimaberendezesek pollenszuroi, ha er6sszel fuj 

• kinn, ne szell6ztessOnk, mert a reszecskekkel tele lesz azotthonunk. Hajnalban 
es alkonyatkor ne sportoljunk a szabadban, ezeka napszakok kifejezetten ked
veznek a pollenszalhnqozasnak. Ruhainkat naponta csereljuk, mossuk, csakuqy, 
mint a hajunkat, hiszen jartunkban-keltunkben megtelepszik rajtunk a pollen, 

• es tisztrtashijan a parnankrahullik, fgyeqesz ejjel leleqezni fogjuk a az artalmas 
• anyagot. Pollen szezonban ne teregessOk ki a szabadban a frissen mosott ruhatl 
• Amennyirecsak lehet, csokkentsuk az eletunkben a stresszt, mert sajnos a tune
: tek telerosodesehez vezethet. 


