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Behandling med Høron
Høron styrker nyrer og binyrer og 
opbygger næseslimhinderne.
Høron kan anvendes både til akut og 
forebyggende behandling. Den mest 
stabile virkning opnås ved at tage en 
Høron-kur på 2 måneder, før høfe-
bersæsonen begynder, og derefter 
hele sæsonen ud. En varig effekt kan 
opnås ved at tage en kur  
2-3 år i træk (se vejledende dose-
ring).

Cuprum aceticum comp.
Hvis høfeberen udvikler sig til ast-
ma, kan der suppleres med Cuprum 
aceticum comp. (se i øvrigt hæftet 
”Naturlig hjælp til Allergi”).

Calcium comp.
Ved høfeber kan man med kalk-præ-
parater opnå en antiallergisk effekt. 

Calcium comp. indeholder kalk i 
homøopatik form og kan anvendes 
som supplement til Høron (se i øvrigt 
hæftet ”Naturlig hjælp til Allergi”)

Vejledende dosering 
Voksne og børn fra 10 år: 10 dråber 
3 x dagligt. Børn (1-9 år): 1 dråbe pr. 
leveår 3 x dagligt. 
Akut dosering 
50 dråber (børn: 25 dråber) i et glas 
vand, som drikkes slurkvist over ½ 
time. Eller 10 dråber (børn: 5 dråber) 
hver ½ time dagen igennem, indtil 
mærkbar forandring indtræder. 
Herefter fortsættes med vejledende 
dosering.

Særlige forholdsregler 
Når man starter på høfeberbehand-
ling, kan det give førstegangsfor-
værring. Den er et udtryk for, at 
lægemidlet har aktiveret en hel-
bredelsesproces i kroppen; og at 
kroppen forsøger at skille sig af med 
sygdommen. Ved tegn på kraftig før-
stegangsforværring bør indtagelsen 
af lægemidlet stoppes i 1-2 dage, 
eller indtil forværringen er aftaget 
helt. Derefter påbegyndes behand-
ling igen, dog med nedsat dosering 
og langsom optrapning.

For at reducere risikoen for første-
gangsforværring tilrådes det at 
starte med en lavere dose ring end 
angivet på etiketten. F.eks. 2 dråber 
3 x dagligt med langsom optrapning 
til normal dosering.

Hvordan viser høfeber sig?
Symptomerne ved høfeber er hyppi-
ge nyseanfald og løbende næse med 
vandigt klart snot, og/eller kløen-
de og røde øjne, der løber i vand. 
Symptomerne kan være så kraftige, 
at man bliver utilpas og føler, at man 
har feber.

Hvad er høfeber?
Normalt vil pollen o.lign. partikler 
ikke udløse nogen nævneværdig 
reaktion i kroppen; men hos men-
nesker med høfeber sker der en 
overreaktion. Af ukendte årsager vil 
kroppen hos dem straks bekæmpe 
pollen ved at producere histamin, 
som udløser de kendte høfe-
ber-symptomer. Ved kraftige reaktio-
ner kan symptomerne forværres, så 
der også udvikles astma.

For de fleste mennesker skyldes hø-
feber en allergisk reaktion på pollen 
fra hassel, birk, græs, bynke eller 
andre planter eller sporer fra svam-
pe. Allergener fra træer, græs og 
urter er forskellige, men det er ikke 
usædvanligt at være allergisk over 

for flere typer af pollen samtidigt. 
Symptomerne vil derfor ofte følge et 
bestemt mønster i løbet af året. Der 
kan være god hjælp at hente i en 
pollen kalender. 

Høfeber kan også skyldes en reakti-
on på dyrehår, støv eller fødevarer, 
og her kan det være sværere af finde 
et mønster (se i øvrigt ”Naturlig 
hjælp til Allergi”). 

Krydsallergi
I nogle frugter og grøntsager findes 
allergener, der minder om pollenal-
lergener. De kan udløse en reaktion 
med høfeber-symptomer såsom 
irritation med kløe i ører, mund og 
svælg og på huden ved kontakt. 
Dette kaldes krydsallergi. 
Se hvilke fødevarer, der krydser med 
din pollenallergi nedenfor.

Princippet ved den  
homøopatiske behandling
Den homøopatiske behandling af 
høfeber går ud på at styrke slimhin-
derne og immunstystemet, så det 
ikke længere overreagerer.

Krydsreaktioner Kilde: Pollenallergi og mad, Fødevarestyrelsen

Abrikos
Bladselleri
Blomme
Fersken
Gulerod
Hasselnød
Jordnød
Kartoffel
Kiwi
Kirsebær

Mandel
Nektarin
Paranød
Knoldsel-
leri
Pære
Peberfrugt
Tomat
Valnød
Æble

Birk
Appelsin
Melon
Tomat
Ærter

Græs Bynke
Bladselleri
Gulerod
Kamille
Knoldselleri
Melon
Pastinak
Peberfrugt
Persille
Persillerod
Solsikkekerner

Sponsor for 
Foreningen Alma

Ballonvin/Hjertefrø (Cardio spermum halicacabum) 
Styrker binyrerne. Indgår bl.a. i Høron.
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KLS PurePrint er et af verdens to 
eneste trykkerier, der kan dokumen-
tere 100 % biologisk nedbrydelighed 
i alle materialer og processer, som 
samtidig er CO₂ neutrale.

Homøopatisk medicin er lægemidler 
fra mineral-, plante- og dyreriget, 
der fortyndes ved hjælp af en særlig 
metode, som kaldes potensering. 

Ved hjælp af denne potensering-
smetode bliver det muligt at fremstille 
et stærkt virkende lægemiddel, som 
giver en medicinsk impuls til krop, sjæl 
og ånd og dermed styrker menneskets 
evne til selvhelbredelse. 

Metoden har vist sin styrke gennem de 
seneste 200 år, siden den tyske læge 
Samuel Hahnemann fandt frem til den. 
Homøopatien er i dag udbredt over 
store dele af verden og anvendes af 
både læger, naturlæger og dyrlæger. 

I Europa er homøopatien særlig 
udbredt i Tyskland, England og 
Frankrig.
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