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Naturlig hjælp til

influenza



Smalbladet Solhat (Echinacea Angustifolia) Virker styrkende på immun-
forsvaret. Indgår i Kalium carb. comp., Argentit comp. og Echinacea comp.

Naturlig hjælp til influenza
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INFLUENZA 
Hovedpine, mangel på appetit, træthed, løbende næse, 
øm hals, feber samt ømme muskler og led. Når man mær-
ker disse symptomer, ved man, at der er influenza på vej. 
Feberen, som kan nå helt op på 40°C, falder hos de fleste 
igen efter 2-3 dage. Herefter bliver man sædvanligvis 
hurtigt rask af sig selv uden de store komplikationer. Dog 
er det meget almindeligt at være træt i helt op til 2 uger 
efter en overstået influenza.

Udsatte grupper kan blive meget syge af influenza. Især 
spædbørn, ældre, overvægtige og personer med hjer-
te-/lungesygdomme eller svækket immunforsvar. Varer 
feberen i mere end 5 dage, eller oplever man åndenød 
og besværet vejrtræning, bør man konsultere lægen, 
da det kan være tegn på, at der er tilstødt sekundær 
infektion.

Hvordan får man influenza?
Influenza er en virussygdom, som typisk rammer i vin-
terhalvåret – fra midten af december til midten af marts. 
Influenzavirus smitter først og fremmest gennem hånd-
til-hånd-kontakt. Fra hænderne føres smitten videre til 
slimhinderne i munden, næsen eller øjnene.

Når der er perioder med virus i luften, er det derfor en 
god praksis med ekstra hyppig håndvask samt evt. brug 
af håndsprit. Host og nys i dit ærme i stedet for i hæn-
derne; og aflys aftaler, hvis du føler dig sløj, så du ikke 
kommer til at smitte andre.

Gode råd mod influenza
De almindelige råd ved influenza er at få rigeligt med 
væske, holde sig i ro og gerne sove meget. Undgå des-
uden febernedsættende midler, da den forhøjede tem-
peratur netop er med til at forkorte sygdomsforløbet. 
På den måde kan man understøtte, at infektioner som 

lungebetændelse, mellemørebetændelse og bihulebe-
tændelse ikke støder til.

Behandling med Influron
Homøopatiske lægemidler virker både på bakterier og 
vira. Influron er et homøopatisk lægemiddel, som gen-
nem mange år har vist sin virkning på netop influenza. 
Influron styrker og stimulerer kroppens eget immunsy-
stem til at bekæmpe influenzaen. 

Bemærk, at det er vigtigt at begynde at tage Influron 
med det samme, man mærker de første influenza-
symptomer – dette er med til at sikre en god effekt af 
behandlingen. Influron mildner symptomerne og sikrer 
et harmonisk forløb i helbredelsesprocessen. 

Det er også en god idé at tage Influron, selv om man 
kommer lidt sent i gang. Så vil symptomerne kun lindres 
i mindre grad, men behandlingen forebygger, at man 
udvikler f.eks. lungebetændelse og andre følgelidelser.

Vejledende dosering
Voksne og børn fra 10 år: 10 dråber 3 x dagligt
Børn: 1 dråbe pr. leveår 3 gange dagligt
Fortsæt til influenzaen er helt ovre.

Akut dosering: 50 dråber (børn: 25 dråber) i et glas 
vand, som drikkes slurkvist over 1/2 time, eller 10 drå-
ber (børn: 5 dråber) hver 1/2 time dagen igennem, indtil 
mærkbar forandring indtræder. Følg herefter normal 
dosering, indtil influenzaen er helt ovre. 

Ved feber er Ferrum phos D12 et godt middel. Det virker 
desuden styrkende på lunger og bronkier. 

Et supplement til Influron er Aconitum/Eucalyptus 
organocomp. Det er et akutmiddel ved influenza med 
forkølelsessymptomer.
Akut dosering til voksne: 1 drikkeampul 3 gange dagligt.

Tilstøder der halsbetændelse, kan der suppleres med 
Cinnabaris D6. Akut dosering: 1 måleske (børn ¼ - ½ 

måleske) hver time dagen igennem, indtil mærkbar 
forandring indtræder.

Efterbehandling
Når de akutte influenza-symptomer er væk, er det vigtigt 
at komme godt til kræfter igen. Det er i denne fase, at 
kroppen danner antistoffer, så energi i form af god og 
nærende kost og en regenererende søvn er meget vigtig. 
Start ikke for tidligt på arbejde igen; men tillad organis-
men at færdiggøre infektionen på en god måde.

JernVital H er et godt middel i denne fase, hvor det tilfø-
rer energi og stimulerer iltning og fordøjelse.

Nogle gange bliver influenzaen ”hængende” og giver 
anledning til svimmelhed og anfald af tør hoste. Her er 
det en god idé at fortsætte indtagelsen af Influron; og 
så desuden supplere med Kalium carb. comp. Det hjæl-
per kroppen til at færdiggøre infektionen og modvirker 
svimmelhed og tør hoste.

Immunstyrkende kur
Personer med et sundt og stærkt immunforsvar modstår 
bedre influenza og andre virussygdomme. 
Det er muligt at styrke immunforsvaret med Argentit 
comp. Det kan bl.a. være en god idé, hvis man ofte bli-
ver syg med influenza eller andre infektionssygdomme. 
Dosering voksne: 50 dråber (børn 25 dråber) i et glas 
vand til nat. Der kan opleves immunreaktioner såsom 
nattesved og forbigående diarré - det er et tegn på at 
midlet gør sin virkning. Bliver symptomerne ubehageli-
ge, kan man nedsætte dosis.
Immunforsvaret kan yderligere støttes ved at indtage 
midlet Echinacea comp., som generelt er immunstyrken-
de.

Find nærmeste forhandler/behandler på www.allergica.dk
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“Hos mennesker, som er robuste i deres indre, finder man en 
stærkt reguleret åndedræts-rytme og en tilsvarende stærkt 
reguleret hoved-bryst-rytme. […] Men hos mennesker, hvor 
denne rytme forløber uregelmæssigt, på dem virker udefra-

kommende påvirkninger meget stærkt […] og disse mennesker 
er f.eks. dem, der får den såkaldte influenza.”

- RUDOLF STEINER, 1920
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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.
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