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KÆRE LÆSER

Omkring 20-25% af befolkningen, hvilket svarer til omkring 1,5 millioner 
danskere, lider af allergi.1 Allergi er dermed en folkesygdom, som skal tages 
alvorligt.

I hele EU er allergi et udbredt problem. I 2014 viste tal fra EU-kommissionen 
at hver 3. EU-borger har allergi2; og i adskillige europæiske lande vinder 
homøopatiske lægemidler mere og mere frem til behandling af allergier.

Homøopati er årsagsbehandling, som støtter immunsystemet. En undersøgelse 
på Glasgows homøopatiske hospital har påvist, at homøopatiske udtræk fra 
de pollen m.m., som man ikke tåler, kan have en særdeles gavnlig effekt på 
høfebersymptomer3.

I dette hæfte omtaler vi mulighederne for at behandle allergi med homøopati. I 
alvorlige allergitilfælde anbefaler vi, at du kontakter en behandler/læge.

Juni 2021

LIDT OM HOMØOPATI
Homøopati har gennem mere end 200 år hjulpet 
millioner af mennesker verden over på en mild og 
dybtvirkende måde. De homøopatiske lægemidler kan 
anvendes til både fysiske og psykiske sygdomme. 

Homøopatiens historie og udvikling
Homøopatien blev udviklet af den tyske læge og 
kemiker Samuel Hahnemann (1755-1843). Efter hans 
grundlæggende opdagelser, bredte homøopatien sig til 
England, Frankrig, Rusland, Italien, Grækenland, Indien, 
USA, Argentina og Canada. 

Homøopatien kom også til Danmark, hvor både en 
del læger, dyrlæger og naturmedicenere begyndte at 
anvende den. I årtier blev homøopatisk medicin frem-
stillet på danske apoteker og frem til 1950’erne blev der 
undervist i homøopati på farmaceutuddannelsen.

Den østrigske filosof og videnskabsmand, Rudolf 
Steiner (1864 – 1925), skrev fra 1890’erne og frem til sin 
død, en mængde udgivelser inden for vidt forskellige 
områder såsom arkitektur, pædagogik, landbrug og 
medicin; ligesom han holdt en række foredrag, som har 
inspireret millioner af mennesker verden over. Indenfor 
det medicinske område gav det udslag i, at der opstod 
lægeklinikker, sanatorier, hospitaler, medicinproduk-
tion og hjem for udviklingshæmmede, som tog 
udgangspunkt i Rudolf Steiners lære.

Homøopatien har gennem de sidste årtier været i frem-
gang, og medicinen ordineres af læger, dyrlæger, og 
komplementære behandlere, ligesom mange anvender 
den til selvbehandling. Et af de steder hvor homøopa-
tien har manifesteret sig i sundhedssystemet, er i Tysk-
land, hvor der er hospitaler, med op til 11.000 patienter 
om året, som arbejder efter homøopatiske principper.
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PRAKTISKE RÅD VED BRUG AF HOMØOPATI
Indtagelse
Du opnår det bedste resultat i et behandlingsforløb med 
homøopatiske lægemidler, når lægemidlet indtages 
det foreskrevne antal gange om dagen. Har du glemt 
at indtage lægemidlet, indtages det med det samme, 
du kommer i tanke om det. Forsøg ikke at indhente det 
tabte ved at øge mængden næste gang.

Førstegangsforværring
Nogle gange udløser indtag af et homøopatisk læge–
middel en forværring af symptomerne. Denne forværring 
er velkendt og velbeskrevet og kaldes en førstegangs-
forværring. Den er udtryk for, at lægemidlet har akti-
veret en helbredelsesproces i kroppen, så den nu har 
energi til at skille sig af med sygdommen. Ved tegn på 
førstegangsforværring stoppes indtag af lægemidlet i 
1-2 dage, eller indtil forværringen er aftaget helt. Dereft-
er påbegyndes behandlingen igen – dog med nedsat 
dosering og langsom optrapning over 3-4 dage.

Ved alvorlige symptomer og sygdomme bør man altid 
søge profiessionel bistand hos behandler eller læge.

Alkohol i homøopati
Bemærk, at de fleste homøopatiske lægemidler, omtalt 
i dette hæfte, indeholder ethanol, dvs. sprit. Alkoholen 
tilsættes dels for holdbarhedens skyld, og dels bruges 
det i udvindingsprocessen for nogle af midlerne. En 
typisk dagsdosis til voksne på 30 dråber om dagen sva-
rer til ca. 1/80 af en genstand. Hvis du ikke vil udsætte 
dig selv eller dit barn (direkte, eller når du ammer) for 
denne minimale alkoholpåvirkning, kan dråberne dryp-
pes i lidt kogt, ca. 80o varmt vand. Det får ethanolen til 
at fordampe, uden at det skader lægemidlets virkning. 
Tilsæt lidt koldt vand og indtag den afkølede væske 
straks.

Opbevaring af midlerne
De homøopatiske lægemidler opbevares ved stuetem-
peratur og bør ikke udsættes for direkte sollys.

Valg af fortyndingsgrad
Enkeltmidlerne fås i forskellige fortyndingsgrader (po-
tenser). Under det enkelte middel kan du læse, hvilke 
fortyndingsgrader, du skal vælge til specifikke lidelser. 

Spædbørn 
Spædbørn skal naturligvis have en dosis, der passer til 
dem. Normalt vil man give 1-2 dråber 2 gange daglig. En 
god måde at give lægemidlet til spædbørn er, at dryppe 
midlet på moderens bryst (eller sutteflaskens sut) og 
lade alkoholen fordampe, inden barnet lægges til/gives 
flasken. På den måde undgår man at give det meget lille 
barn alkohol. Alternativt kan lægemidlet gives udvortes 
ved at indgnide det i albuebøjningen; og endeligt kan 
moderen indtage lægemidlet i voksendosering og vide-
regive det til barnet via modermælken.

Små børn 
Små børn kan man hjælpe med at indtage lægemid-
lerne, ved at blande dem i lidt vand, suge væsken op i 
en 2 ml. sprøjte uden nål, og derefter forsigtigt sprøjte 
væsken ind i barnets mundvige.

OBS: Man må kun ophøre med lægeordineret medicin 
i samråd med sin læge. De følgende råd skal ses som 
forslag og impulser til en mulig behandling, og bør ikke 
udelade en evt. klinisk undersøgelse hos egen læge.

Vejledende dosering
Medmindre andet er nævnt i teksten, er det følgende dosering, der gælder.

Sukkerkugler (globuli) indtages i munden, 
hvor de smelter gradvist, inden de synkes.

Vejledende dosering 
Voksne og børn fra 10 år: 5 sukkerkugler 
3 x dagligt
Børn 1-9 år: 1 sukkerkugle pr. hver 2. leveår 
3 x dagligt (f.eks. 4-årigt barn: 2 sukkerkugler 
3 x dagligt)

Akut dosering
Samme som vejledende blot op til 6 gange 
dagligt.

Dråber fortyndes i et lille glas vand eller dryp-
pes direkte i munden. Bland ikke flere slags 
dråber sammen, men indtag dem umiddel-
bart efter hinanden.

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
Voksne og børn fra 10 år: 50 dråber i et glas 
vand, som drikkes slurkvist over ½ time, 
eller 10 dråber hver ½ time dagen igennem, 
indtil mærkbar forandring indtræder. Herefter 
følges vejledende dosering.
Børn (1-9 år): 5 dråber pr. leveår i et glas 
vand, som drikkes slurkvist over ½ time, eller 
1 dråbe pr. leveår hver ½ time dagen 
igennem, indtil mærkbar forandring ind-
træder. Herefter følges vejledende dosering.

Drikkeampuller skal forsigtigt rystes eller 
knipses, så væsken i ampullens ”hoved” 
kommer ned i ampullens ”krop”. Herefter 
åbnes ampullen ved at knække halsen. Sug 
indholdet op i munden med det lille sugerør, 
som følger med i æsken.

Vejledende dosering 
Voksne og børn fra 10 år: 
1 ampul hver 3. dag.
Børn 1-2 år: ¼ ampul hver 4. dag
Børn 3-9 år: ½ ampul hver 3. dag

Akut dosering
Voksne og børn fra 10 år: 1 ampul dagligt
Børn (1-9 år): ¼-½ ampul dagligt.

Pulver lægges på tungen, hvor det smelter og 
synkes. Måleske følger med i glasset.

Vejledende dosering 
Følg anvisningerne på pakningen.
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HVAD ER ALLERGI?
Det var den østrigske børnelæge,  Clements von Piquet, 
som i 1906 definerede begrebet allergi. Han forstod 
ved allergi både en underreaktion og en overreaktion, 
og han sagde, at den sunde reaktion befinder sig midt 
imellem overreaktionen og underreaktionen.

I fagsproget taler man om:
• Hypergi: En overreaktion
• Normergi: Den normale reaktion
• Anergi: Manglende reaktion

Hypergi (overreaktion) er, når kroppen reagerer for 
kraftigt på f.eks. indtrængende pollen, insektstik eller 
fødevarer; og det er det, vi i daglig tale forstår som al-
lergi. Reaktionen på pollen er typisk høfebersymptomer. 
Ved insektstik kan der meget hurtigt opstå betydelige 
hævelser omkring stikstedet, og der kan opstå mere 
alvorlige symptomer som vejrtrækningsproblemer og 
evt. blodtryksfald. Reaktioner på fødevarer kan også 
være allergiske hævelser, høfeber, mavesmerter, stærk 
hudkløe m.m.

Anergi (underreaktion) er manglende eller svage 
reaktioner i immunforsvaret. Anergi optræder især, når 
man bliver ældre. Med tiden svækkes immunsystemet, 
og man har ikke længere kræfter til at reagere på f.eks. 
indtrængende fremmedstoffer. Sådan som vi ser det, 
opstår underreaktion med tiden, når man gennem lang 
tid får immunundertrykkende midler, f.eks. antihistami-
ner, binyrebarkhormoner og antibiotika. 

I længden er det altså ikke smart at undertrykke im-
munsystemet. Det medfører nemlig, at fremmedstoffer 
kan trænge uhindret ind i organismen, og det kan med 
tiden føre til alvorlige og kroniske sygdomme: I lang tid 
ser man ingen symptomer eller tegn på sygdom. Men i 
det skjulte – og uden symptomer – kan en mere alvorlig 
sygdom udvikle sig. 

Von Piquet så dette problem. Den sidste bog, han skrev, 
hedder: ”Allergi i alderdommen – de ondartede svul-
ster”. Han beskriver heri, at anergien med tiden kan 
føre til udvikling af kræft. Den manglende reaktion fra 
immunforsvaret kan dog også medføre mindre farlige 
sygdomme såsom kroniske infektioner, lungesygdom-
me, kredsløbssvækkelser, dårlig søvnkvalitet, fordøjel-
sesforstyrrelser m.m. Ved anergi har organismen brug 
for midler og metoder, som styrker immunsystemet – og 
der er slet ikke brug for immunundertrykkende midler. 
Man kan også opleve, at en feber undertiden virker 
helbredende på følgerne af en anergi (f.eks. allergiske 
symptomer).

Normergi er den sunde reaktion, som ligger mellem 
hypergien og anergien. En sund reaktion er f.eks., når 
kroppen reagerer med feber på sygdomsfremkaldende 
bakterier, svampe eller vira. Det er også en sund reak-
tion, når f.eks. næseslimhinderne er stærke og afviser 
pollen allerede ”ved grænsen”, inden de er trængt ind 
i blodet. Allergi er meget ofte forårsaget af kroniske 
infektioner, som kroppen ikke har fået ordenligt ud af 
organismen. Man ser f.eks. ofte, at astma kan starte i 
kølvandet på f.eks. en lungebetændelse, bronkitis eller 
influenza.

Med homøopati forsøger man ikke at undertrykke 
immunsystemet. Man forsøger i stedet at styrke immun -
systemet, så det får kræfter og overskud til at reagere 
normalt (normergi).
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HØFEBER OG ALLERGISK SNUE
Symptomerne på høfeber kan være nyseanfald, rin-
dende øjne samt kløe og irritation i øjne og næse. 
Symptomerne kan blive så kraftige, at man bliver varm 
og utilpas - heraf navnet høfeber. Høfeber tager ofte 
sin begyndelse i puberteten, og der er flere drenge end 
piger, som får lidelsen.
Der er pt. ca. 1 million mennesker, som har eller har haft 
høfeber i Danmark, og tallet stiger og stiger. På grund 
af klimaændringer er pollensæsonen blevet udvidet de 
sidste år.

Pollen udløst høfeber starter, når pollen fra træer, buske 
og græs om foråret og i løbet af sommeren frigives og i 
perioder fylder den luft, vi indånder. 
En pollen-allergikers næseslimhinder har svært ved at 
afvise påvirkning af disse pollen. Når pollen uhindret 
via slimhinderne trænger ind i blodet, forsøger organis-
men at bekæmpe dem ved at producere histamin. Det 
udløser de kendte høfebersymptomer, som ved kraftige 
reaktioner kan forværres, så der også udvikles astma. 
Høfeber og allergisk snue kan også udløses af dyre-
hår, støvmider, svampesporer, bestemte fødevarer og 
lignende luftbårne allergener.

Homøopatisk behandling af 
høfeber
Den homøopatiske behandling af høfeber går ud på 
at styrke slimhinderne og immunsystemet, så det ikke 
længere overreagerer – men altså heller ikke holder 
op med at reagere. Imellem overreaktionen og den 
manglende reaktion findes den sunde, afbalancerede 
reaktion. Det er den reaktion, som raske mennesker 
udviser, og de er derfor i stand til at afvise pollen ”ved 
grænsen” (typisk næseslimhinderne), så f.eks. pollen 

ikke får mulighed for at trænge ind i organismen. 
Høron har i reglen en lige så hurtig og sikker effekt som 
antihistaminer, men uden de tilhørende bivirkninger, vi 
kender fra dem. 

Høron virker fortrinsvis ind i 2 områder:
1)  Høron styrker slimhinderne.  

Midlet indeholder løg. Løgets indhold af kalium og 
svovl, virker nærende og opbyggende på slimhin-
derne og fremmer derved en sund sekretion i øjne og 
næse. Det er også velkendt, at man let får rindende 
øjne og løbende næse, når man står og snitter løg. 
I homøopatiske (stærkt fortyndende) doser kan løg 
virke helbredende på de symptomer, som det kan 
udløse i en stærk dosis. Det er et princip, som også 
kendes fra allergivaccinationer.

2)  Høron styrker nyrer og binyrer.  
Det indeholder bl.a. homøopatisk kobber, som 
virker meget opbyggende på både nyrer og binyrer. 
Kobberet kaldes også ”det homøopatiske kortison”. 
Kobberet stimulerer kroppens egen produktion af 
binyrebarkhormoner. 

Gennem denne dobbeltvirkning bliver organismen ofte 
i stand til at reagere normalt på ”pollenangreb”. 

Høron indeholder også planten hjertefrø (Cardiosper-
mum), som stimulerer binyrerne til selv at producere 
mere binyrebarkhormon.

Høron virker bedst, hvis den i de første par år tages 
forebyggende, inden høfeberen starter (ca. to måneder 
før, alt efter hvad der udløser høfeberen). Høron tages i 

hele perioden, hvor høfeberen er mærkbar. Se dosering 
side 5.

Selvom man ikke har taget Høron forebyggende, kan 
man godt indtage det, når høfeberen er startet. 
Uanset om man har taget Høron forebyggende eller ej, 
er det vigtigt at tage lægemidlet i en akut dosering, hvis 
et høfeberanfald er undervejs. Hvis man på den måde 
kan holde anfaldene væk, ser man ofte, at de aftager 
med tiden.

Hvis høfeberen udvikler sig til astma, kan man supplere 
behandlingen med Cuprum aceticum comp. (se side 
16).

Andre råd til høfeber
Hvis du er allergisk over for pollen, dyrehår eller be-
stemte fødevarer, betaler det sig at tage nogle forholds-
regler. Eksempelvis kan det være en god idé at skylle 
næsen med en saltvandsspray flere gange dagligt i 
pollensæsonen. På samme måde kan det være godt at 
skylle øjnene med sterilt saltvand. Tænk også over, hvil-
ke planter og træer du har i din have, og skift dem evt. 
ud med andre, du kan tåle. Tænk også på dit indeklima: 
Sørg for at holde døre og vinduer lukkede i dagtiden, 
luft kun ud efter mørkets frembrud, hold huset godt 
rent og støvfrit, fjern støvsamlere m.m. 
Et andet godt råd kan være at tage et brusebad inden 
sengetid, så støv og pollen vaskes ud af håret inden du 
skal sove. Og selvom det kan lyde mærkeligt, så kan et 
varmt fodbad også hjælpe på høfeber.

Blomst af Kepaløg (Allium cepa) som indgår i 
Høron i D4. Virker nærende og opbyggende på 

slimhinderne.

Den homøopatiske behandling går 
ud på at styrke slimhinderne og 

immunsystemet, så det ikke længere
 overreagerer – men heller ikke 

holder op med at reagere. Imellem 
over reaktionen og den manglende

 reaktion findes den sunde 
afbalancerede reaktion.
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Homøopatisk desensibilisering
En undersøgelse på Glasgows homøopatiske hospital3 
har påvist, at homøopatiske udtræk fra de pollen m.m., 
som man ikke tåler, kan have en særdeles gavnlig 
effekt på høfebersymptomer. På markedet findes bl.a. 
disse homøopatiske lægemidler (som kan købes til 
privat forbrug i Sverige på www.scanfarma.se):

Quattroplex 1 (Plantamed), som indeholder pollen fra 
”forårsplanterne”: el, elm, birk, hassel, almindelig hæg 
og sejlepil.

Quattroplex 2 (Plantamed), som indeholder forårs- og 
sommerpollen: rajgræs, fløjsgræs, mælkebøtte, hvid 
okseøje samt græsserne rottehale, engrævehale og 
engsvingel.

Quattroplex 5 (Plantamed), som er mod allergi over 
for dyreskæl. Lægemidlet indeholder homøopatiske 
hårskæl fra hund, kat og hest samt støvmide.

Med disse midler kan man foretage det, som kaldes 
en ”desensibilisering”. Desensibilisering går ud på at 
give det stof, man ikke tåler, over længere tid og i en 
fortyndet form, indtil man gradvist kan begynde at give 
det i stærkere doser. Erfaringerne viser, at man i løbet 
af nogle få måneder kan foretage en helt ufarlig desen-
sibilisering med et homøopatisk middel baseret på det, 
man reagerer allergisk på. Den tidligere omtalte skotske 
undersøgelse har videnskabeligt påvist, at man på den 
måde kan opnå en betydelig effekt. Hos en speciallæge 
i allergologi gives stoffet, man ikke tåler, som indsprø-
jtninger. Når man sprøjter disse stoffer direkte ind i 
blodet, kan det imidlertid medføre en chokreaktion (et 
anafylaktisk chok), og derfor foretages desensibiliserin-
gen på sygehuset. Den type desensibilisering foregår 
ofte over flere år. 

Lægemidlerne Quattroplex 1, 2 og 5 indtages over ca. 3 
måneder i den dosering, som er angivet på glasset. Sørg 
for at indtage Høron sammen med Quattroplex-tablet-
terne for at opnå den bedste effekt.

Homøopatiske tillægsmidler
Cuprum ars. D12 gives som et tillægsmiddel til tynde, 
svagelige mennesker med ringe appetit. Det virker 
opbyggende på nyrer/binyrer, lunger og immunsystem. 
Midlet kaldes også ”det homøopatiske kortison”.

Exuda comp. anvendes som tillægsmiddel til Høron til 
buttede, væskefyldte typer, evt. med hævede kirtler.

Ved kraftige høfeberanfald, som Høron ikke er i stand til 
at standse, kan anvendes homøopatisk binyre, 
Glandula suprarenalis D6 drikkeampul. 
Dette middel stimulerer akut binyrernes produktion af 
binyrebarkhormon.

Allergisk snue 
Ved allergisk snue har man nogenlunde de samme 
symptomer som ved høfeber. Symptomerne er dog ikke 
årstidsbestemte. De kan komme ved kuldepåvirkninger, 
bestemte fødevarer, perioder med svækkelse og belast- 
ninger, seksuel over- eller underaktivitet, mangel på 
vitaminer og mineraler m.m. 
Ved høfeber ser man ofte, at årsagerne skal findes i 
nyresystemet. Ved allergisk snue findes årsagerne ofte i 
leveren og lymfesystemet.

Anfaldene med allergisk snue starter ofte efter en infek-
tion, som ikke er kommet ordentligt ud af kroppen.
Til allergisk snue har Allergica udviklet lægemidlet Cepa 
comp., som styrker slimhinderne og leveren. Hvis der 
ligger ”gamle infektioner” i lymfesystemet, kan Cepa/
Sulfur comp. anvendes.

Kalk virker antiallergisk
I mere end 100 år har lægerne vidst, at kalk kan have en 
stærk antiallergisk virkning. Det er f.eks. blevet brugt til 
behandling af allergiske reaktioner ved bi- og hvep-
sestik. Også ved høfeber og allergisk snue kan man 
med kalkpræparater opnå en antiallergisk effekt. Kalk i 
homøopatisk form er meget letoptageligt. 
Anvend eksempelvis Calcium comp., som tillægsmid-
del til Høron eller Cepa comp. for ekstra antiallergisk 
effekt.

Skjoldbruskkirtlens betydning 
I nogle tilfælde betaler det sig at give et præparat, som 
støtter skjoldbruskkirtlen ved høfeber og allergisk snue. 
Det kan dog være vanskeligt for menigmand at afgøre, 
om skjoldbruskkirtlen er involveret i høfeberen eller den 
allergiske snue. Lad derfor en behandler vejlede dig. 

Nogle tegn kan være: en hævet eller hård skjoldbrusk-
kirtel (se og mærk på halsen), at det ene øje står lidt 
frem i forhold det andet (og når man trykker på øjet, 
føles det hårdt), skjoldbruskkirtelproblemer i familien, 
svingende menstruationer, at næsen løber meget med 
tynd og vandig væske – eller det modsatte, at den er 
helt stoppet til. Til at understøtte skjoldbruskkirtlen kan 
man anvende Spongia comp.

Krydsallergi
Hvis man reagerer med høfebersymptomer på f.eks. 
birkepollen, er der stor chance for, at man også reagerer 
på bestemte fødevarer. Se i øvrigt skemaet s. 14, og læs 
mere på Astma og allergiforbundets hjemmeside www.
astma-allergi.dk.

Kalk fra østersskal (Calcium 
carbonicum Hahnemanni (Conchae)) 
virker antiallergisk og indgår i D12 i 
Calcium comp. 
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Krydsreaktioner
Som pollenallergiker kan visse fødevarer også resultere i en reaktion. 
Se hvilke fødevarer du risikerer at reagere på, hvis du er allergisk for 
birk, bynke eller græs.

Abrikos
Bladseleri
Blomme
Fersken
Gulerod
Hasselnød
Jordnød

Kartoffel
Kirsebær
Kiwi
Knoldselleri
Mandel
Nektarin
Paranød

Appelsin
Melon
Tomat
Ærter

Bladseleri
Gulerod
Kamille
Knoldselleri
Melon

Pastinak
Peberfrugt
Persille
Persillerod
Solsikkekerner
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ASTMA
Astma er en af de kroniske lidelser med størst hyp-
pighed i Danmark. Astma kan udvikle sig alvorligt, 
og akutte symptomer kan i sjældne tilfælde medføre 
døden. Derfor er det ikke en lidelse, man skal tage let 
på, og man bør aldrig ophøre med lægemedicin uden 
samråd med lægen. Akutte astmaanfald kan kræve akut 
lægehjælp.
Når det er sagt, kan astma ofte forebygges eller behand- 
les dybtgående med homøopati. Det anbefales dog, at 
astmapatienter søger råd og behandling hos en erfaren 
homøopatisk behandler. Foreningen Alma kan evt. 
henvise til en behandler. Se behandlerlisten på Almas 
hjemmeside.

Her skal blot nævnes nogle få homøopatiske læge-
midler, som astmapatienter kan indtage. Hvis midlerne 
hjælper på astmaen, kan lægemedicin evt. langsomt 
aftrappes i samråd med lægen.

Hvis de ikke hjælper, bør man ikke gå videre på egen 
hånd, men ubetinget søge hjælp hos en erfaren 
homøopatisk behandler.

Homøopatisk behandling af 
astma
Allergica har udviklet to lægemidler til astmabe-
handling:

• Cuprum aceticum comp., som fortrinsvist anvendes 
til voksne med astma. 

• Drosera comp., et lignende middel, som er udviklet 
til mindre børn. 

Begge lægemidler virker opbyggende på nyre-/binyre-
systemet, og herfra virker de regulerende på lungernes 
styring af vejrtrækningen.

Ved astma uden andre symptomer kan man tage 
Cuprum aceticum comp., i normal dosering 3-5 gange 
dagligt over f.eks. 2 måneder. I nogle tilfælde mærkes 
en hurtig effekt – i andre tilfælde kan virkningen først 
registreres efter nogle uger. Til børn giver man tilsvaren-
de Drosera comp., normal dosering. Se dosering s. 5. 

Hvis astmasymptomerne vender tilbage, når man stop-
per med disse midler, kan man fortsætte med at tage 
dem i op til ½ år. Indtræder der ingen bedring, bør man 
konsultere en erfaren behandler.

Hvis astmaen har udviklet sig fra en høfeber (eller pati-
enten har både astma og høfeber), tages både Høron og 
Cuprum aceticum comp. eller Høron og Drosera comp.

Homøopatiske tillægsmidler
Ved tynde astmatikere med ringe appetit – eller astma-
tikere som længe har fået astmamedicin ordineret fra 
lægen (herunder medicin med binyrebarkhormoner) – 
virker Cuprum ars. D12 styrkende på nyrerne og lung-
erne samtidig med, at det stimulerer appetitten.

Ved infektionsastma, som kommer og går, f.eks. i 
forbindelse med infektion (typisk forkølelse), tages 
Cuprum aceticum comp. eller Drosera comp. samtidig 
med Ferrum phos. D12. Dette lægemiddel bekæmper 
infektioner i lunger og bronkier, og når infektionen går 
væk, aftager astmaen ofte i samme takt. Denne type 
astma kaldes infektionsastma.

Antibiotikas betydning for 
astma
Børn, som er blevet behandlet med antibiotika, har 
mere end 20% større risiko for at udvikle astma 15-20 år 
senere i livet, i forhold til børn som ikke har fået antibi-
otika. Det viser en retroperspektiv undersøgelse af mere 
end 50.000 mennesker.4 Årsagen kan bl.a. være, at 
antibiotika ikke får en infektion helt ud af kroppen, men 
i stedet indkapsler den. Oven på denne indkapslede 
infektion kan astmaen udvikle sig. 

Undersøgelser har vist, at antibiotika (anti: noget som 
virker imod, bios: liv) ikke nødvendigvis dræber alle 
bakterier. I stedet omdanner nogle af dem sig til såkald-
te ”cellevægsfrie bakterier”. Immunsystemet genkender 
netop bakterier ud fra deres cellevægge. Så når cel-
levæggen ikke længere er der, kan immunsystemet ikke 
få øje på bakterien, som den derfor ikke reagerer på. 
Den cellevægsfrie bakterie er derfor farlig for organis-
men, da den overalt kan vandre uhindret ind i celler og 
nedbryde dem indefra. 

Af den grund er det vigtigt ikke uhæmmet at anvende 
antibiotika ved infektioner. Det er muligt bl.a. med 
homøopatiske lægemidler at understøtte immunsyste-
met, så det selv kan bekæmpe de fleste infektioner. 

Se f.eks. vores hæfter ”Naturlig hjælp til børn” og 
”Homøopatisk Husapotek”. Hæfterne kan fås i bl.a. 
helsekostbutikker eller læses online på vores hjemme-
side www.alma-info.com.

Andre råd til astma
Varme pakninger på huden over nyrerne virker ofte 
gunstigt ved astma. Man kan f.eks. bruge et afkog af 
padderokke: 2 skefulde padderokke tilsættes ca. 1 liter 
vand og koges i 15 minutter. Et viskestykke vrides op i 
det varme afkog og lægges på huden over nyrerne (lige 
over lænden). Læg oven på det våde viskestykke et tørt 
håndklæde, som kan dække viskestykket, og læg evt. 
øverst en varmedunk. Lig med omslaget ca. 10 minut-
ter. Alternativt kan man nøjes med bare at lægge sig på 
en varmedunk med tilpas temperatur, så der kommer 
varme til nyrerne.

Salvie-te har også en god virkning på astma. Hvis 
astmaen er forbundet med forkølelse, er det godt at 
tilsætte salvie-teen timian og evt. honning.
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SOLEKSEM
Ikke bare huden, men også øjnene optager solens lys. 
Lyset omdannes i mennesket til bl.a. varme, energi og 
godt humør. Det sætter kemiske processer i gang, som 
bl.a. medfører forøget hormon-produktion og dannelsen 
af D-vitamin. 

Hvis man rammes af soleksem, er årsagen ofte, at 
huden mangler evnen til at optage solens lys. Den 
dybereliggende årsag til hudens allergiske reaktioner 
på sollys skal dog søges i de indre organer – specielt 
nyrer/binyrer og leveren. Disse organer har til opgave at 
optage og omdanne det ydre lys. 
Hvis huden ikke (i samarbejde med de indre organer) 
formår at optage og forvandle lyset, kan det føre til 
soleksem, hormonelle forstyrrelser, manglende dan-
nelse af D-vitamin og evt. depressioner.

Det homøopatiske lægemiddel Helioron hjælper huden 
til bedre at optage det ydre lys, så samspillet mellem 
huden og de indre organer styrkes. Helioron indehold-
er bl.a. kvarts (krystallisk kisel). Et kvartskrystal er i 
stand til både at optage lyset og sende det videre. I 
homøopatisk form styrker det på samme måde hudens 
lysoptagelse og i det hele taget lysstofskiftet og alle 
kiselprocesserne i mennesket. 

Helioron indeholder også den vigtige ”lysplante” Prik-
bladet Perikon (Hypericum). Perikon er godkendt til at 
behandle nedtrykthed og er bl.a. i Tyskland anerkendt 
som en plante, der kan hjælpe ved depressioner. 
Perikon har en særlig forbindelse til lyset. I blomstens 
indre samt i dens blade danner den det lysfølsomme 
stof hypericin. Når hypericin kommer i kontakt med 
lyset, bliver det øjeblikkeligt farvet rødt. 
Hypericin hjælper mennesket til bedre at optage sol-

lyset; og i afmålte doser hjælper perikon ved depres-
sioner. I stærke doser udløser perikon hududslæt, som 
ligner soleksem. I homøopatiske doser hjælper perikon 
kroppen, så den bedre bliver i stand til at harmonisere 
optagelsen af det ydre lys. 

Helioron indeholder desuden cikorie, som styrker 
leveren og ernæringssystemet, samt birkebark, som 
indeholder mange salte (bl.a. kalium-salte), der ernærer 
huden.

Helioron virker bedst, hvis den tages forbyggende, ca. 
1-2 måneder før huden udsættes for stærkt sollys. Når 
man begynder at opholde sig i solen, fortsætter man 
med Helioron ca. 1 måned. 

Selvom man tager Helioron, bør man stadig beskytte 
huden med solcreme og være forsigtig med at få sol di-
rekte på huden i timerne omkring middagstid (kl. 12-15). 
Husk også, at sund, fysisk aktivitet også styrker fysikken 
og udvikler sunde kræfter, som gør, at kroppen kan gå 
lyset i møde og optage det på en sund måde.

Prikbladet Perikon (Prikbladet Perikon (Hypericum Hypericum 
perforatumperforatum) indgår i D12 og D30 i ) indgår i D12 og D30 i 

Helioron, hvor det støtter hudens og Helioron, hvor det støtter hudens og 
sindets lysoptagelse.sindets lysoptagelse.
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EKSEM – HUDALLERGI
Eksem kan findes i mange forskellige former, eksempel-
vis: 
• Astmaeksem, som typisk sidder i armhuler, 

knæhaser, ved ørerne og på arme og ben. 
• Hånd- og fodeksem, som typisk danner kløende 

væskeblæner på fingre og tæer samt evt. smerteful-
de revner på håndflader og fodsåler. 

• Hårbundseksem som danner enten fedtede eller 
tørre skæl.

Ved alvorlige og langvarige eksemlidelser, som i længe-
re perioder har været behandlet med kortisonsalver, bør 
man søge professionel hjælp hos en erfaren behandler. 
Homøopati virker ofte gunstigt på eksemer. Gerne sam-
men med plantemidler og evt. anden alternativ behand- 
ling, f.eks. zoneterapi.

I det følgende nævnes kort nogle vigtige lægemidler til 
hudallergier.

Homøopatisk 
grundbehandling af eksem
For det første handler det om at aflaste huden ved at 
stimulere udskillelsen gennem nyrer, lever og fordøjel-
sessystem. Renoron er et lavt potenseret middel, som 
stimulerer udskillelsen og rensning af blodet gennem 
nyrerne (dosering: voksne 15 dråber 2 x dagligt i lidt 
vand). Renoron er et effektivt middel, som dog på nogle 
mennesker, vil virke for stærkt. Til sensitive mennesker 
samt små børn under 2 år, anvendes istedet Solidago 
comp. Se dosering s. 5.

Heparon stimulerer på tilsvarende måde leveren og 
udskillelsen gennem fordøjelsessystemet (dosering: 

voksne 10-15 dråber 3 x dagligt i lidt vand, lige efter 
maden). Til sensitive mennesker, samt børn under 12 år, 
anvendes istedet Cichorium comp. Se dosering side 5.

Giv ikke Renoron og Heparon samtidigt. Tag typisk først 
Renoron i 1-2 måneder, måske sammen med et tillægs-
middel (se nedenfor). Alt efter virkningen kan man 
fortsætte med Heparon i stedet for Renoron i en periode 
– evt. også sammen med et tillægsmiddel.
Det handler om at aflas te huden ved at stimulere udskil-
lelsen gennem nyrer, lever og for døjelses system.
 

Agerpadderok (Equisetum 
arvense) virker opbyggende på 
huden og indgår i D2 i Renoron.

Artiskok (Cynara scolymus) indgår
i D1 i Heparon, hvor den virker
regenerende på levercellerne.
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”Det homøopatiske kortison”
Et homøopatisk lægemiddel, som helt overordnet virker 
gunstigt på allergier og eksemer, er kobber (cuprum). 
Kobber virker stærkt opbyggende på nyrer og binyrer, og 
herfra virker det ligeledes regulerende på fordøjelsen. 
Cuprum kaldes ”det homøopatiske kortison”. Til tynde 
mennesker anvendes Cuprum sulf. D6. Til alle andre 
anvendes Cuprum met. D12.

Kalk virker antiallergisk
Som nævnt under beskrivelsen af høfeber, har kalk en 
stærk antiallergisk virkning. Kalk er i stand til at lægge 
en ”dæmper” på mange former for allergi, herunder 
eksemer. Tag f.eks. Calcium comp.  gennem en længere 
periode, hvis du har allergi og/eller eksem.

Lymfeudrensning
Ved kroniske og arvelige allergier og eksemer skal 
lymfen altid renses ud. Det kan gøres med det 
homøopatiske lægemiddel Mercurius bijod. comp. Her 
skal man dog være meget forsigtig, da det kan udløse 
betydelige ”førstegangsforværringer” i form af opblus-
sen af symptomer, ja måske endda influenzalignende 
symptomer. Start derfor altid forsigtigt med dette 
lægemiddel og øg dosis gradvist. 
Giv 1 dråbe udvortes og se, om der kommer en reaktion. 
Hvis ikke kan man fortsætte med 1 dråbe indvortes, 
herefter øges doseringen gradvist til normal dosering.

Egebark-omslag lindrer kløe
Et varmt eller lunkent omslag med afkog af egebark  
virker yderst beroligende på stærkt kløende hånd- og 
fodeksemer. Tilsæt 1 spiseskefuld egebark til ½ liter 
vand. Koges 3 minutter og trækker efterfølgende i 5 
minutter.

Kostens betydning for eksem
Ved eksemer er kosten meget vigtig. Det virker gunstigt 
på de fleste eksemer at spise meget råkost. Blandt an-
det fordi råkost indeholder mange mineralstoffer, som 
ernærer huden. Dog skal man være opmærksom på, at 
man kan være allergisk over for bestemte grøntsager, 
f.eks. tomater og gulerødder.

Paradoksalt nok hjælper det at koge de grøntsager, 
man er allergisk over for i rå form. Grønne blade er i 
reglen lette at fordøje og virker gunstigt på lunger og 
åndedræt. Spis mindre mængder brød og mere grød, ris, 
boghvede og hirse. Begræns indtagelsen af mælkepro-
dukter, og indtag hellere mælkesyregærede produkter 
end mælk.

Pas på med farvestoffer og andre tilsætningsstoffer. 
Kvaliteten af fødevarerne kan spille en rolle. Derfor 
anbefales det at spise økologisk, eller endnu bedre 
biodynamisk.

En sund livsstil med indtag og optag af lys, luft og 
varme, samt med hyppige saltvandsbade har en positiv 
virkning på hudallergier.

Homøopatiske tillægsmidler
Renoron eller Heparon bør suppleres med 
homøopatiske lægemidler efter en nøjere undersøgelse 
af de præcise hudsymptomer:

Rødme og hævelse
Hvis det er karakteristisk for eksemen, at den bliver rød 
og hævet – altså at det ligner de symptomer, som et 
bistik giver, anvendes Biron, som indeholder udtræk fra 
bier samt kalk fra østersskaller i homøopatisk form.

Revner og materiedannelse
Hvis eksemen er karakteriseret ved, at den danner rev-
ner, og/eller at der opstår infektion i eksemen, hjælper 
det at give Quarz D12. 

Væskende eksemer
Ved væskende eksemer virker især Calcium-midler godt 
f.eks. Calcium comp. eller Biron (hvis eksemen både er 
rød, hævet og væskende).

Svækket immunsystem
Hvis man erfarer, at eksemen på grund af et ustabilt 
eller svækket immunsystem svinger meget i graden af 
udbrud, hjælper det ofte at give Argentit comp. Det er 
et homøopatisk middel, som inden for få timer giver im-
munsystemet et massivt ”boost”. Det virker bedst, hvis 
det gives ved sengetid (voksne: 20-30 dråber i lidt vand, 
børn: 5-10 dråber i lidt vand).

Hånd- og fodeksem
Til en typisk hånd- og fodeksem, som både danner 
revner og væskeblæner (evt. med materie), har Allergica 
udviklet et specielt lægemiddel, Quarz comp. Det er 
meget effektivt, men udløser næsten altid i starten en 
”førstegangsforværrring”. Se mere om førstegangsfor-
værring s. 4. Hvis eksemen meget hurtigt blusser op, 
når Quarz comp. indtages, er det derfor vigtigt straks 

at stoppe indtagelsen og ikke starte igen, før symptom-
erne er klinget af. Start altid langsomt i lav dosering 
med Quarz comp. Giv 1 dråbe udvortes og se, om der 
kommer en reaktion. Hvis ikke kan man fortsætte med 
1 dråbe indvortes, herefter øges doseringen gradvist til 
normal dosering.

Sammen med Quarz comp. er det særligt vigtigt at sup-
plere med et lavt potenseret lægemiddel, som renser 
ud. Brug enten Renoron (som renser ud via nyrerne), 
eller Heparon (som renser ud via leveren og tarmkana-
len). Hvis disse ikke tåles bruges henholdsvis Solidago 
comp. og Cichorium comp.

Eksem langs hårgrænsen
En kronisk eksem langs med hårgrænsen kan be-
handles med Natrium chlor. D6. Hvis ikke det virker 
nok, anvendes Natrium chlor D12, som virker ind på et 
lidt finere plan.
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ALLERGISKE HÆVELSER – 
INSEKTSTIKALLERGI, NÆLDEFEBER
Hævelser og rødme i hud og slimhinder er en typisk 
allergisk reaktion.
Ved alle allergiske reaktioner, som er karakteriseret 
ved rødme, hævelser/ødemer og evt. varmedannelse, 
virker frem for alt homøopatiske lægemidler med 
udtræk fra bier (apis) samt kalkpræparater. De vigtigste 
homøopatiske lægemidler til disse lidelser er Apisinum 
D6/D12/D30 comp., Biron og Calcium comp. 

Apisinum comp. indeholder bigift (apisinum), og kalk 
fra østersskaller (calcium carbonicum). Biron indehold-
er apis samt homøopatisk kalk og hjertefrø (cardiosper-
mum), som stimulerer kroppens egen binyrebarkpro-
duktion.

Insektstik-allergi
Mennesker reagerer på insektstik – det kender vi alle. 
Myg, hvepse og bier efterlader alle en lille smule gift, 
når de stikker eller bider os. Vores krop reagerer på de 
fremmede giftstoffer med smerte, hævelser, rødme og 
kløe – reaktioner, som kan være små eller voldsomme, 
og som kan ændre sig i tidens løb. 

Allergi over for insektstik kan være livstruende og bør 
altid tages meget alvorligt. Oplever man, at et stik giver 
alvorlige reaktioner, bør man altid søge læge. Anvender 
man lægeordineret allergimedicin, bør man kun ophøre 
med denne medicin efter samråd med lægen.

Bi- og 
hvepsestik
Hvert år stikkes ca. hver tiende dansker af en bi eller 
en hveps, og mange reagerer allergisk på disse stik. 
Når man reagerer allergisk, skyldes det, at kroppen 
danner specielle antistoffer (IgE, Immunglobulin E), der 
reagerer imod de stoffer, insekterne afgiver. De aller-
giske reaktioner kan vise sig som kraftige hævelser ved 
stikket, hjertebanken, problemer med vejrtrækningen, 
angst, blodtryksfald, kvalme, diarre, nældefeber og 
astma. Oplever man disse reaktioner, skal man straks 
søge læge.

Desensibilisering
Lægelig behandling af en akut allergisk reaktion sker 
med antihistaminer, som dæmper symptomerne. 
Reagerer man med livstruende allergiske reaktioner på 
insektstik, tilbydes man en form for allergivaccination, 
som kaldes desensibilisering. Her modtager man over 
3-5 år indsprøjtninger af ekstrakt af den gift, som man 
ikke kan tåle. Først i fortyndede doser med kort inter-
val, senere i højere doser hver 6.-8. uge. Behandlingen 
foregår altid på et sygehus, fordi den kan udløse akutte 
livstruende reaktioner (anafylaktisk chok). Behand- 
lingen hjælper i langt de fleste tilfælde, men er tids-
krævende og kostbar. 

Homøopatisk 
desensibilisering
Det er muligt at gennemføre en desensibilisering med 
homøopatiske doser af bigift. Denne medicin tages 
gennem munden, og behandlingen varer højst 3-4 
måneder. (Dyregifte er kun farlige, hvis de sprøjtes 
direkte ind i blodet. Indtages de gennem munden, er 
de ufarlige – eneste undtagelse er hundegalskab.) Det 
er altså muligt at gennemføre en helt ufarlig desensi-
bilisering i løbet af nogle få måneder. Og der er absolut 
ingen fare for livstruende allergiske reaktioner i forbind-
else med behandlingen.

Behandlingen foregår med det homøopatiske lægemid-
del Apisinum comp., som findes i 3 styrker: 
D6, D12 og D30. En desensibiliserings-kur varer 3 
måneder:

1. trin:   Apisinum D30 comp.:  
 10 dråber 1 x dagligt i 1 måned + Calcium comp.

2. trin:   Apisinum D12 comp.: 
 10 dråber 2 x dagligt i 1 måned + Calcium comp.
3. trin:    Apisinum D6 comp.:  

 10 dråber 2 x dagligt i 1 måned + Calcium comp.

Man giver altså først giften i en stor fortynding, D30 
svarende til 1/100.000.000.000.000.000.000. 000.
000-del. Dernæst giver man giften fortyndet til D12, 
altså 1/1.000.000.000.000-del. Til sidst er giften kun 
fortyndet til D6, dvs. en milliontedel. Man benytter 
altså samme metode som ved konventionel desensi-
bilisering, blot er giften langt mere fortyndet ved den 
homøopatiske behandling. Særligt af den grund er der 
ingen fare for kraftige allergiske reaktioner (anafylaktisk 
chok).
Ved allergi over for hvepse kan man anvende et til–

svarende lægemiddel, hvor bigiften er skiftet ud med 
hvepsegift (vespa). Ovenstående behandling holder i 
reglen allergien væk i en årrække, men man skal være 
opmærksom på, at den kan komme igen. Derfor må en 
insektstik-allergiker med fare for alvorlige reaktioner 
under ingen omstændigheder undlade at bære læge-
medicin på sig på tidspunkter og steder, hvor der er 
mulighed for at få insektstik. Den homøopatiske be- 
handling bør gentages efter 4-5 år.

Myggestik
Folk reagerer meget forskelligt på myggestik. Nogle 
mennesker får kun små hævelser og irritationer, mens 
huden hos andre hæver meget op med kraftig kløe. 
Vores erfaring er, at homøopatisk behandling med 
lægemidlet Biron i næsten alle tilfælde kan fjerne 
hudens overreaktioner ved myggestik. Det har desuden 
den gunstige sideeffekt, at de fleste af os ikke længere 
virker særlig ”tiltrækkende” på myg. En kur med Biron 
varer 1-2 måneder. Lægemidlet kan også tages akut, 
når man er blevet stukket. Biron kan desuden anvendes 
udvortes på myggestik, hvor også alkoholen vil virke 
kløestillende. Vær dog OBS  på, at det kan svie, hvis 
man har kradset sig meget i huden.
Biron kan desuden bruges til alle andre former for 
insektstik.

Nældefeber
Nældefeber viser sig som pludselige røde og hævede 
plamager bestemte steder på kroppen. Visse fødevarer 
kan hos nogle mennesker udløse nældefeber, men også 
blot tryk bestemte steder eller berøring med bestemte 
stoffer kan give reaktioner. 
Nældefeber kan behandles med det homøopatiske 
lægemiddel Apisinum D6 comp. samt et kalktilskud, 
f.eks. Calcium comp. I kroniske tilfælde erstattes Apisi-
num D6 comp. med Natrium chlor. D6.
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FØDEVAREALLERGIER OG -INTOLERANCER
Fødevareallergier kan give forskellige symptomer f.eks. 
ondt i maven efter indtagelse af mad, oppustethed, slim 
i afføringen, mavekramper og stor træthed, som melder 
sig hurtigt efter indtagelse af bestemte fødevarer. Fra 
tarmene spredes en svækkelse ud i resten af organis-
men. 
Nogle unge mennesker får tyktarmsbetændelse, som 
skyldes allergiske reaktioner i tarmen. 

De allergiske reaktioner kan også være mere voldsom-
me. Eksempelvis kan indtag af jordnødder hos nogle 
udløse anafylaktisk chok (hurtig puls, blodtryksfald, 
allergiske hævelser). Disse akutte reaktioner kræver 
hurtig lægebehandling.

Indtagelse af fødevarer, man ikke tåler, kan også 
resultere i anfald af allergisk snue, eller at en eksem 
blusser op og hurtigt giver kløe og irritation. Allergiske 
reaktioner medfører generelt en svækkelse af immun-
systemet og kan bevirke, at man bliver mere modtagelig 
for infektioner. 

Det er bl.a. vigtigt at få styr på fødevareallergier, fordi 
de kan udløse og vedligeholde andre allergier. Hvis man 
kan undgå de allergiske reaktioner på fødevarer, er det 
lettere at få styr på mange andre former for allergi.

Allergi eller intolerance?
Man skelner mellem decideret allergi og intolerance. 
Allergi er karakteriseret ved, at den bliver ved med at 
være der, når den først er kommet. De allergiske reak-
tioner kommer hurtigt og er tydelige. Ved allergi over for 
f.eks. tomater begynder det hurtigt at klø og hæve op i 
munden og på læberne. Det kan hos nogen også udløse 

allergisk snue eller astma og evt. tynd mave og mave- 
smerter. 

Ved intolerance, er symptomerne mindre tydelige. 
Modsat allergi kommer reaktionerne ikke lige med 
det samme. De opstår først efter indtagelse af større 
mængder af de fødevarer, som ikke tåles, eller hvis man 
indtager fødevaren flere dage i træk.
 
Har du oplevet at være på ferie og spise noget mad, som 
du ikke plejer at kunne tåle? Skete der noget ved det? 
Rigtig mange vil kunne svare nej. Og det er det specielle 
ved fødevareintelerancer. Når kroppen i øvrigt slapper 
af, kan man godt slippe af med en fødevareintolerance - 
det kan man ikke med allergi.
Rent biokemisk medfører kontakt med noget, man er al-
lergisk over for, en produktion af immunglobuliner (IgE), 
mens der ved intolerance ikke kan måles forhøjet IgE.

Hvedemel og mælkeprodukter er de fødevarer, som de 
fleste allergikere ikke tåler så godt. Indtag af disse føde-
varer kan få andre allergier til at blusse op.

Allergi over for bestemte pollen medfører ofte dét, som 
kaldes krydsallergi. Det betyder, at hvis man er aller-
gisk over for en bestemt type pollen, er man oftest også 
allergisk over for bestemte fødevarer.

Læs mere om krydsallergi på Astma- og allergiforbun-
dets hjemmeside, www.astma-allergi.dk og se skemaet 
side 14.
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Homøopatisk behandling 
af fødevareallergi og 
-intolerance 
Reaktioner i tarmen

Hvis man hurtigt reagerer allergisk på en fødevare (ondt 
i maven, kløe i ganen, evt. hævelse), medfører det, at 
dele af tyndtarmen hæver op samt bliver rød og irriteret. 
Dernæst starter en proces, hvor kroppen begynder at 
angribe sig selv (sin egen tarm). Dette kaldes i fagspro-
get en autoimmun sygdom. Det medfører, at der opstår 
det, der kaldes “utæt tarm” (leaky gut), hvor protein-
er, som ikke er nok nedbrudte, uhindret kan trænge 
igennem tarmepitelet og ud i blodet. Det vil udløse 
allergiske reaktioner eller stor træthed. Forstyrrelserne 
i tyndtarmen kan brede sig til tyktarmen og give proble-
mer her, f.eks. i form af tyktarmsbetændelse.

Ved denne type allergi, hvor immunsystemet uhen-
sigtsmæssigt angriber menneskets eget tarmsystem/
tarmvæg, kan det ofte hjælpe at give Apisinum D6 
comp. Dette lægemiddel indeholder homøopatisk ud-
træk fra bigift og kalk fra østersskaller. 

Den allergiske reaktion i tyndtarmen med hævelser og 
rødme ligner til forveksling reaktioner på bistik. Derfor 
hjælper bigift i homøopatiske doser på de allergiske 
reaktioner. Dertil kommer, at bigift har en styrkende 
virkning på nyrerne, og nyrerne virker igen regulerende 
på tyndtarmens gennemtrængelighed, først og frem-
mest over for proteinstoffer. Kalken i Apisinum comp. 
D6 virker desuden generelt dæmpende på allergiske 
reaktioner. Ved pollenallergi, som også udløser aller-
gi over for bestemte fødevarer (krydsallergi), hjælper 
Høron, det homøopatiske lægemiddel til høfeber.

Fordøjelsens og leverens betydning
Ved intolerance gælder det først og fremmest om at 
styrke fordøjelsen og berolige nervesystemet. Frisk luft 
og sund bevægelse i længere tid hver dag er helt grun-
dlæggende. Det samme gælder en god lang søvn. Det er 
netop disse ting, man får mere af på en ferie, og derfor 
tåles fødevarer, man normalt er intolerant over for, 
bedre på en ferie. Af fordøjelsesstyrkende midler kan 
nævnes Heparon, som stimulerer mavesyredannelsen 
og sekretionen af fordøjelsessafter fra leveren og bug-
spytkirtlen. Heparon er ikke velegnet til børn under 12 år 
og kan også være for stærk til sensitive mennesker.
Et mildere homøopatisk præparat er Cichorium cum 
stanno. Det indeholder cikorie samt homøopatisk tin, 
som dels styrker nedbrydningen af fødevarer i tarmen, 
og dels styrker kroppens evne til at opbygge og udnytte 
næringsstofferne, når disse er kommet ind i blodet.

Homøopatisk kobber virker særdeles opbyggende på 
hele ernæringssystemet. Til tynde mennesker anvendes 
Cuprum sulf. D6, og til alle andre anvendes Cuprum 
met. D12. Ofte er det en god idé at indtage mælkesyre-
bakterier kurmæssigt i en periode, f.eks. et par måned-
er.

I starten skal man helt holde sig fra de fødevarer, man 
ikke kan tåle. Men efterhånden, som behandlingen 
begynder at virke, kan man begynde igen at indtage 
disse fødevarer i mindre doser. I reglen kan man med 
tiden bedre tåle det, man ellers var intolerant over for. 
Dog vil man oftest også støde på en grænse for, hvor 

store mængder og hvor ofte, man kan indtage føde-
varen. Den grænse bør man respektere for at sikre, at 
virkningen holder. Behandlingen kan altså betyde, at 
man godt kan tåle f.eks. lidt mælkeprodukter uden at 
få belastende reaktioner, men ikke større mængder og 
ikke jævnligt.

Cikorie (Cichorium intybus) indgår i D4 i Cichorium 
cum stanno, hvor den styrker galdeproduktionen.
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VEKSELFODBAD
Sådan tages et vekselfodbad:
Hvis man går rundt og småfryser på fødder og under-
ben, i underliv og har kolde nyrer, er her en meget virk-
ningsfuld og behagelig måde at lære kroppen at holde 
sig varm på. Samtidig boostes immunforsvaret. Gentag 
gerne vekselfodbadet hver aften i en periode:

Man skal bruge to baljer: i den første tilsættes ca. 38 
grader varmt vand. I den anden balje tilsættes koldt 
vand. Sæt fødderne i baljen med det varme vand i 3 
minutter, derefter skiftes over til baljen med det kolde 
vand. Hold fødderne her i 10-30 sekunder. Derefter 
skiftes over til baljen med det varme vand i 3 minutter, 
og herefter skiftes igen til baljen med det kolde vand i 
10-30 sekunder.

Tag fødderne op af baljen, pak dem ind i et håndklæde 
og et uldtæppe, og hvil efterfølgende i 10-15 minutter, 
hvor du vil mærke, hvordan varmen spredes i kroppen.

Få mere at vide på www.alma-info.com 
Dette informationsmateriale er udgivet af Foreningen 
Alma, som har til formål at oplyse om homøopatiske 
lægemidler og antroposofisk lægekunst. Alma udgiver 
en række bøger, hæfter og foldere om behandling med 
homøopati.

Hæfter og foldere kan downloades på 
www.alma-info.com, hvor du også kan bestille dem til 
dig selv, din klinik eller butik. På hjemmesiden finder 
du også bøger, kurser og artikler om homøopati og 
antroposofisk lægekunst. 

Foreningen Alma
Hagemannsvej 11
8600 Silkeborg

Hvor kan jeg købe homøopatiske lægemidler?
De homøopatiske lægemidler, som er nævnt i dette hæf-
te, kan købes i udvalgte helsekostbutikker og webshops 
samt hos nogle behandlere. 

Find nærmeste butik eller behandler på: 
www.allergica.dk

Allergica A/S
Hagemannsvej 11
8600 Silkeborg

De homøopatiske lægemidler fra Allergica, som er 
nævnt i dette hæfte, fremstilles under farmaceutisk 
kontrol af de danske sundhedsmyndigheder.
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“Mennesket må altså leve i symbiose 
med omgivelserne, men det er vigtigt 

for at overleve, at det enkelte menneske 
bevarer sin menneskekrop, sin sjæl og 

sit selv/Jeg. Derfor har mennesket fået et 
immunsystem.”

– Peer Bach Boesen
Allergi, årsager og behandling - antrosofisk belyst

Foreningen Alma • Hagemannsvej 11 • 8600 Silkeborg • www.alma-info.com • Tlf: 86 81 92 77 • e-mail: alma@alma-info.com

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.

5 703157 041098
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