
Naturlig hjælp til 
Forkølelse  

og influenza              
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VINTERINFEKTIONER
”Det danske vejr er Ga-Jol-vejr” lød sloganet engang for de 
velkendte lakridspastiller. Og vi kan jo ikke komme udenom, 
at det danske vintervejr med regn og rusk kan være en 
prøvelse for humøret og helbredet. Lidt kriller i halsen kan en 
lakridspastil godt lige jage væk, men det er straks sværere, 
når virus slår sig ned med forkølelse eller influenza som 
følgesvende. 

Hos nogle mennesker – især ældre eller mennesker med et 
svækket immunforsvar – kan en forkølelse eller influenza 
udvikle sig til en dybere infektion, fordi immunforsvaret 
har svært ved at færdiggøre infektionen. Hos dem kan 
en vinterinfektion derfor udvikle sig til f.eks. pande-/
bihulebetændelse, bronkitis og lungebetændelse. Men vi 
kender nok alle til følelsen af, at forkølelsen eller influenzaen 
ikke er til at slippe af med og bliver hængende med hoste, 
træthed, svimmelhed osv.

Vi har her i hæftet samlet nogle gode råd til, hvad du kan gøre 
for at hjælpe din krop godt igennem vinterens infektioner.

Gelsemium (Gelsemium 
sempervirens) beskytter 

i homøopatisk form 
hjernen imod at 
blive påvirket af 

virusinfektionen. 
Indgår i D12 i Influron



Sukkerkugler (globuli) indtages i munden, 
hvor de smelter gradvist en stund, inden de 
tygges/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 
dryppes direkte i munden. Bland ikke flere 
slags dråber sammen, men indtag dem 
umiddelbart 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 
indtræder. 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.

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, når 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 
lægemiddel en forværring af symptomerne. Denne 
forværring er velkendt og velbeskrevet og kaldes en 
førstegangsforværring. Den er udtryk for, at lægemidlet 
har aktiveret 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. Derefter 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, som 
er 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 svarer 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 dryppes 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 
stuetemperatur og bør ikke udsættes for direkte sollys.

Valg af fortyndingsgrad
Enkeltmidlerne fås i forskellige fortyndingsgrader 
(potenser). 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 
videregive det til barnet via modermælken.

Små børn 
Små børn kan man hjælpe med at indtage lægemidlerne 
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 til en mulig behandling og bør ikke udelade en 
evt. klinisk undersøgelse hos egen læge.

DOSERING
Medmindre andet er nævnt i teksten, er det følgende dosering, der gælder.
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FORKØLELSE
Det er fuldstændigt ufarligt at blive forkølet for de 
allerfleste mennesker. Det er allerhøjest lidt irriterende, 
når man er stoppet i næsen og ikke er helt på toppen. 
Men det er virkeligt drænende, hvis du er én af de 
uheldige, som let tiltrækker forkølelser og måske 
ovenikøbet har svært ved at slippe af med dem igen.

En normal forkølelse skal ikke tage mere end højst en 
uges tid. Når virus rammer slimhinden, vil slimhinden 
reagere med at blive inflammeret, irriteret og øm, 
samtidig med at tyndt vandigt snot og slim bliver frigivet. 
Tit nyser vi også mange gange – og det er på dette stadie 
af infektionen, vi smitter allermest, så vis hensyn til dine 
omgivelser, når du nyser og hoster. 
Nu får vi den dér følelse af, at slimhinderne er knastørre, 
og snottet svier og brænder i næsen, samtidig med at 
vi har krillerhoste. Det er virkelig irriterende, men det er 
en smart reaktion, som hjælper kroppen med at rense 
slimhinderne og aktivere immunforsvaret. Det mærkes 
ved, at temperaturen stiger en smule, så man fryser 
og sveder lidt og føler sig træt og lidt ved siden af sig 
selv. Inflammationen i slimhinderne tager til, så næsen 
stopper til, og halsen gør ondt; og tit får man også 
lidt hovedpine – især hvis der er tendens til pande-/
bihulebetændelse. Ikke nok med det, så ryger smags- og 
lugtesans sig også en tur. Nu er det bare rigtigt øv!

Men NU går immunforsvaret for alvor i gang; og vi kan 
se det ved, at snot og slim bliver tykt og grønt, og der 
kommer meget af det. Så ved vi, at der er lys forude. 
Vi skal bare lige pudse næse og hoste os igennem et 
par dage, så er det forbi. Og pludseligt er der igen luft 
igennem næsen, og maden smager igen; og til sidst er 
hosten også væk, og så er alt igen som før. I hvert fald, 
når alt forløber harmonisk.

Gode råd ved forkølelse 
Det ligger i navnet ”forkølelse”, at hele missæren starter 
med, at vi er blevet for kolde på et tidspunkt. De fleste 
gode husråd til forkølelse går da også på at tilføre 
varme: Klæde sig varmt på, drikke varme drikke osv. Og 
det er ikke helt tosset, for kroppens varmeorganisation 
er vigtig for vores helbred. Både immunforsvar, feber-
reaktion og kredsløb beror på, at kroppen kan styre 
kulde og varme. 

En god varm te af kamille, timian og/eller salvie virker 
både varmende, antiseptisk og hostestillende. Et varmt 
fodbad vil også gavne – og sjovt nok gavner det endnu 
bedre med et fodbad, hvor du veksler mellem koldt og 
varmt vand. På sidste side kan du læse, hvordan du 
laver dig sådan et vekselfodbad.

Herudover er der god hjælp at hente i homøopatien.

Snuron indeholder homøopatisk udtræk fra den 
immunstyrkende plante, Echinacea, der frem for alt 
styrker immunsystemets hvide blodlegemer. Snuron 
indeholder desuden homøopatisk udtræk fra løg, 
som virker opbyggende på næseslimhinderne og 
fremmer sekretionen fra dem. Endelig indeholder 
Snuron udtræk fra planten salvie, som er kendt 
for at indeholde desinficerende stoffer. 

Snuron giver forkølelsen et harmonisk forløb, 
da det styrker slimhinderne og stimulerer 
immunforsvaret, så slimhinderne kan modstå 
virus og udskille tilpas mængder slim/snot. 
På den måde bevæges infektionen udad, og 
forkølelsen forkortes.

Supplerende behandling
Feber er kroppens måde at bekæmpe infektioner på. 
Hvis feberen bliver for høj, kan den sænkes med Ferrum 
phos. D12, som desuden virker styrkende på lunger og 
bronkier. 

Aconitum D6 er et klassisk enkeltmiddel til 
forkølelsessymptomer, hvor næseslimhinden føles tør 
og brændende, og snottet er tyndt og næsten svier i 
næsen. Tag det i akut dosering lige så snart, du mærker 
de første tegn på dette.

Morgenfruesalve virker både helende og beskyttende 
og er rigtig rar at smøre på den røde, slidte 
forkølelsesnæse. Varm gerne cremen lidt op i 
hænderne, inden den påføres – så er den mere blød.

Echinacea og Anis indgår i BroronBørn
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INFLUENZA 
Feber, ømme muskler og led, hovedpine, mangel på 
appetit, tør hoste, træthed, måske endda løbende næse 
og øm hals. Når du mærker disse symptomer, er den 
næsten stensikker: Influenzaen er på spil! Feberen, 
som kan nå helt op på 40°C, falder normalt igen efter 
2-3 dage. Herefter bliver de fleste ret hurtigt raske 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 hjerte-/
lungesygdomme eller svækket immunforsvar. Varer 
feberen i mere end 5 dage, eller oplever du åndenød og 
besværet vejrtrækning, bør du konsultere lægen, da det 
kan være tegn på, at der er tilstødt sekundær infektion.
 

Hvordan får du influenza? 
Influenza er en virussygdom, som typisk rammer i 
vinterhalvåret – 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 
hænderne; 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 
desuden febernedsættende håndkøbslægemidler, 
da den forhøjede temperatur netop er med til at 
forkorte sygdomsforløbet. På den måde kan du 
forebygge, at infektioner som lungebetændelse, 
mellemørebetændelse og bihulebetændelse støder til. 

Homøopatiske lægemidler virker både på bakterier 
og vira. Influron er et homøopatisk lægemiddel, 
som indeholder flere af homøopatiens klassiske 
influenzamidler såsom Stormhat (Aconitum napellus) 
og Gelsemium (Gelsemium sempervirens). Influron 
styrker og stimulerer kroppens eget immunsystem til at 
bekæmpe influenzaen. 

NB - det er vigtigt at begynde at tage Influron med det 
samme, du mærker de første influenzasymptomer – så 
har Influron de bedste forudsætninger for at støtte din 
krop imod virus.

Du skal ikke være ked af det, hvis du først kommer 
i gang med Influron senere i forløbet. Godt nok 
vil symptomerne kun lindres i mindre grad, men 
behandlingen bevirker, at din krop bedre kan 
færdiggøre infektionen, så du slipper for at ”hænge i 
bremsen” i lang tid bagefter.

Supplerende behandling
Feber er kroppens måde at bekæmpe infektioner på. 
Hvis feberen bliver for høj, kan den sænkes med Ferrum 
phos. D12, som desuden virker styrkende på lunger og 
bronkier.  

Aconitum D6 er et klassisk enkeltmiddel til 
forkølelsessymptomer, hvor næseslimhinden føles tør 
og brændende, og snottet er tyndt og næsten svier i 
næsen. Tag det i akut dosering lige så snart, du mærker 
de første tegn på dette.

Aconitum/Eucalyptus organocomp. er et akutmiddel 
ved influenza og forkølelsessymptomer med 
muskelsmerter, svede/fryseture og generel ”skidt-
tilpas-hed”. Akut dosering til voksne: 1 drikkeampul 3 
gange daglig i 2 dage. Herefter 1 ampul daglig til æsken 
er tom.

Efterbehandling 
Når de akutte influenzasymptomer er væk, er det vigtigt 
at tage sig tid til at komme til kræfter igen, så der 
ikke støder flere sygdomme til. 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. 
Stress er immunforsvarets værste fjende, så start ikke 
for tidligt på arbejde igen; men tillad organismen at 
færdiggøre infektionen på en god måde. JernVital H er 
et godt middel i denne fase, hvor det tilfører 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 hjælper kroppen til at færdiggøre infektionen og 
modvirker svimmelhed og tør hoste. 

Manglende lugtesans er meget irriterende, og nogle 
gange forsvinder den helt efter en forkølelse eller 
influenza. Cepa comp. genopbygger og styrker 
næseslimhinden, så lugtesansen igen kan fungere. Tag 
den gerne sammen med Influron, som hjælper kroppen 
med at færdiggøre virusinfektionen generelt. Skyl 
desuden gerne næsen med saltvand (se s. 13).

Forebyggelse
Personer med et sundt og stærkt immunforsvar 
modstår bedre forkølelse, influenza og andre 
virussygdomme. Det er muligt at styrke immunforsvaret 

med Argentit comp. Det kan bl.a. være en god idé, 
hvis man ofte bliver syg med influenza eller andre 
infektionssygdomme. Det virker bedst, hvis det tages op 
til sengetid. Dryp det i et glas vand og drik det slurkvis. 
Voksne og børn fra 10 år skal have 50 dråber, mens børn 
fra 1 – 9 år skal have 5 dråber pr. leveår i vandglasset. 
Der kan opleves immunreaktioner såsom nattesved 
og forbigående diarré - det er et tegn på, at midlet gør 
sin virkning. Bliver symptomerne ubehagelige, kan du 
nedsætte dosis. 

Voksne kan desuden styrke deres immunforsvar 
ved at indtage midlet Triplex organocomp. Det 
indeholder homøopatisk udtræk af brissel, knoglemarv, 
lymfeknuder og milt, som alle er centrale spillere 
i immunforsvaret og bl.a. producerer de hvide 
blodlegemer. Desuden indeholder det Echinacea, som 
virker immunstimulerende. Kan du ikke tåle Echinacea, 
kan du vælge midlet, Organum triplex, som indeholder 
næsten det samme blot uden Echinacea.

Echinacea comp. er et middel, der er at finde i mange 
menneskers husapotek. Det indeholder udtræk af 4 
klassiske infektions-urter: Echinacea, Salvie, Røllike 
og Timian. Tag det i lidt vand i akut dosering, så snart 
du mærker de første tegn på, at der er en forkølelse 
eller influenza på vej, og tag det gerne igennem hele 
sygdomsperioden, mens forkølelsen eller influenzaen 
står på. Urterne er kendt for deres antiseptiske og 
immunstyrkende egenskaber, så Echinacea comp. er 
god at have i baghånden.

Stormhat (Aconitum napellus) er et klassisk influenzamiddel 
i homøopatien. Indgår i D4 i Influron og i D6 i 

Aconitum/Eucalyptus organocomp.
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TILSTØDENDE SYGDOMME
Ikke nok med, at forkølelse og influenza er irriterende, 
så kan der tilstøde andre sygdomme, som forlænger og 
forværrer sygdommen.

Halsbetændelse
Tilstøder der halsbetændelse, kan du supplere med 
Cinnabaris D6. Akut dosering: 1 måleske (børn ¼ - ½ 
måleske) hver time dagen igennem, indtil mærkbar 
forandring indtræder. 
Du skal ikke bruge Cinnabaris D6 i mere end en uge. 
Fortsætter halssmerterne, kan du skifte til Cinnabaris 
D12. HUSK at blive undersøgt hos lægen ved stærke og/
eller langvarige halssmerter; og kontakt straks lægen, 
hvis du får vejrtrækningsbesvær.

Pande-/bihulebetændelse
Rigtigt mange mennesker har tendens til pande-/
bihulebetændelse; og de får næsten lige så sikkert 
som amen i kirken en infektion efter forkølelse eller 
influenza. Det er ikke altid, at antibiotika rigtigt virker, 
og så er det bare op ad bakke med hovedpine og tungt 
hoved og stoppet næse i ugevis.

Har du akut pande-/bihulebetændelse, er Berberis 
comp. det rette middel for dig. Den styrker slimhinderne 
og immunforsvaret, så infektionen kan bekæmpes 
indefra og ud. Supplér med Argentit comp., som virker 
infektionshæmmende og immunstyrkende. Har du 
feber, vil Ferrum phos. D6 virke febernedsættende.

Lider du af kronisk tilbagevendende pande-/
bihulebetændelse, som ikke rigtigt hverken vil starte 
eller slutte, skal du hjælpe kroppen med at løsne slim/

snot og på den måde hjælpe kroppen til at skubbe 
infektionen ud. Sineron gør lige præcist dét: Den sørger 
for, at der kommer et sundt flow fra næsehulernes 
slimhinder og hjælper kroppen med at udlede 
infektionerne. Men det tager tid! Du skal tage Sineron i 
minimum 3 mdr., og du skal forvente, at der vil komme 
gang i det grønne snot. Behandlingen vil gå igennem 3 
faser:
1. Slim og pus løsnes fra pandehulerne og bihulerne. 

Denne fase varer typisk 2 – 4 uger
2. Slim og snot flyder stadig, men slimhinderne 

begynder langsomt at bygge sig op. Denne fase 
varer ca. 2 uger

3. Slimhinderne opbygges, så de ikke er så 
modtagelige for smitte og infektion. Denne fase 
varer 2 – 4 uger.

Det er vigtigt at være vedholdende i behandlingen 
og bevare fokus. I 2. fase står slimhinderne åbne 
og er sårbare overfor infektion, hvis du afbryder 
behandlingen her. Så hold ud!

Nogle mennesker har så fastsiddende/kronisk pande-/
bihulebetændelse, at Sineron ikke virker snotløsnende 
i første omgang. De kan have knastørre slimhinder 
og føle, at de slet ikke kan komme af med deres 
bihulebetændelse – den sidder bare og tynger og 
dunker. Har du det lige sådan, skal du starte processen 
med at tage Hepar sulf. comp. Tag den op til 8 gange 
dagligt, indtil sekretionen er godt i gang. Den virker 
kraftigt uddrivende på slim, snot og infektion, så du 
kan godt opleve rigtig meget grønt snot, når du tager 
den. Og det er en god ting: Det betyder, at midlet har 
gjort sin virkning, og du nu kan skifte til Sineron og køre 
igennem faserne, som nævnt ovenfor.

Lungebetændelse
Får du ifm. forkølelse eller influenza smerter ved brystet 
og åndedrætsbesvær, skal du straks konsultere lægen. 
Hvis du har lungebetændelse, vil lægen udskrive 
antibiotika til dig; og det vil vi stærkt anbefale dig at 
tage imod, da lungebetændelse kan være lumsk og 
udvikle sig meget voldsomt ganske pludseligt. Et godt 
supplerende middel til lungebetændelse er Pulmon. 
Det angriber betændelse i lunger og bronkier; og det 
er et godt middel til mennesker, som let får astma 
og bronkitis af forkølelse og influenza. Det hjælper 
kroppen med at bekæmpe infektionen og arbejder godt 
sammen med antibiotika.

Det er vigtigt at tage Pulmon i akut dosering, så længe 
lungebetændelsen er i den akutte fase med feber og 
stærk hoste. Når feberen er faldet, kan du gå over til 
normal dosis. Supplér gerne med Ferrum phos. D12, 
som virker febernedsættende samtidigt med, at den 
styrker lunger og bronkier. 

Har du tendens til astma virker Cuprum aceticum comp.  
afslappende på de forkrampede bronkier. Tag det i 
akut dosering, når du føler behov for det. Det kan uden 
problemer tages sammen med din lægeordinerede 
astmamedicin.

Hoste
Hvis du har løs hoste med slimdannelse, er BroronBørn 
et godt slimløsnende middel. På trods af navnet er det 
velegnet til alle aldre. Det gør slimen tynd, så den er let 
at hoste op.

Har du tør og irriteret hoste, er Drosera comp. det 
rigtige valg. Det hjælper kroppen med at færdiggøre 
infektionen og berolige de irriterede slimhinder.

Nogle gange svinger hosten mellem tør og løs i ét væk. 
Her kan du bruge Pulmo/Petasites organocomp. Det er 
et middel, som er til generel kraftig hoste, som kan være 
svær at komme af med; og hvor det er svært at fastslå 
helt konkret, om hosten er tør eller løs.

Forkølelsessår (Herpes simplex)
90 % af befolkningen går rundt med denne virus i 
kroppen. Den ligger i dvale, indtil immunforsvaret er 
svækket af forkølelse eller stærk soleksponering; og SÅ 
bryder såret ud. Det føles først som en prikken/stikken i 
huden – typisk i læben. Herefter danner der sig blærer, 
som er ømme. Når blærerne brister, løber der væske ud, 
som kan smitte andre med virus. Så tag hensyn og del 
ikke din drikkedunk eller håndklæde el.lign. med andre, 
når du har forkølelsessår. Til slut danner såret skorpe, 
hvor det heler indenunder; og så er såret snart væk 
igen.
 
Så snart du mærker, at det prikker og stikker i huden, 
kan du duppe stedet med Triplex organocomp. Dup 
ampullen på en vatpind og påfør midlet. Drik resten af 
ampullens indhold. Gør dette hver dag i 10 dage. Du 
kan desuden duppe læben med Echinacea comp. ind 
imellem Triplex organocomp. Bemærk dog, at der er 
alkohol i Echinacea comp., så den vil svie, hvis der er 
gået hul på blærerne, men det er et kortvarigt ubehag, 
da alkoholen også virker let bedøvende på huden. Smør 
gerne Morgenfruesalve på læben. Den virker helende og 
beskyttende.
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Næseskylning/næsespray
Du kan skylle næsen med isotonisk (0,9 %) saltvand. 
Du kan købe et såkaldt ”næsehorn” på apoteket og i 
helsekostforretninger og skylle næseslimhinden ren for 
slim og urenheder. Læs brugsanvisningen grundigt og 
brug kun rent isotonisk saltvand.

Du kan også købe næsesprays med saltvand, som 
fugter og renser næseslimhinden. De kan fås med rent 
saltvand eller tilsat eucalyptus for ekstra effekt. Der 
findes flere slags – både dråber, spray og douche – med 
flere forskellige saltkoncentrationer. Spørg personalet 
på apoteket til råds.

Saltvands-næsespray kan bruges ubegrænset til 
forskel fra de håndkøbs-næsesprays, som indeholder 
slimhinde-sammentrækkende lægemidler. Hvis du 
ikke kan sove om natten pga. stoppet næse, kan disse 
næsesprays anvendes med forsigtighed og HØJST i 5 
dage i træk.

Pas på dig selv
Det bedste du kan gøre for dig selv, når du har været 
syg, er at tage den med ro og lade batterierne op igen. 
Sørg for hvile og god og nærende mad. Tag ikke for 
tidligt på arbejde igen og undgå stress. Sådan giver du 
din krop de bedste forudsætninger for at hele og danne 
antistoffer.

Hvis du er meget træt, kan JernVital H hjælpe dig. Den 
stimulerer optagelsen af jern og andre næringsstoffer 
fra kosten, så du hurtigere kan komme til kræfter og få 
energien tilbage. Desuden styrker det immunforsvaret 
og iltningen af kroppen.

Vigtigst er det dog at lytte til din krop og give den tid. 
Forsvinder trætheden ikke efter en måneds tid, skal du 
konsultere en behandler, som kan hjælpe dig videre.

Vaccination
Vaccinationer bliver tilbudt gratis til udvalgte 
befolkningsgrupper, når der er sæson for influenza. 
Vælger du at lade dig vaccinere, kan du styrke din krop 
med homøopatiske midler.

Først og fremmest er det vigtigt at være sund og 
rask samt have et tilstrækkeligt D-vitaminniveau i 
blodet; og desuden ikke at være sløj eller snottet på 
vaccinationstidspunktet. Efter vaccination skal du tage 
den med ro og give kroppen fred til at arbejde.

Du kan støtte kroppen homøopatisk på følgende måde. 

Thuja D6 er det vigtigste immunstyrkende middel ifm. 
vaccination. Supplér med en immunstimulerende kur 
med Argentit comp., hvor du tager 50 dråber i et glas 
vand til natten. 

En stabil fordøjelse er en forudsætning for et 
velfungerende immunforsvar. Derfor er Cichorium 
comp.  et godt supplement ifm. vaccination, da det 
harmoniserer lerverens og galdens indbyrdes rytme.

For alle midlerne gælder det, at de tages fra 1 uge før til 
3 uger efter vaccination.

PRAKTISKE RÅD
Dampbad
Et dampbad kan hjælpe med at mindske hævelsen 
i næse-slimhinderne, så du bedre kan trække vejret 
gennem næsen. Fyld en stor skål med kogende vand 
og sæt dig med hovedet ind over skålen med et stort 
håndklæde over hovedet, så du laver et lille ”telt”. 
Træk vejret dybt, så dampen indåndes. Tilsæt gerne 
pebermynteolie, kamille, timian, salvie eller Echinacea 
comp. til det kogende vand (se også nedenfor) Dette kan 
gøres flere gange dagligt efter behov.

Urte-te
Kamillete er nok den mest kendte af alle urteteer; og 
den fortjener til fulde sin berømmelse: Kamille virker 
beroligende, afslappende, varmende og let antiseptisk. 
Kamilleblomster fås både i løs vægt og i tebreve. Vælg et 
mærke, hvor du er sikker på kvaliteten og renheden.  

Salvie-te har en god virkning på hoste og astma. Har du 
ikke selv urten i din have, kan du købe salvie i løs vægt 
i helsekostforretningen. Sådan gør du: 1 spiseskefuld 
urter til en kop vand gives et kort opkog og trækker i 10 
minutter. 

Timian har en velgørende virkning på 
forkølelsessymptomer og en antiseptisk effekt pga. dens 
naturlige indhold af thymol, som har vist sig virksomt 
ved en lang række infektions- og åndedrætssygdomme. 
Tilbered teen som beskrevet ovenfor under Salvie. Du kan 
med fordel blande de to urter til en aromatisk ”hoste-te”. 
Tilsæt gerne honning til teerne. Det har en lindrende 
effekt på hoste og ru hals.

Rød næse
Næsen bliver rød og slidt af snot og lommetørklæder. 
Morgenfruesalve virker beskyttende og helende på den 
ømme næse.
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ALMAS HÆFTER 
Hæfter kan bestilles eller downloades fra Almas hjemmeside.

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 ca. 3 
minutter, derefter skiftes over til baljen med det kolde 
vand. Hold fødderne her i 10-30 sekunder. Derefter skif-
tes over til baljen med det varme vand i ca. 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.foreningen-alma.dk

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.foreningen-alma.dk, 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 
hæfte, 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.

Foreningen Alma oktober 2022
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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

5
703157

041135 Foreningen Alma • Hagemannsvej 11 • 8600 Silkeborg
www.foreningen-alma.dk • Tlf: 86 81 92 77 • kontakt@foreningen-alma.dk


	Vinterinfektioner
	Praktiske råd ved brug af homøopati
	Dosering
	FORKØLELSE
	Gode råd ved forkølelse 
	Supplerende behandling

	INFLUENZA 
	Hvordan får du influenza? 
	Gode råd mod influenza 
	Supplerende behandling
	Efterbehandling 
	Forebyggelse

	Tilstødende sygdomme
	Halsbetændelse
	Pande-/bihulebetændelse
	Lungebetændelse
	Hoste
	Forkølelsessår (Herpes simplex)

	PRAKTISKE RÅD
	Dampbad
	Urte-te
	Rød næse
	Næseskylning/næsespray
	Pas på dig selv
	Vaccination

	Vekselfodbad
	Almas hæfter 

