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Soleksem

Hvordan viser soleksem sig?
Soleksem udløses oftest om 
foråret og sommeren efter kraftig 
solpåvirkning. Det typiske for-
løb er udslæt med små blærer, 
rødmen og betydelig kløe. Oftest 
bliver huden jævnt rød i området. 
Kløen stilner af efter få timer, men 
blærerne kan optræde i 1-2 døgn 
efter ophold i solen. Symptomer-
ne aftager i løbet af få dage, hvis 
man undgår solen.

Hvorfor får man soleksem?
Soleksem er en slags lokalre-
aktion på dannelse af bestemte 
stoffer i huden. Hvis man rammes 
af soleksem er årsagen ofte, at 
huden mangler evnen til at opta-
ge solens lys. Solens ydre lys kan 
ikke ubearbejdet virke i menne-
skets indre – det skal omdannes.
Formår huden ikke i et samarbej-
de med de indre organer, bl.a. 

binyrer og lever, at optage og 
omdanne sollyset, kan der opstå 
to forskellige reaktioner – på den 
ene side soleksem og på den 
anden side depressioner.

Hvem rammes især?
Soleksem er hyppigt forekommen-
de. Man regner med, at i Norden 
er ca. 10-15% af befolkningen 
rammes, og tallet er stigende. 
Soleksem ses lidt hyppigere hos 
kvinder end mænd. Oftest optræ-
der det hos unge eller yngre voks-
ne, men det kan også vise sig 
for første gang i høj alder. Især 
lyshudede og personer der ikke 
er vant til at opholde sig i solen 
har risiko for at udvikle soleksem. 
Mørkere pigmenterede personer 
kan dog også få sol eksem. I visse 
familier er sygdommen hyppig, 
hvilket kan tyde på at en arvelig 
faktor.



Find nærmeste forhandler/behandler på 
www.allergica.dk

Princippet i den 
homøopatiske behandling:
Når man behandler med Helioron 
styrkes lever og nyrer/binyrer. 
Disse organer er ansvarlige for 
menneskets indre lysstofskif-
te.  Når lever og nyrer/binyrer er 
velfungerende omdannes lyset i 
mennesket til bl.a. varme, godt 
humør og energi, samt sunde 
kemiske processer sættes i gang, 
f.eks. dannelse af naturligt vita-
min D. Desuden styrkes blodgen-
nemstrømningen og hudens evne 
til at modtage og omsætte lyset.
Mennesker som får soleksem har 
ofte en generel allergisk ten-
dens. Derfor stimulerer Helioron 
binyrerne der kan dæmpe aller-
giske reaktioner via sin narturli-
ge hormonproduktion.
Helioron kan også anvendes 
mod hudlidelsen Acne Rosa-
cea, som udviser et lignende 
reaktionsmønster, hvis huden 
udsættes for sollys eller varme, 
her anbefales det at supplere 
behandlingen med Biron.

Vejledende dosering
Voksne: 10 dråber 3 x dagligt.
Børn: 2-7 dråber 3 x dagligt.

Akut dosering
50 dråber (børn: 25 dråber) i et 
glas vand drikkes slurkvist over 
1/2 time 3 x dagligt,
eller 
10 dråber (børn: 5 dråber) i lidt 
vand drikkes hver 1/2 time, indtil 
virkning indtræder. Herefter følg 
vejl. dosering.

Særlige forholdsregler
Dette homøopatiske lægemiddel 
bør ved behandling af soleksem 
indtages 2–3 måneder inden 
huden udsættes for sollys.
Se videre forklaring under virk-
ning og førsteforværring.

Brug af anden medicin
Midlet kan kombineres med 
almindelig kemisk medicin.

Graviditet og Amning
Midlet kan indtages under 
graviditet og amning

Virkning og førsteforværring
Indtagelse af homøopatiske 
lægemidler kan i starten udløse 
symptomforværring.
Denne forværring er velkendt 
og velbeskrevet og kaldes en 
førsteforværring.
Den er et udtryk for, at lægemid-
let har aktiveret en helbredelses-
proces i kroppen og at kroppen 
forsøger at skille sig af med 
sygdommen.
Ved tegn på kraftig førsteforvær-
ring bør indtagelsen af læge-
midlet stoppes i 1-2 dage, eller 
indtil forværringen er aftaget 
helt.
Derefter påbegyndes behandling 
igen, dog med nedsat dosering 
og langsom optrapning.

Behandling med Helioron
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00 Homøopatisk medicin er læge mid-
ler fra mineral-, plante- og dyreriget, 
som ved hjælp af en særlig metode 
– potense ring – bliver stærkt fortyn-
dede. 
   Ved hjælp af denne særlige 
potenseringsmetode bliver det mu-
ligt at fremstille et stærkt virkende 
lægemiddel, som giver en medicinsk 
impuls til krop, sjæl og ånd og 
dermed styrker menne skets 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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