Oslo 12.april 2013

Rugspiredråper mot allergi kan medføre varig symptomfrihet!
Histamin er et vevshormon som utskilles fra mastcellene ved allergiske reaksjoner.
Histamin forlenger utbruddet og forsterker den allergiske reaksjonen og smertene.
Rug inneholder et naturlig antihistamin i form av vitamin B5, vitamin B6 og vitamin C. Summen av
den samlede effekten av disse vitaminene får kroppen til å utskille mindre histamin, som først
merkes ved at det renner mindre fra nesen og at symptomene letter.
Ved å redusere histamineffekten, dempes smertene, varigheten og styrken på utbruddet.
Antihistaminet i rug angriper den underliggende årsaken til plagene, ikke bare symptomene.
Rugspiredråper kan brukes mot allergi etter behov. Ved regelmessig bruk styrkes
motstandsdyktigheten nok til at allergi fra planter, dyr og miljø avtar tilstrekkelig i styrke og
hyppighet til at den/de forsvinner for godt i løpet av en sesong i snitt.
Styrket motstandsdyktighet nøytraliserer overfølsomhet og gjør oss mindre følsomme for ytre
påvirkninger som kan utløse allergiske reaksjoner. Se lenker under.
Kvitt allergiplager med Oralmat (Hjemmet 20-2005)
Oralmat mot gresspollenallergi (Allers 24-2012)
Løsningen til et allergifritt liv finner du på www.oralmat.com eller ved å ringe ordretelefon 22 14 08
00.
Har du medisinske spørsmål eller spørsmål i forbindelse med kombinasjon av dråpeterapi og
legemidler, send vår ’huslege’ dr. Ray Agell en epost til dr.ray.agell@gmail.com
Misforståelse rundt emballasje
Ifjor introduserte vi 20 ml flasker Oralmat Blå Max etter flere henvendelser fra kunder. Den ’nye’
flaskestørrelsen ble godt mottatt. Noen tilbakemeldinger var mindre hyggelige idet noen følte seg
lurt da de mottok sin 20 ml flaske som de forventet var dobbelt så stor som 10 ml flasken, ikke
samme størrelse, som det viste seg. Forklaringen ligger i det at vi har alltid brukt 20 ml flasker for 10
ml innhold. Vi bruker altså kun en flaskestørrelse for begge to. Esken og etiketten viser om 20 mlflasken inneholder 10 ml eller 20 ml. rugspiredråper. Vi beklager forvirringen dette medførte for
enkelte.
Vennlig hilsen
Oralmat.com
Lars Klette

