
Oslo, 12 april 2013 

Råggroddroppar mot allergi kan ge varaktig symptomfrihet! 

Histamin är ett vävnadshormon som utsöndras från mastcellerna vid allergiska reaktioner. Histamin 
förlänger utbrottet och förstärker den allergiska reaktionen och smärtorna. 

Råg innehåller ett naturligt antihistamin i form av vitamin B5, vitamin B6 och vitamin C. Summan av den 
samlade effekten av dessa vitaminer får kroppen att utsöndra mindre histamin, som först märks genom att det 
rinner mindre från näsan och att symptomen lättar. 

Genom att minska histamineffekten, dämpas smärtorna, varaktigheten och styrkan i utbrottet. Antihistaminet 
i råg angriper den underliggande orsaken till besvären, inte bara symptomen. 

Råggroddroppar kan användas mot allergi efter behov. Vid regelbunden användning stärks motståndskraften 
tillräckligt mycket för att allergener från växter, djur och miljön avtar tillräckligt i styrka och frekvens till att den/
de försvinner för alltid under loppet av en säsong i genomsnitt. 

Stärkt motståndskraft neutraliserar överkänslighet och gör oss mindre känsliga för yttre påverkan som kan 
utlösa allergiska reaktioner. Se länkar nedan. 

Kvitt allergiplager med Oralmat (Hjemmet 20-2005) 
Oralmat mot gresspollenallergi (Allers 24-2012) 

Lösningen för ett allergi fritt liv hittar du på  http://www.oralmat.com/ eller genom att ringa ordertelefon 22 14 
08 00. 
Om du har medicinska frågor eller frågor i samband med kombination av droppterapi och läkemedel, skicka 
ett mejl till vår ’husläkare’ dr. Ray Agell: dr.ray.agell@gmail.com 

Missförstånd om emballage 
Förra året introducerade vi 20 ml-flaskor Oralmat Blå Max efter flera förfrågningar från kunder. 
Den ’nya’ flaskstorleken togs väl emot. Några reaktioner var mindre positiva då några kände sig lurade när 
de mottog sin 20 ml-flaska som de förväntade sig skulle vara dubbelt så stor som 10 ml-flaskan, inte samma 
storlek, som det visade sig. Förklaringen är att vi alltid har använt 20 ml-flaskor till 10 ml innehåll. Vi 
använder alltså bara en flaskstorlek för bägge två. Asken och etiketten visar om 20 ml-flaskan innehåller 
10 ml eller 20 ml. råggroddroppar. Vi beklagar förvirringen detta medförde för några. 

Vänliga hälsningar 
oralmat.com 
Lars Klette 
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