POLLENALLERGI

Tren inne. Har du pollenallergi, er
det ikke dumt å ta treningen inne på
et treningssenter når pollenspredningen
er på sitt verste.

Dropp hardtrening i pollensesongen
Allergivennlige
bambusprodukter
SPESIELT UTVIKLET TIL SENSITIV
HUD/ATOPISK

-

allergivennlig
l UNIKT STØVOPPTAK

-

l UNIK FILTRERING
l EKSTREM LAV VEKT
l LANG LEVETID

varmeregulerende

-

l BØRSTELØS MOTOR

NYHE
T!

l MODERNE DESIGN
Postboks 2219
3255 Larvik

PHYSIOMER, den naturlige og effektive
løsningen som gjør det lettere å puste ved:

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.no

• Neseproblemer, også for barn
• Snue og forkjølelser
• Akutte infeksjoner i øvre luftveier
• Allergisk snue (rhinitt)
• Kroniske problemer og nesepolypper
• Etter kirurgi i nesen og bihuler
Postboks 2219
3255 Larvik

Finnes på apotek
www.aconordic.com
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Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.no

fukttransporterende
naturlig antibakteriell

Undertøyet funker
utmerket til under
utedressen eller som pysj. Den varmer
når det er kaldt og kjøler når det
er varmt.
Telefon:
331 35 777
www.vorwerk.no

Dersom du har sterke pollenallergisymptomer, bør du droppe treningsøkten. Når
du trener puster du inn mange ganger mer luft enn ellers, så vent med de harde
treningsøktene til dager med lite pollenspredning.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

Hvis du er en av de mange
som liker å holde deg i form
gjennom hele året, kan det
være ekstra irriterende å bli
satt ut av spill med rennende
øyne og nese, hodepine og
generelt dårlig allmenntilstand. Men om årsaken er
pollenallergi eller en infeksjon,
har ingen betydning; er du syk
er det ingen vits i å trene, det
kan gjøre vondt verre og du
får uansett ikke noen treningseffekt.
Dette er rådet fra Kai-Håkon
Carlsen, som er professor ved
Barnemedisinsk avdeling ved
Oslo universitetssykehus og
dessuten fagredaktør av
NAAFs fagblad Allergi i Praksis. Carlsen er Norges fremste
ekspert på sammenhengen
mellom luftveissykdommer

og idrett, og har blant annet
forsket på hvorfor så mange
idrettsutøvere utvikler astma.

bør for øvrig heller ikke trene
rett ved siden av en motorvei.
– Noen velger å reise bort
i bjørkepollensesongen til et
Puster inn mer pollen. – Jo
sted med mye mindre pollen.
hardere du trener, desto mer
Hvis du ikke har anledning til
luft inhalerer du. Ved normal
dette, kan du trene i regnvær,
pust inhalerer du kanskje 8–10 da er det lite pollen i luften,
liter luft pr minutt, mens du
sier han.
ved hard trening med høy puls
Ved sjøen kan det også
fort kan inhalere 100 liter pr
være mindre pollenspredning,
minutt. Og når du puster inn
så padling, roing og svømming
mer luft, trekker du også inn
kan være fine treningsaltermer av allergenene som benativer. Det å trene innendørs
finner i luften ned i lungene.
kan være bra for mange, men
Det gjelder det samme for
husk at det ikke nødvendigvis
pollen som for forurenset luft, er pollenfritt inne heller.
Det er uansett lurt å være
forklarer Carlsen.
Hvis du skal bedrive hard
forsiktig, for ikke å forverre
intervalltrening og annen kon- pollenallergisymptomene.
Noen dager kan det være lurt
disjonstrening, er det lurt å
unngå å gjøre dette midt i den å heller gå en tur enn å løpe
verste pollenspredningen. Du intervaller. Det er ingen vits i å

presse seg selv på dårlige dager.
Husk medisinering. Har du
pollenallergi og/eller astma er
det svært viktig å ta forebyggende medisiner hver dag,
som anvist fra din lege. Dette
gjelder særlig i pollensesongen.
Dersom du trenger medisin før
fysisk aktivitet, skal denne tas
minst 15 minutter før økten
begynner.
Dessuten må du alltid varme
opp godt før du setter i gang for
fullt. Før en økt med intervalltrening bør du varme opp med
20–40 minutter rolig jogging/
sykling.
– Det å være i god fysisk
form vil ikke redusere pollenallergisymptomene, men det vil
kunne gi en bedre sykdomsmestring, sier Carlsen. n
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Treningstips for deg med pollenallergi
l Følg med på pollenvarselet, og tren når
l
l
l

l
l
l

pollenspredningen er liten.
Tren i regnet, da er det lite pollen i luften.
Unngå trening utendørs når det er sol og vind, da er
pollenspredningen alltid størst.
Tren innendørs i treningssenter eller svømmebasseng. Pass på å skifte klær slik at du ikke drar 		
med deg store mengder pollen utenfra, og
unngå lufting gjennom åpne vinduer
uten pollenfilter.
Ha alltid med deg allergimedisiner
på trening.
Få treningsråd av fastlegen din.
Bruk pollenmaske når du
trener – kan bestilles
i NAAFs nettbutikk –
nettbutikk.naaf.no.

Derfor er det viktig å være aktiv
Fysisk aktivitet er viktig for
alle, og spesielt for de som
har astma og kols. Her er
noen av årsakene til at det
er sånn:
- Det at du er i god
fysisk form gjør deg i
stand til å delta i lek og
aktiviteter sammen med
andre, noe som utvikler
en god selvfølelse og
egenverdi.
- Fysisk
aktivitet
gjør deg
ikke bedre
av sykdom-

men, men det gjør at du
blir bedre i stand til å takle
den.
- Trening gir både
fysiske og psykiske effekter, med økt toleranse
for anstrengelse, bedre
livskvalitet og færre sykehusinnleggelser.
- Treningen bør være
allsidig og omfatte utholdenhets-, styrke -og
bevegelighetstrening.

Geilomo barnesykehus
Oslo universitetssykehus
Vi tilbyr høstopphold for ungdom mellom
16 – 18 år i perioden 9. – 18. august 2015
Søknad gjennom fastlege til:
OUS HF Ullevål Barnemedisinsk avdeling
Henvisning
Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

SUNN HUD
FOR ALLE
Sanex har en misjon om å hjelpe hver
og en av oss ha en sunn hud hver dag.
Sunn hud trenger litt hverdagshjelp,
så vi tilbyr skånsomme produkter som
kan hjelpe deg holde den sunn.
I 30 år har Sanex ledet vei for pleie av huden. Vi
var de første til å introdusere såpefrie dusjsåper og
alkoholfrie deodoranter i 1984 – og vi har tilbudt
hudvennlige innovasjoner siden.
På Sanex Research and Development Centre,
studerer og analyserer vi huden og det den trenger
for å holde seg sunn. Vi utvikler produkter som
minimerer risikoen for allergiske reaksjoner, ved
bruk av ingredienser og dufter som er spesielt
utvalgt for å redusere muligheten for allergiske
utfall. Våre formuleringer rengjør både sensitiv og
normal hud skånsomt.
Sanex produkter er designet for å beskytte huden
din og gi den fukt, opprettholde dens naturlige
beskyttelsesbarriere og respektere pH balansen.
Sanex serien inkluderer dusjsåper, deodoranter og
håndsåper, alle dermatologisk testet.

Huden beskytter hele kroppen. Sanex
hjelper deg å beskytte huden.

DET HUDEN VILLE VELGE

NYHET

Søknadsfrist: 19. mai 2015
For mer informasjon, kontakt oss på
tlf: 32 09 50 00 eller ta en kikk få facebook:
Geilomo barnesykehus oﬃsielle side
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Tilgjengelig i dagligvarebutikker
over hele landet!

www.sanex.no
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Holder huden sunn

