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Bogen om allergi Joan Tønder Grønning Hent PDF Bogen om Allergi. Danmarks mest populære allergibog
giver dig ALT, hvad du og din familie har brug for at vide om allergi og om at forebygge allergi.

"Bogen om allergi" fortæller dig – kort og konkret – hvad du reelt kan gøre, så allergi fylder mindst muligt i
hverdagen. Kort sagt: Hvad virker – og hvad er spild af tid og penge.

Allergibogen er en opslagsbog med ALT om fakta, forebyggelse, symptomer samt behandling af alle typer
allergi – men bogen har også særlige kapitler om allergi på jobbet, på rejsen, til højtider samt om stress og

allergi samt alternativ behandling af allergi.

Alle allergier er med.
Bogen giver dig svar på de allergispørgsmål, der vil dukke op i enhver familie. Og det er uanset om du eller
din familie har høfeber, astma, eksem, nældefeber eller fødevareallergi - og om I har allergi over for pollen,

dyr, husstøvmider, skimmmelsvampe, nikkel, medicin, parfume, latex, kemikalier eller bi og hveps.

Er du en travl kommende og nuværende forældre, så har du sikker heller ikke tid til at læse mere end det
absolut højst nødvendige for at løse akutte allergispørgsmål og -udfordringer. Med ”Bogen om Allergi” har

du for første gang alt om allergi samlet i én bog.

"Bogen om Allergi" er faglig godkendt og anbefalet af førende danske allergilæger. Bogen er derfor også
relevant for fagfolk i kontakt med allergikere fx ansatte i sundhedsvæsenet samt i institutioner og skoler.

 

Bogen om Allergi. Danmarks mest populære allergibog giver dig
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