
Stosuj się do terapii ustalonej z lekarzem. *Wspomagaj 

układ odpornościowy – zadbaj o odżywczą, bogatą w 

witaminy i minerały dietę, sen, aktywność fizyczną, 

odpoczynek, relaks. *Dbaj o dobrą pracę wątroby (dieta, 

ostropest plamisty). *Zwróć uwagę na alergie krzyżowe – 

unikaj owoców, warzyw, które wywołują reakcje podobne 

do uczulenia na pyłki.*Wykonuj proste ćwiczenia 

oddechowe, które pomogą w trudnym czasie.*Unikaj 

wietrzenia i przebywania na powietrzu w porach 

pylenia, największego stężenia pyłków (rano, dni gorące, 

wietrzne), podczas koszenia traw. *Spaceruj, dbaj o 

aktywność fizyczną i wietrz pomieszczenia w porach o 

najmniejszym stężeniu pyłków (po deszczu). *Odpoczywaj 

raczej nad morzem lub wysoko w górach. *Przemywaj 

twarz, ręce, spłukuj ciało po przyjściu do domu, pracy. 

Zmień także odzież. *Chroń oczy okularami. *Często 

odkurzaj i przemywaj wodą pomieszczenia, w których 

przebywasz, pracujesz, śpisz. *Otocz się (w rozsądnej ilości) 

roślinami, które poprawiają jakość powietrza w 

pomieszczeniach np. aloes, wężownica, skrzydłokwiat, 

paproć, bluszcz. *Rozważ kupno oczyszczaczy powietrza, 

stosuj filtry oczyszczające w odkurzaczach. *Wypijaj 

odpowiednią ilość niegazowanej wody mineralnej  (1,5-2 l), 

by nie dopuścić do odwodnienia organizmu i wspomagać 

ciało w procesie produkcji śluzu, niezbędnego do ochrony 

fałdów głosowych. *Stosuj nawilżacze powietrza, gdy 

odczuwasz suchość w krtani. *Wspomagaj się inhalacjami z 

solą fizjologiczną. *Płucz jamy nosa wodą morską 

kilkakrotnie w ciągu dnia lub stosuj gotowe zestawy do 

płukania nosa i zatok. *Dbaj o dobry stan śluzówek gardła 

i krtani. *Wspomagaj krtań środkami nawilżającymi, 

które podczas ssania tworzą filtr ochronny dla 

podrażnionych błon śluzowych oraz intensywnie nawilżają  

uszkodzoną śluzówkę gardła i krtani, sprzyjają jej 

regeneracji.  

Jak sobie pomóc w okresie pylenia,  
gdy jesteś alergikiem i pracujesz głosem? 
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Zrób wszystko, by wiosenna alergia nie odebrała Ci 
głosu. Przygotuj się do sezonu alergicznego, jeszcze 
przed jego rozpoczęciem. 
Wspomóż układ immunologiczny po zimie, oczyszczaj ciało 
z toksyn. Wprowadź zmiany w diecie (więcej warzyw i 
owoców, pij wodę z cytryną i miodem lub octem 
jabłkowym), zadbaj o styl życia, ogranicz używki, cukier, 
żywność przetworzoną, wspomagaj pracę wątroby. 
Wypijaj więcej płynów (woda, ciepłe herbaty ziołowe, 
napary z owoców). 

Przygotuj się do leczenia alergii. 
Skonsultuj się z lekarzem alergologiem i laryngologiem, by 
zoptymalizować leczenie alergii,  zmniejszyć skutki 
uboczne przyjmowanych leków i uniknąć długotrwałej 
kontuzji krtani.  
Ustal z lekarzem leczenie,  zmień leki na takie, które 
najmniej obciążą Twoją krtań i nie wysuszą jej na wiór 
Zapytaj o leki stosowane miejscowo, bez obciążania całego 
organizmu. 
Zapytaj lekarza o możliwość immunoterapii, co zmniejszy 
objaw alergii i pomoże uniknąć negatywnych skutków jej 
leczenia. Ochroni Twój głos. 
Rozważ wspomaganie się alternatywnymi metodami 
leczenia np. akupunktura, homeopatia. 

zanim nadejdzie


