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100 myter om allergi Jesper Brandt Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Ifølge Astma-Allergi Danmark har
hver femte dansker allergi. Mange mennesker lever hver dag med gener og belastninger, som kan forringe

livskvaliteten. Flere er ramt af gentagen nysen, eksem, kløe, tilstoppet næse, tør hud etc. 

Allergi er en overreaktion i immunsystemet på ellers normalt uskadelige stoffer, og både voksne og børn
rammes af sygdommen. Med en så stor gruppe af mennesker, der er berørt af allergi, er det kun naturligt, at
myter om sygdommen florerer. Derfor laver vi nu bogen 100 myter om allergi for at finde hoved og hale i de

ofte modstridende udsagn om sygdommen. 

Myterne er f.eks.: Opvækst i et hjem med pelsdyr øger risikoen for udvikling af astma og allergi allergi kan
udløses af stressallergi er ligeså almindeligt på landet som i byen.

100 myter om allergi er den tiende bog i myteserien fra FADL’s Forlag. Den går mere ind i det
sundhedsfaglige felt end de seneste udgivelser om mad, sex og kærlighed. Forfatteren bag bogen er

børnelæge Jesper Brandt Andersen, der tidligere har skrevet bøgerne Børnelægens store bog om barnets
sygdomme og biografien om den danske anatom Thomas Bartholin. 
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