
 

 

 

 کنید ضد آلرژی خانه را کامال

 

 

دی کِ بِ ّر علت کَچک دچار عطسِ ، سرفِ ٍ آب رزیص بیٌی هی ضًَذ قرار گرفتي در هحیط ّای هستعذ افرا

 .آلرشی آًْا را تطذیذ هی کٌذ. برای جلَگیری ٍ کاّص عالئن فضای خاًِ را ضذ آلرشی کٌیذ

 کردى خاًِ آلرشی راّْای سادُ برای ضذ

ذ؟ وٌی هی عطسِ حسبسیت ٍ آلشطی دس فشد هی تَاًذ ثب عَاهل تحشیه وٌٌذُ تطذیذ ضَد ٍ ثِ طجع هطىالتی سا ایجبد وٌذ . 

سشفِ هی وٌیذ؟ اص چطن ّبی تبى آة هی آیذ؟ اگش ایي عالئن سا دس خَد دیذیذ احتوبال یىی اص افشاد صیبدی ّستیذ 

صا است. گشد ٍ خبن، وپه ّب ٍ هبیت ّب چٌذ تب اص  آلرشی داسًذ. غیش اص هحیط ثیشٍى، خبًِ ضوب ّن پُش اص عَاهل آلرشی وِ

وٌص حسبسیتی ضًَذ. پس یبد ثگیشیذ وِ چطَس خبًِ تبى سا اص ایي عَاهل پبن عَاهل خبًگی ّستٌذ وِ هی تَاًٌذ ثبعث ٍا

 .وٌیذ

 ًَِ اتاق ّا را ضذآلرشی کٌین؟چگ 

 تاى ضرٍع کٌیذ اتاق خَاب از

گشد ٍ خبن، حبٍی هَجَداتی هیىشٍسىَپی ثِ ًبم هبیت است وِ اص عَاهل لَی آلشطی صا ّستٌذ، پس اٍلیي چیضی وِ ًیبص 

 ّویٌطَس ًىٌیذ، فشاهَش سا تبى ّبی ثبلطت داسیذ جبسٍثشلی است. ثبیذ ّش چیضی وِ دس اتبق ٍجَد داسد سا جبسٍ ثشلی ثىطیذ.

هعشٍف دیگشی است:سبس سختخَاثی! ثشای ون وشدى احتوبل ثشٍص آلشطی تَسط ایي هَجَدات  آلشطى داسای ّن تطه. تطه

وَچه، ثبلطت ٍ تطه تبى سا وبهال جبسٍ وطیذُ ٍ ثب یه اسپشی ظذسبس، اسپشی وٌیذ.اص وبٍسّبی هخصَظ هبیت ثشای 

 .سختخَاة خَد استفبدُ وٌیذ ٍ حذالل هبّی یىجبس ایي وبٍسّب سا عَض ًوبییذ
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 کردى لَازم ٍ اتاق ّای خاًِ ضذ آلرشی

  کفص ّا را ابذا ٍارد خاًِ ًکٌیذ  

وفص ّب حبهل خبن ٍ گشدُ ٍ آضغبل ّبی سیض ّستٌذ. ثشای ایٌىِ ایي آلشطى ّب سا ٍاسد خبًِ ًىٌیذ، ثبیذ وفص ّب سا لجل اص 

 .ٍاسد ضذى ثِ خبًِ، اص پبّبیتبى دسآٍسیذ

  جارٍبرقی بْتری بخریذ  

ْض ثِ فیلتش ّپب هی تَاًذ دس تویض وشدى ٍ آلشطى صدایی خبًِ تبى ثسیبس عبلی عول وٌذ، چَى ایي لبثلیت سا داسد جبسٍثشلی هج

وِ رسات سیض ٍ تبسّبی هَ سا ثِ خَثی ثشداسد، یعٌی خبًِ تبى تویض تش خَاّذ ضذ. پس اگش جبسٍثشلی تبى لذیوی است سعی 

 .وٌیذ ًَع ثْتش ٍ جذیذتشش سا تْیِ وٌیذ

  یال فرش ٍ پردُ ضَیذبی خ 

فشش ٍ پشدُ، خبن ٍ گشدُ ّب سا جزة هی وٌٌذ ٍ ثِ ّویي دلیل ثِ هشٍس صهبى تجذیل ثِ یه هطىل ٍالعی هی ضًَذ. ّش ثبس 

 .وِ سٍی لبلی یب فشش لذم هی گزاسیذ، آلشطى ّب سا دس َّا پخص هی وٌیذ

هی وٌذ، هثل پطت سیٌه، پشدُ حوبم ٍ وبضی  وپه، عبهل ثسیبس هَثش دیگشی ثشای آلشطی است وِ دس جبی هشطَة سضذ

 .ّبی تشن خَسدُ . اگش اهىبًص ّست، فشش سا ثشداسیذ ٍ یه لبلیچِ ثیبًذاصیذ وِ تویض وشدًص ّن ساحت تش است
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 ضذى هٌسل ضذ آلرشی

ثِ جبی پشدُ ّبی سٌگیي ٍ پشحجن ّن اص ًَع سجه تش استفبدُ وٌیذ وِ ثِ ساحتی ثتَاًیذ ّش چٌذ هذت یىجبس آًْب سا دس  

 .هبضیي لجبسطَیی ثطَییذ

اگش دس خبًِ ای لذیوی صًذگی هی وٌیذ، وف پَش چَثی ٍ لذیوی هی تَاًذ یه عبهل ثضسي ثشای آلشطی ثبضذ. دسست هثل 

فشش، ایي وف پَش ّب خبن، تبس هَ، گشدُ ٍ هبیت ّب سا جزة وشدُ ٍ ثیٌی، چطن ّب ٍ حلك تبى سا تحشیه هی وٌٌذ. پس ّش 

 .چِ صٍدتش تعَیط ضبى وٌیذ

  کٌیذ فیلترّای َّا را عَض

ٍلتی صحجت اص ظذآلشطی وشدى خبًِ هی ضَد، ًوی تَاى اّویت تعَیط فیلتشّبی َّا سا ًبدیذُ گشفت. سیستن تَْیِ ٍ خٌه 

 .وٌٌذُ خبًِ ضوب، توبم هبیت ّب ٍ رسات ًبهطلَة سا دس َّا ثِ جشیبى هی اًذاصد وِ هَجت آلشطی هی ضَد

وپه ّبی وٌِْ هی تَاًذ خطش اثتال ثِ آسن یب سبیش ثیوبسی ّبی تٌفسی ثِ هشٍس صهبى، لشاس گشفتي دس هعشض ایي خبن ّب ٍ  

سا افضایص دّذ. ثشای جلَگیشی اص چٌیي حبلتی، فیلتشّب سا سبلی یه یب دٍثبس عَض وٌیذ ٍ هطوئي ضَیذ وِ ّیچ ثَی ثذی اص 

 .سیستن تَْیِ تبى ًوی آیذ
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  َّای خرٍجی سیستن تَْیِ تاى را چک کٌیذ 

فیلتشّب سا عَض هی وٌیذ، ثجیٌیذ آیب ایي سیستن، فمط َّای داخل سا ثِ جشیبى هی اًذاصد. اگش چٌیي است صهبًی وِ داسیذ 

پس ثضسي تشیي دضوي دس خبًِ ضوبست! ایي سیستن سا ثب سیستوی جبیگضیي وٌیذ وِ سطَثت ٍ َّای سٌگیي داخل فعبی 

 .خبًِ سا ثىطذ ٍ خبسج وٌذ

  ذفکری بِ حال کپک ّا ٍ قارچ ّا کٌی  

وپه، عبهل ثسیبس هَثش دیگشی ثشای آلشطی است وِ دس جبی هشطَة سضذ هی وٌذ، هثل پطت سیٌه، پشدُ حوبم ٍ وبضی 

ّبی تشن خَسدُ. آضپضخبًِ ٍ حوبم تبى سا ثشسسی وٌیذ ٍ اگش تشوی پیذا وشدیذ، تشهیوص ًوبییذ. سطَح سا ّویطِ تویض ٍ 

 .ًوبییذ خطه ًگِ داسیذ تب اص تطىیل وپه ٍ لبسچ جلَگیشی

  حقیقت در هَرد هَجَدات آلرشی زایی کِ با ضوا ّوخاًِ ّستٌذ 5  

سبس ّبی سختخَاة ثب سٌجص دی اوسیذ وشثي هَجَد دس ًفس تبى هی فْوٌذ وِ چِ صهبًی دس خَاة ّستیذ ٍ ّشگض  -

 .سٍصّب ثیشٍى ًوی آیٌذ

 .تبٍل ّبی لشهض ٍ هتَسم پَستی ضًَذ سبس ّبی سختخَاة هی تَاًٌذ هَجت ٍاوٌص ّبی ضذیذ آلشطیىی ّوشاُ ثب - 

 .هبیت ّبی گشدٍخبن، دس هَ ٍ پَست ضوب صًذگی هی وٌٌذ - 

 .یه ثبلص هتَسط، ثعذ اص ضص هبُ، دُ دسصذ ثِ ٍصًص اظبفِ هی ضَد وِ ایي ّوبى ٍصى هبیت ّب است - 

گیشًذ ٍ سختخَاة تبى سا تجذیل ثِ پبسچِ ثب الیبف هصٌَعی ثْتشیي دٍستبى هبیت ّب ّستٌذ، چَى سطَثت سا ثِ خَد هی  - 

ثْطتی ثشای هبیت ّب هی وٌٌذ، یه جبی گشم ٍ هشطَة ٍ تبسیه! سطَثت سختخَاة ّن ًبضی اص عشلی است وِ دس خَاة هی 

 .سیضیذ

 


