ApiPollen – ProPollen -käyttötutkimus
Kysely marraskuussa 2018
Juha Jantunen, Kimmo Saarinen

1

ApiPollen – ProPollen -käyttötutkimus
Kysely marraskuussa 2018

Juha Jantunen, Kimmo Saarinen

Sisällys
Taustatiedot ................................................................................................................. 3
Allergiat........................................................................................................................ 5
Siitepölyallergian oireet ................................................................................................ 7
Hunajavalmisteen käyttö ja vaikutus .......................................................................... 10
Johtopäätökset .......................................................................................................... 13
Liite 1. ........................................................................................................................ 14
Liite 2. ........................................................................................................................ 20
Liite 3. ........................................................................................................................ 21

Joulukuu 2018
Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti /
Allergia-, iho- ja astmaliitto
Vuoksenniskantie 64, 55800 Imatra
https://www.allergia.fi/jarjesto/tutkimme/

2

Taustatiedot
Hunajaa, johon on lisätty mehiläisten keräämää ja käsittelemää siitepölyä, on valmistettu ja
tutkittu vuodesta 2007 alkaen. Ensin myyntiin tullut ApiPollen on siedätyshunajavalmiste,
jota käytetään syksyllä ja talvella vähentämään seuraavan kevään ja kesän siitepölyallergian
oireita. Teelusikallisessa valmistetta (5 ml) on yhteensä kolme miljoonaa hiukkasta koivun,
lepän, pajun, pujon sekä muiden allergiaa siedättävien lievästi allergisoivien kasvien siitepölyä. Kun hunajavalmisteen tehoa tutkittiin koivuallergisten siedätyksessä, siitepölykaudella
oireettomien päivien määrä yli kaksinkertaistui ja voimakkaiden oireiden päivät vähenivät yli
70 % vertailuryhmään nähden (Saarinen ym. 2011). Tulokset olivat lähellä lääkkeellisen siedätyshoidon tehoa.
Hunajavalmisteen siedätystehon taustalla voivat olla myös hyötymikrobit. Mehiläiset hyödyntävät mm. useita maitohappobakteerikantoja hunajan valmistuksessa ja säilyttämisessä.
Hunajan teollinen käsittely tuhoaa mikrobeja, mutta siitepölyvalmisteessa niiden määriä on
pystytty lisäämään. Yhteen teelusikalliseen (5 ml) niitä mahtuu yli miljardi. Toisessa hunajavalmisteessa mikrobien määrä on jopa kymmenkertainen: ProPollen onkin tarkoitettu monipuolistamaan suoliston mikrobistoa ja tasapainottamaan sitä. Teelusikallisessa valmistetta
on myös 30 miljoonaa hiukkasta lievästi allergisoivia keskikesän siitepölyjä.
Molempien hunajavalmisteiden mikrobistoa on tutkittu Haartmanin instituutissa ja Helsingin yliopistossa Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksella. Näistä tutkimuksista yhteenvedon on laatinut mikrobiologian professori Per Saris (2015). ApiPollen sisälsi noin 5-6 miljardia bakteeria grammassa siitepölyhunajaa. Näistä vain murto-osa oli hengissä ja kasvatettavissa. 16S rRNA-geenin sekvenssivertailujen perusteella kuudesta tunnistetusta bakteerikannasta kolme oli Bacillus-sukuun kuuluvia tuntemattomia lajeja ja kolme Lactobacillus kunkei
-kantoja. Bacillus-bakteerit voivat muodostaa kestomuotoja (itiöitä), jotka auttavat pitämään ne hengissä. Lactobacillus kunkei -kantoja voidaan tyypillisesti eristää hunajasta, joten
niillä on toistaiseksi tunnistamaton tapa jäädä hunajassa henkiin. Haartmanin instituutin tutkimus perustui PCR-menetelmään, joka ei erottele kuolleita ja eläviä bakteereita.
Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksella tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin hengissä olevien bakteerien määriä hunajassa ja Propollen-siitepölyhunajassa. Tavallisessa hunajassa oli kasvatettavissa alhainen lukumäärä bakteereita (muutamasta muutamaan kymmeneen per gramma hunajaa). Tuoreessa ja noin vuoden vanhassa siitepölyhunajassa bakteereita oli selvästi enemmän, parhaimmillaan noin satatuhatta per gramma.
Näistä kasvatettavista kannoista tunnistettiin yksitoista Lactobacillus kunkei -kantaa ja kaksitoista Bacillus-sukuun kuuluvaa kantaa. Tulokset ApiPollen- ja ProPollen-valmisteiden välillä
olivat yhteneväiset, sillä molemmista oli eristettävissä eläviä Lactobacillus kunkei -bakteereita sekä Bacillus-sukuun kuuluvia bakteereita samassa suhteessa (1:1).
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ApiPollen- ja ProPollen-hunajavalmisteiden käyttöä ja niiden vaikutuksia siitepölyallergiaan
ja muuhun terveydentilaan selvitettiin tuotteita ostaneille suunnatulla kyselyllä. Surveypal ohjelmalla toteutettuna sähköisessä lomakkeessa oli 39 kysymystä ja se lähetettiin
2.11.2018 yhteensä 880 sähköpostiosoitteeseen. Muistutus lähetettiin 12.11. ja kuun loppuun mennessä vastaajia kertyi 185 (21 %).

Päivittäiset vastaajamäärät
2.11.–30.11.2018

Valmisteita käyttäneiden ikä vaihteli viidestä vuodesta 78 vuoteen, keski-ikä oli 38 vuotta.
Joka viides kyselyyn osallistuneista oli lapsia tai nuoria (36, 21 %). Naisia (54 %) oli hieman
enemmän kuin miehiä (46 %). Vastaajia oli selvästi eniten Uudeltamaalta, jonne verkkokaupassa valmisteita myydään eniten.

Hunajavalmistetta käyttäneen ikä?
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Allergiat
Vastanneista 93 %:lla oli siitepölyallergia ja 60 %:lla eläinallergia. Allergiakasveista useimmin
oireita aiheutti koivu (91 %) ja eläimistä kissa (50 %) ja koira (42 %). Ruoka-aineista oireita
sai reilu kolmannes (35 %). Useimmin mainitut ruoka-aineet olivat koivuallergisilla ristireagoivia hedelmiä, kuten omena ja sitrushedelmät tai juureksia, kuten porkkana. Myös
muita yleisesti oireita aiheuttavia ruoka-aineita oli mainittu, muun muassa pähkinät, kala,
kananmuna, maito ja viljat.
Siitepölyallergia oli useimmilla (64 %) kestänyt yli kymmenen vuotta. Antihistamiineja tai
muuta allergialääkitystä käytti ympäri vuoden lähes joka kymmenes vastaaja (8 %). Melko
säännöllisesti siitepölykaudella allergialääkkeitä käytti 39 % ja tarpeen mukaan 29 %. Joka
neljännellä (24 %) allergialääkkeiden käyttö oli satunnaista.
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Onko Teillä siitepölyallergiaa?

Eläin- tai ruoka-allergiaa?
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Mille ruoka-aineelle allerginen?
• omena, pähkinä, porkkana
• Kiivi, omena, päärynä, jakkihedelmä, osa
pähkinöistä,
• Koivun ristiallergia
• Kananmuna-anafyaksia, lehmänmaito, kotimaiset viljat, nauta, joitakin hedelmiä ja
kasviksia.
• raa’at juurekset
• Vehnä, kananmuna
• porkkana, omena, päärynä, banaani, kiwi...
• porkkana, omena, herne, paprika
• ristireagoivat
• Raaka porkkana, soija
• Maitoproteiini
• omena kiivi päärynä mango persikka
• sitrushedelmät
• yliherkkyyksiä: maitotuotteet, gluteeni,
vehnä, ohra, kananmuna
• Omena ristiallergian kautta.
• Koivun ristiallergiaan kuuluvat
• Omena, raa’at juurekset, sitrushedelmät,
paprika jne
• Koivun ristiinreagoivat
• omena, manteli, soija, herne
• Omena, päärynä, porkkana, pähkinät, soija
• Porkkana
• Maissi, riisi, soija, maito, viljat, gluteenittomat viljan korvikkeet, bataatti, omena, päärynä, viikuna, mustikka, pensasmustikka,
ananas, raa’at vihannekset.
• Hasselpähkinä
• pähkinä, kiivi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Omena, tomaatti
Omenat, porkkanat jne
lievä tuore herne
Maito, muna ja kala
Ristialergiat koivulle ja lepälle
Ristiallergiat, äyriäiset, goitrogeeniset varsinkin soija, sinappi
Maito, soija
Raaka tomaatti, porkkana, muskottipähkinämauste
pähkinät, monet raa'at vihannekset aiheuttavat lieviä oireita
kotimainen omena, raaka peruna
Kala, paprika, pavut, pähkinät, ...
Selleri, hasselpähkinä
viljat, koivun ristikkäiset, soija
koivuaikaan omena, porkkana jne.
kypsentämättömät: porkkana, kiiwi, selleri,
lanttu, palsternakka, peruna, sitrukset,
omena, päärynä, mansikka, persikka
mm. pähkinät
kala
Vehnä
Mansikka, omena, kirsikka, tuoreita hedelmiä
Hasselpähkinät, kiivi hedelmä ym ym
Ristiallergia; juurekset, pähkinät, omena,
päärynä, kiivi
kaikki hedelmät, raaka porkkana, avokado,
mango
tuorehedelmät
jotkut pähkinät

60%

• Omena ja kaikki sen sukuiset, kiivi, varsiselleri ja avokado
• Kaneli, korianteri, manteli sekä herneet ja
pavut; nämä siis, jotka enää nykyään ilmoitan. Ennen lista oli paljon pidempi.

•
•
•
•

maito, kala, hasselpähkinä
Kala, pähkinät, mantelit, kiivi, banaani....
Laktoosi, pähkinät
Paprika

Siitepölyallergian kesto vuosina?
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Siitepölyallergian oireet
Siitepölyallergia heikensi elämänlaatua keskimäärin 6,5 arvoisesti (asteikolla 0–10, 0= ei mitään haittaa – 10= heikentää elämänlaatua merkittävästi). Lähes puolet vastanneista (47 %) oli antanut arvon
8–10, joka tarkoittaa oireiden heikentävän voimakkaasti elämänlaatua.
Tavallisimmat oireet ennen hunajavalmisteiden käyttöä olivat nenä- ja silmäoireita, joita siitepölykauden aikana useimmilla oli päivittäin. Iho-oireita oli harvemmin. Yli puolella (55 %) niitä ei esiintynyt ollenkaan. Muista oireista useimmin oli mainittu hengitystien oireet ja väsymys.

Miten siitepölyallergia vaikuttaa elämänlaatuunne?
0 = ei mitään haittaa … 10 = heikentää merkittävästi
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Minkälaisia oireita Teillä on ollut yleensä siitepölykaudella (ennen hunajavalmisteen käyttöä)?
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Nenäoireita (vesinuha, aivastelu, tukkoisuus, ym.)?
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Iho-oireita (kutina, kuivuminen, ym.)?
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Muita oireita?
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Tarkenna tähän mitä muut oireet olivat?
• Yleinen tukkoisuus, kurkkukipu siitepölykauden alussa (kuin flunssassa) ja pään jomotus.
• astmaoireet ja kutiseva kurkku, häiriöitä äänen tuottamisessa
• esim. hengitystieoireet.
• Keuhko-oireet
• Hengityksen rahina ja muut astmaoireet:
ahdistus, kuiva yskä
• Astmatyyppisiä oireita.
• Korvakäytävien kutina, vesirakkulaihottuma
käsissä ja kutisevia kuivia kohtia ympäri kehoa. Iho-oireet tosin johtuvat vehnästä,
mutta ovat siitepölykaudella herkemmät.
• Väsymys ja voimattomuus
• Hengenahdistus
• Yskää
• Väsymys
• Hengenahdistus, ihon punoitusta, yskää, aivastelua
• Ristiallergiaa joihinkin ruoka-aineisiin siitepölykaudella.
• Pääasiassa astmatyyppiset oireet aikuisiällä,
lapsena enemmän nuha- ja silmäoireita

• Hengitysoireita.
• Pitkittyneen nuhan aiheuttama yskä nukkumaan mennessä.
• Vaikeat astmaoireet, esikoisella pienenä
vaikeus pidättää virtsaa, levottomuus ja yksi
anafylaktinen reaktio koivun siitepölyyn.
• Väsymys ja tukkoinen olo koko kehossa
• Väsymys
• hengitysoireet, kuten hengityksen salpautuminen, hengenahdistus
• Väsymys
• Yskäkohtauksia allergiakaudella.
• Väsymys
• Väsymys ja hengitysoireet, ei kuitenkaan
astmaa lääkärin mukaan
• Hengenahdistusta.
• poskiontelo-ongelmat
• Flunssaa
• Yskä
• Astma
• hengen ahdistus
• Turvotuksia, ihottumia
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Hunajavalmisteen käyttö ja vaikutus
Suuri osa vastanneista (67 %) oli käyttänyt ApiPollen-hunajavalmistetta. ProPollenia oli käyttänyt 13
% ja molempia 16 % vastanneista. Joka viides (20 %) vastasi lapsen tai muun käyttäjän puolesta.
Useimmin tieto hunajavalmisteesta oli saatu netistä tai sosiaalisesta mediasta, kuten Facebookista
(42 %). Lehdistä (25 %), toisilta käyttäjiltä (14 %), lääkäriltä (8 %) tai allergianeuvojilta (2 %) tietoa oli
saatu harvemmin.
Vähäinen ja lyhytaikainen käyttö hankaloittaa valmisteen vaikutusten selvittämistä. Lähes joka neljäs
(22 %) oli käyttänyt valmistetta alle vuoden, joten he eivät vielä osanneet sanoa valmisteen vaikutuksista siitepölykaudella. Suuri osa käyttäjistä oli nauttinut valmistetta alle purkillisen (42 %) tai 1-2
purkillista vuodessa (41 %).

Montako vuotta olette käyttäneet hunajavalmistetta?
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Kuinka paljon olette käyttäneet hunajavalmistetta? - Purkissa on noin 250 g.
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Suurella osalla käyttäjistä oli pelkästään myönteisiä kokemuksia valmisteesta ja sen vaikutuksista.
Myönteisesti terveydentilaan tai oireisiin valmiste oli vaikuttanut yli 60 %:lla vastanneista ja käyttövuosien lisääntyessä luku nousi jopa 92 %:iin. Ristiallergian tai ruoka-allergian oireet vähenivät joka
neljännellä (25 %). Liitteen 1 sanallisissa vastauksissa osalla oireet ovat lähes hävinneet ja olo kohentunut merkittävästi, toisilla ei muutosta ole juurikaan tapahtunut. Muita myönteisiä kokemuksia olivat olon paraneminen ja valmisteen hyvä maku.
Kielteisiä kokemuksia oli harvemmalla kuin joka kymmenennellä. Tavallisimmat kielteiset kommentit
liittyvät valmisteen makuun (liite 2). Säännöllisesti käytettynä hunajavalmiste on joillekin liian makeaa. Myös valmisteen aiheuttamista lievistä allergiaoireista oli useita kommentteja. Ohjeiden mukaisesti varovasti aloittamalla ja tarvittaessa annosta väliaikaisesti pienentämällä oireista oli päästy
eroon.
Hunajavalmisteen käytöstä esitettyjen väittämien perusteella oireilu oli siitepölykaudella vähentynyt
tai helpottunut 80 %:lla vastanneista. Pujoallergisilla luku oli hieman muita siitepölyallergisia pienempi (67 %, ero -13 %). Allergialääkkeiden tarve oli vähentynyt lähes joka toisella vastanneella (46
%). Pujoallergisilla myös vähenemä oli hieman keskimääräistä pienempi (38 %, ero -8 %).
Lomakkeella kysyttiin myös uuden purkin käytöstä ja valmisteiden ostamisesta. Vastaukset on koottu
liitteeseen 3.

Myönteiset kokemukset hunajavalmisteesta?
(Ryhminä hunajavalmisteen käyttöaika)
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Kielteiset kokemukset hunajavalmisteesta?
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Valitse sopivat väittämät. Mielestäni hunajavalmisteen käyttö...
(Ryhminä koivulle, lepälle, heinille ja pujolle allergiset)
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Johtopäätökset
Kyselyn perusteella hunajavalmisteeseen liitetään myönteisiä vaikutuksia terveyteen. Siitepölyallergiaoireet ovat helpottuneet ja allergialääkkeiden tarve vähentynyt. Kielteiseksi koettuja vaikutuksia
on ollut vähän ja ne liittyvät usein liian suureen annostukseen tai allergian kannalta merkityksettömiin tekijöihin, kuten tuotteen makuun. Ilman vertailukelpoista kontrolliryhmää kyselyn perusteella
ei voida varmentaa muutosta tai osoittaa vaikutusten johtuvan hunajavalmisteen käytöstä, mutta
havainnot ovat samansuuntaiset aikaisempien käyttötutkimusten tulosten kanssa.
Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti selvitti siitepölyhunajanvalmisteen vaikutuksia satunnaistetulla lumekontrolloidulla tutkimuksella vuosina 2007–2010. Siitepölykauden aikana tehdyn oireseurannan mukaan valmistetta käyttäneillä oireilu ja allergialääkkeiden tarve väheni verrattuna
lumevalmistetta käyttäneisiin.
Vuonna 2013 tehtyyn seurantakyselyyn osallistui 30 aikaisemmissa tutkimuksissa mukana ollutta valmisteen käyttäjää. Kun tutkimuksen aikana 90 % osallistujista arvioi valmisteen lievittäneen oireita ja
80 % vähentäneen allergialääkkeiden käyttöä, joka kolmas arvioi myönteisen vaikutuksen jatkuneen
ainakin tutkimusta seuranneena vuotena. Peräti 37 % totesi oireilun muuttuneen pysyvästi parempaan suuntaan. Suurin piirtein samat tulokset todettiin allergialääkkeiden käytön suhteen. Seurantakyselyssä joka kolmas oli edelleen sitä mieltä, että ruokareaktiot lievenivät tutkimuksen aikana. 17 %
totesi muutoksen pysyväksi ja melkein yhtä moni vaikutuksen jatkuneen vuoden pari tutkimuksen
jälkeen.
Tämän kyselyn tulokset olivat samansuuntaisia. Mikäli allerginen oireilu hankaloittaa elämää eivätkä
lääkkeet tuo riittävästi apua, hunajavalmiste voi olla kokeilun arvoinen lisä. Suuri osa vastanneista
liitti sen käyttöön myönteisiä vaikutuksia allergiaoireiden suhteen ja osa koki yleisen terveys- ja vireystilan muutenkin kohentuneen.

Hunajavalmisteesta julkaistuja tuloksia
Saarinen K, Jantunen J, Pitkänen K. (2008). Siitepölyhunajasta apua koivuallergiaan? Etelä-Karjalan Allergia- ja
Ympäristöinstituutti. Joutseno. 9 s.
Saarinen K, Jantunen J. (2009). Uusi hunajavalmiste koivuallergiassa. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti. Lappeenranta. 30 s.
Saarinen K, Jantunen J. (2010). Hunajavalmiste ja koivuallergia – Kolmas tutkimusvuosi. Etelä-Karjalan Allergiaja Ympäristöinstituutti. Lappeenranta. 18 s.
Saarinen K, Jantunen J, Haahtela T. (2011). Birch pollen honey for birch pollen allergy – A randomized controlled pilot study. International Archives of Allergy and Immunology 155: 160-166.
Seurantakysely 2013. https://www.allergia.fi/jarjesto/tutkimme/allergia/selvitykset/hunajasiedatys/
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Liite 1. Hunajavalmisteiseen liitettyjä myönteisiä kokemuksia ja terveysvaikutuksia.
Tähän voitte tarkentaa mitä olivat myönteiset kokemukset
terveydentilaan /oireisiin?
• Minulla on pienestä asti ollut tosi rankkaa koivuallergia. Keväänä 2018 puhuttiin paljon mediassa siitä, että oli tulossa erittäin paha vuosi
allergikoille. Minulla ei juuri ollenkaan ollut ongelmia, mutta otin myös antihistamiinia.
• Yhden purkin/kauden jälkeen neutraalit kokemukset. En huomannut vielä vaikutuksia mihinkään suuntaan. Laitan juuri uuden purkin tilaukseen.
• Siitepölyn allergiaoireet kadonneet lähes täysin, vain silmätipat käytössä ja nekin vain ajoittain
• En huomannut vaikutusta allergiaoireisiin.
• Koivuallergiaoireet lievenevät vuosi vuodelta
• Koivun siitepölyn aiheuttamat oireet lievenivät
yhden talven käytön jälkeen. Siitepölymäärät
vaihtelevat eri vuosina, mutta oireiden lieveneminen on koettu useana keväänä.
• Otin ensimmäisen siedätyksen n. 10 vuotta sitten 3 vuotta / 2 purkkia ja allergiaoireet koivun
siitepölylle käytännössä hävisivät, kun ennen
siedätystä jouduin käyttämään lääkkeitä. Viime
keväänä oireita kuitenkin vähän tuli pahan koivun siitepölyvuoden takia, joten nyt ajattelin
käyttää yhden talven tehosteeksi.
• Siitepölyallergiaoireet vähenivät
• Hyvällä tahdolla voisin uskoa, että siitepölyallergia lieveni. Olen silti joutunut käyttämään
myös lääkkeitä.
• Apipollenin käytön myötä erittäin vaikeat siitepölyoireet hävisivät molemmilta lapsilta muutaman vuoden käytön jälkeen kokonaan tai lähes kokonaan. Samoin kävi heinien ja pujon aiheuttamille oireille.
• Odottelen miltä ensikevään allergia-aika näyttää, vieläkö tarviin tabletit, kortisonisuihkeet ja
silmätipat?
• Tässä on kerrasta oma kokemukseni:
Olen jokseenkin siitepölyallerginen lepälle ja
koivulle, en kuitenkaan kovin pahasti, sillä tavallisesti selviän käyttämättä apteekin antihistamiinisia lääkkeitä muuten kuin pahimpina
päivinä keväästä ja niiden sijaan pyrin välttämään silmien koskemista ja niistämistä ulkona.
Oireita on kuitenkin sen verran että toivoin
syömällä syksystä kevääseen siitepölyhunajakuurin (4 purkkia/1kg) olisin siedätyksen kautta
vapautunut kokonaan allergiasta. Oireet olivat
kuitenkin ihan tavalliset viime keväänä kuurin
14
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jälkeen -- vaikkakin katupölyn ja siitepölyn
määrä oli muistaakseni tavallista suurempi
viime vuonna.
Näin siis päättelin, että omalla kohdallani siitepölyhunaja ei toiminut tarkoituksessaan. Tunsin kuitenkin selkeästi siitepölyn hunajassa kirvelynä suussa (mitä ei tapahdu tavallisessa hunajassa) ja koin että kirvelyn sietäminen kasvoi
kuurin myötä. Mutta ikävä kyllä reagointi kevään siitepölyyn ulkona säilyi.
Liian aikaista sanoa vaikutuksista, vasta niin vähän aikaa käytetty.
Pääsin täysin allergialääkkeettömäksi noin 20 v
kestäneestä koivu- ja heinäallergiasta.
Aiemmin paha koivuallergia sekä astmaoireita,
joihin allergialääkitys on auttanut vain rajallisesti. 1. käyttösyksyn jälkeen koivuallergiaoireet lähes hävisivät. Oman kokemukseni perusteella myönteinen vaikutus oli huomattavasti
suurempi kuin olisin voinut kuvitellakaan.
Astma- ja kortisonilääkitys on aiemmin pitänyt
aloittaa jo maaliskuussa: silti koivun siitepölyaikaan allergia- ja astmaoireet ovat aiheuttaneet
ajoittain työkyvyttömyyttä. Nyt käytännössä
oireeton/lähes oireeton.
Vaihtoehto " en osaa sanoa" puuttui. Eli en
varma, sillä käyttöaika oli lyhyt ja eri vuosien
välillä on muutenkin eroa oireissa.
Vastustuskyky paranee, vatsan toiminta pysyy
kunnossa, allergia oireet vähenevät
Vaikka kaakon alueen koivun siitepölykaudet
ovat olleet vaisuja (2015 & 2017),
kohtalaisia 2016 tai lyhyitä (2018), on tilanne
hunajan käytön jäljiltä ollut
jokaisena vuonna selkeästi helpompi kuin edeltävinä vuosina keväistä 2012 ja
2014 puhumattakaan.
Pääsin eroon allergisesta nuhasta, joka oli järkyttävän kiusallinen ja jota oli kaiken aikaa. Nyt
olen ollut oireeton kaksi vuotta.
Poika aloitti vuosi sitten hunajan käytön ensin
hyvin pienellä annoksella, joten hunajaa kului
vain pari purkkia. Nyt aloitettiin toinen vuosi
teelusikallisella. Nuha ja tukkoisuus vähenivät
huomattavasti siitepölykauden alettua. Kesän
aikana hän käytti allergialääkkeitä vain vähän.
Farmaseutti sanoi, että hunaja on selvästi auttanut, kun poika selvisi viime keväästä niin vähäisellä lääkityksellä.

• Huomattavasti helpompi kevät jo heti ensimmäisenä vuonna koivu allergikolle
• Siitepölyallergia lieveni, parempi immuniteetti
• Kokemukseni mukaan kevään koivu/leppä allergia oli pienempi kun tuotetta käytti talvella
ennen siitepölyaikaa.
• Heinänuha ei ollut voimakas viime kesänä, en
tiedä johtuiko tuotteesta, koska aloitin käytön
vasta helmikuussa.
• koivu- ja leppäallergian oireet helpottuivat; siitepölyallergian oireet lievenivät
• lievempiä oireita (koivuallergia)
• siitepölyallergian oireet helpottuivat
• Mies siis on käyttänyt tätä teidän siitepölyhunajaa siedätyshoitona rajuihin siitepölyallergioihin ja oireet ovat selvästi helpottaneet. Hieman saattaa nenä vuotaa siitepölyaikaan,
mutta ei kuulemma häiritsevästi (vertaa; ennen turposi silmät ja nenä umpeen ja käytössä
oli allergialääkkeiden lisäksi astmalääkkeet).
• Keväisin siitepölyn aiheuttamat oireet ovat
merkittävästi pienempiä kuin ennen hunajavalmisteen käyttöönottoa.
• Koivu- ja heinäallergia vähentyneet selkeästi.
(Melkein pois kokonaan.)
• Kesällä oli vähemmän oireita
• Selvästi vähemmän allergiaoireita kuin aikaisempina vuosina.
• Allergiset oireet hävinnet kokonaan. Siite pöly
allergia. Nuha ja tulehtuneet silmät on hävinnyt.
• Hoito aloitettu loppukesästä, vaikutukset selviävät keväällä 2019.
• En osaa sanoa onko terveydentila kohentunut
tai oireet vähentyneet, uskon kuitenkin kaikkineen hunajan toimivan elimistön parantajana.
Ja siitepölyhunajan toimivan myös.
• Lapsella ei tänä keväänä ollut oireita koivuaikaan, tosin käytimme astmasuihkeita jo hiukan
ennen koivun alkua, mutta uskon silti, että Apipollen vaikutti todella myönteisesti. Tänä
vuonnahan oli paha koivuvuosi. Toissa vuonna
lapsi joutui päivystykseen seuraavana päivänä
siitä, kun siitepölykausi alkoi. Nyt ei mitään oireita.
• Sairastelin flunssaa ja nuhakuumetta tavallista
vähemmän. Tuotetta käyttäessäni 0-1 kertaa
vuodessa.
• Pojallani oli paha koivun siitepölyallergia. Käytimme yhden talven hunajavalmistetta ja oireet hävisivät lähes kokonaan.
• Allergiaoireet helpottuivat hiukan.
• Koivuallergian oireet helpottuivat

• Uskoisin, että siitepölyallergia on lieventynyt.
Oireita on edelleen pahimpaan koivunsiitepölyaikaan, mutta ei niin pahoja kuin olivat ennen
tutustumista apipollen ja propollen tuotteisiin.
Mielestäni allergiaoireet ovat lievittyneet apipollen käytön myötä.
• Vielä ei ole tietoa, ensi keväänä ja kesällä toivoisin siitä olevan apua lapsen allergiaoireisiin.
• Aloitin viimeksi liian myöhään enkä muistanut
käyttää säännöllisesti, joten en huomannut
vaikutuksia suuntaan tai toiseen.
• Vähemmän allergia oireita siitepölykautena.
• Pääsin kolmen talven jälkeen eroon siitepölyallergiasta. Reagoin koivulle, lepälle, pujolle ja
muutamalle heinälle.
• Siitepölyallergia on asettunut aika hyvin. Parina viime keväänä en ole käyttänyt juurikaan
yhtään allergialääkkeitä. (Siitepölyaikana vain
täytyy muistaa, etten syö omenoita ym. ristiallergiaa aiheuttavia tuotteita, niin silloin tilanne
ok.)
• Heinänuha ja silmien kirvely lähtivät, hiphei!
• Koivun siitepölyn oireisiin auttaa hyvin
• Flunssa ei tule päälle tai sitten se ainakin paranee nopeasti ilman mitään lääkekuureja tai jälkitauteja. Antibiootit voi unohtaa kokonaan tämän ansiosta.
• Uskon, että hunajalla on ollut suuri merkitys
terveydentilani kohentumiseen ko. hunajan
myötä.
Syön tänä päivänä rukia sekä mausteita, joita
aikaisemmin vältin.
• Kevät ei ollut ollenkaan niin hankala kuin ennen käyttöä. Mielenkiinnolla odotetaan tuloksia pidemmästä käytöstä, koska nyt vasta yksi
vuosi takana.
• En oireillut koivun siitepölyaikana niin voimakkaasti kuin ennen.
• Minulla alkoi olla siitepölyallergian oireita nyt
kolmekymppisenä ja ajattelin että alan käyttämään siedätyshunajaa, ettei homma pahene ja
pilaa kesiä. Tämä auttoi, mutta olisi pitänyt
syödä yhtä kyytiä toinenkin talvi. Nyt oli taas
oireita. Kiitos kun lähetit tämän kyselyn! En ole
nimittäin muistanut tilata tuotetta. Toivottavasti sitä vielä saa!
• siitepöly oireet keväällä paljon miedompia ja
edelliskeväänä lähes olemattomat
• En tiedä vielä kun aikaa on kulunut liian vähän.
• 1. käyttötalven jälkeen siitepölyallergiat poissa,
paitsi loppukesästä (pujo, heinät?). Oli helppo
koivukesä 2017. 2. talven jälkeen koko kesänä
kolme tablettia allergialääkkeitä, vaikka paha
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• Käytin hunajavalmistetta kahden talven ajan ja
se vähensi siitepölyallergiani oireita niin paljon,
etten tarvinnut enää lääkitystä. Tämän jälkeen
pidin käytöstä taukoa testatakseni, onko vaikutus pysyvä. Olin kaksi talvea syömättä hunajaa
ja viime kesänä allergiaoireet palasivat, joten
aloin käyttämään tuotetta jälleen tänä talvena.
• Siitepölykausi (myös tukalaksi mainittu kevät
2018) meni helposti, ei juuri lainkaan hengitysoireita, nuhaa eikä silmäoireita. Ruokavalioon on voinut ottaa mukaan aiemmin ristiallergiaa aiheuttaneita tuotteita, osan pysyvästi ja
osan siitepölykauden ulkopuolella. Myös syksyn sieni-itiökaudella nuha sekä hengitystie- ja
silmäoireet ovat helpottaneet toisen vuoden
ApiPollen-käytön jälkeen. Kaikkiaan muita allergialääkkeitä sekä astmalääkkeitä on voinut
vähentää noin kolmanneksen vuositasolla.
• Vaikea sanoa, onko vaikutuksia ollut. Haittaa ei
ainakaan ole.
• Siitepölyallergiat keväältä jäivät pois. Muitakin
yliherkkyyksiä hävinnyt, esim porkkana ja herneet. Syksyn flunssat ja rykiminen hävinneet
myös.
• Pujon siitepölyoireet ovat olleet hieman helpompia.
• Annosta on saanut nostaa jo useamman kerran
parin kuukauden aikana. Aluksi lapsen suu kutisi jo hammastikun kärjellä annetusta määrästä. Nyt käytetään jo lusikan kärjellinen tuotetta.
• Siitepöly allergiaoireet helpottivat, koivu varsinkin vaimolla ja tyttärellä.
• Ensimmäisenä käyttövuotena pystyin jättämään koivun kukinta-aikaan allergialääkityksen
muutamaan päivään. Toisen käytön jälkeen en
ole enää saanut allergiaoireita lainkaan koivun
kukinta-aikaan. Tästä on kulunut jo kolme
vuotta.
• Poikani siitepölyallergia hävisi lähes kokonaan.
• Koivuallergiaa helpotti, viime keväänä en ole
tarvinnut lääkitystä.
• Valitettavasti käyttö oli parina vuotena eri
syistä hieman epäsäännöllistä (ei jatkunut aivan päivittäin koko talvea) ja annostus ei ollut
kovin tarkkaa. Mutta lopputulos oli että vajaan
purkin/purkkien syömisellä ei ollut merkittävää
mitään oireita helpottavaa vaikutusta seuraavina vuosina. Olisin kuinkin kiinnostunut kokeilemaan käyttöä edelleen, jos se vaikka auttaisi
isommalla annoksella, säännöllisemmällä käytöllä tms.
• siitepölyoireet eivät olleet ihan niin voimakkaat, kuin ilman apipollenia

koivukesä. Ympärivuotinen jatkuva nuha on
poissa.
Helpompi kevät moniallergikkolapsella!!
apipollen jälkeen en ole käyttänyt kertaakaan
allergialääkkeitä siitepölyallergiaan. aikaisemmin tarvitsin lääkkeitä kesän aikana 2-3 vko.
Siitepölyn aiheuttamiin oireisiin merkittävä vaikutus, antihistamiinia ei tarvitse käyttää kuin
aniharvoin.
koivun siitepölyoireet lievempiä
Vasta aloitettu ei vielä kumpaankaan suuntaan
kokemusta.
Heinänuhaoireet eivät olleet niin voimakkaat
kuin aiemmin
Olen aloittanut lokakuussa 2018 siedätyshunajan käytön. Keväällä 2019 tietää vasta
kokemukset.
luultavasti vähensi koivuallergiasta johtuvia oireita keväällä
Ennen sain aika kovia oireita koivun siitepölystä ja käytin allergialääkkeitä melkein kuukauden putkeen, mutta sinä vuonna kun käytin
hunajavalmistetta, keväällä siitepölyaikaan en
tarvinnut ottaa allergialääkettä kuin muutamina pahimpina päivinä.
Allergiaoireet vähenivät merkittävästi, antihistamiinin tarve vähentyi merkittävästi.
Allergialääkkeiden tarve on vähentynyt merkittävästi. Aiemmin tarvitsin siitepölykaudella silmätippoja, nenäsuihkeita, astmalääkkeitä ja
ajoittain kahta antihistamiinia. Nyt pärjään yhdellä antihistamiinilla ja satunnaisella silmätippojen käytöllä.
Vaikuttaa siltä, että on ollut vähemmän siitepölyoireita.
Käyttäjä erittäin herkkä, joten käyttömäärä
kerralla pieni. Tästä johtuen vaikea vielä yhden
talven perusteella arvioida vaikutuksia. Oireet
olivat keväällä -18 vähäisemmät, mutta niinhän oli siitepölymääräkin (erityisesti koivu).
heinänuhaoireet vähenivät tai loppuivat
Allergiaoireet vähenivät heti 1. keväänä
Helpotti oloa
Koivuallergia on helpottunut huomattavasti.
Kevät 2018 taisi olla paha koivuallergikoille
mutta minä tuskin tarvitsin allergialääkettä ollenkaan.
Allergiaoireet vähenivät ja lyhenivät selvästi.
Antihistamiinin tarve jäi muutamaan päivään,
kun ennen ApiPollenia antihistamiinia joutui
ottamaan monta viikkoa (leppä- ja koivuallergia).
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• Siitepölyallergian oireet vähenivät.
• kevään siitepölyallergiat ovat pysyneet vuosia.... poissa. ei silmien vetistystä ja hiekan tunnetta eikä nenän niiskutusta, kirkasta eritystä
nenästä.
• Allergisen nuhan lieventyminen
• Oireet lievemmät
• Lievä parannus siitepölyallergiaan (koivu)
• Vähemmän oireita siitepölyallergiassa
• Siitepölyallergia on pysynyt ns. hallinnassa.
Alku oli haastavaa, mutta pitämällä muutaman
päivän taukoa ja ottamalla antihistamiinia, ja
aloittamalla taas uudestaan. Vaatii kärsivällisyyttä. Olen puhunut monelle siedätyshunajasta, mutta tuntuu ettei ihmiset tahdo
ymmärtää, että voi itse vaikuttaa allergiaansa.
He ovat niiin "allergisia".
• Keväiset koivuallergia oireet lapsella ovat lieventyneet tai joitain vuosina olleet lähes olemattomat.
• Koivuallergian oireet vähenivät merkittävästi
kolmen vuoden käytön aikana. Lääkkeitä ei ole
tarvinnut enää käyttää keväisin.
• Koivuallergia helpotti
• Siitepöly aika paljon helpompi: ei hengenahdistusta, ei nenän tukkosuutta eikä silmien kutinaa
• Poisti kurkkukipua
• Keväällä siitepölyallergiaoireet lievempiä kuin
ennen.
• Pojan koivuallergiaoireet ovat selvästi aiempaa
helpommat. Vaikutusta myös heinäallergian oireisiin.
• Olen käyttänyt valmistetta vasta todella lyhyen
aikaa, joten en osaa vielä sanoa siitepölykaudesta. Valmiste ei ole nyt aiheuttanut mitään
oireita, joten olen toiveikas että keväällä olo
on helpompi kuin yleensä.
• Allergiaoireet keväällä lieventyivät. Vaimo pystyi jättämään jo ensimmäisen käyttötalven jälkeen allergialääkkeet kokonaan pois (mm. astmalääkkeen)!
• Koivuallergia oireet lieventyneet.
• Kokeilin Apipollenia muutama vuosi sitten,
aloitin käytön marras-joulukuussa, pidin
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•
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taukoa siitepölykauden ja jatkoin purkin loppuun kevään jälkeen. Koin, että oireet helpottuivat, mutta eivät poistuneet kokonaan. Tarkoituksena on yrittää siedätystä uudelleen ja
hieman pitkäjänteisemmin.
Siitepölyallergia helpotti huomattavasti.
Ensin pystyin vaihtamaan siitepölykauden silmätipat miedompiin ja toisen käyttötalven jälkeen jätin silmätipat kokonaan pois. Ennen
käyttöä tilanne oli siis se, että silmiä ei aamuisin saanut rähmästä auki ja aamu alkoi aina
sillä, että herätyskellon jälkeen sokkona hapuili
tippapullosta ensimmäiset tipat silmiin. Myös
tukkoisuus on vähentynyt huomattavasti. Keväät ja kesät ovat uskomattoman paljon helpompia nykyään.
Terveydentilaan/oireisiin en pysty sanomaan
mikä oli raskauden ja mikä tuotteen vaikutusta.
Siitepölyallergian oireet ovat vähentyneet.
Siitepölyallergian oireet ovat kadonneet lähes
kokonaan ja kaikki allergiakaudella käytössä olleet eri lääkkeet (antihistamiini, astmasuihke ja
joskus kortisoni) ovat jääneet pois lukuun ottamatta ihan satunnaista antihistamiinin käyttöä.
Koivun siitepölyallergia on ollut 3-vuotiaasta
saakka ja nyt aikuisiällä tämä siedätys on toiminut tosi hyvin.
Aloitin Api-pollen hunajan käytön viime syksynä, seur. keväällä ei juurikaan koivun siitepölystä oireita.
Vatsan hyvinvointi, vireystila
Käytin siedätyshunajaa tosi tunnollisesti kahden talven ajan ja tosi kurjat siitepölyallergiaoireet helpottuivat radikaalisti: en enää tarvitse
lainkaan antihistamiinia, viime keväänä, joka
siis oli erityisen hankala koivuallergikoille, käytin astmalääkitystä hengityksen tukena. Muuta
en tarvinnut.
Koivun ja lepän siitepölyn aiheuttamat allergiaoireet olivat edellisiä vuosia lievemmät.
Siitepölyallergiaoireet vähenivät
ApiPollen helpotti kevään siitepölyaikaa.

Mitä olivat myönteiset kokemukset ruokavalioon / ristiallergiaan?
• En huomannut vaikutusta allergiaoireisiin.
• Tähän ei vielä havaittavia tuloksia. Apipollen
immunoa voi ottaa päivittäin enemmän kuin
alussa, joten odotan tuloksia myös ristiallergiaan.
• Allergiaoireet vähenivät oleellisesti, käytännössä hävisivät itseltäni kokonaan.
Lapsilla (ts perheen nuorilla) siedätys ollut epäsäännöllisempää. Heinänuhan suhteen silti selkeä muutos parempaan.
• Ristiallergiat ovat lieventyneet ehkä myös iän
myötä.
• En tiedä kuinka paljon tuotteet ovat vaikuttaneet (varmasti jonkun verran kuitenkin luontaisen probiootin kautta), mutta viimeisen vuoden aikana molempien lasten vaikeat allergiat
ovat helpottaneet paljon.
• Raa’at juurekset esim. porkkana ei enää aiheuta samanlaisia allergiaoireita kuin aiemmin
• En ole saanut enää allergisia oireita hasselpähkinästä
• Aiemmin melko voimakkaita ristiallergiaoireita.
Lievempää ruoka-aineoireilua ilmeni myös koivun siitepölyajan ulkopuolella. Ristiallergiat ja
ruoka-aineoireilut loppuivat ensimmäisen käyttösyksyn jälkeen.
• Voi syödä mitä vain ja vatsa pysyy kunnossa
• Yhden talvikauden siedätyshoito poisti ruokaaineallergian koivun siitepölyn kanssa ristireagoiviin ruokiin.
• Sietokyky esim. omenaan parani
• Ruoka-aineallergiat kuulemma myös helpottivat, omena raakana ei enää kutittanut nielua.
• Ensimmäinen kevät (olen koivu allerginen) oli
vähän normaali kevättä helpompi. Siitä seuraavat keväät ovat olleet lähes tai täysin allergiavapaita.
• Esimerkiksi omenaa voi syödä hieman enemmän kerralla.
• Vaikea sanoa, mutta tuntuu että niitäkin oli
selvästi vähemmän aiempiin vuosiin verrattuna.
• En osaa sanoa ovatko ristiallergiaoireet vähentyneet juuri siitepölyhunajan ansiosta, mutta
uskoisin sillä jotain merkitystä olleen.
• Mahdollisesti vaikutuksia on, mutta en ole
huomannut. Lapsi vasta 11v, joten ei ehkä osaa
sanoa kaikkea.
• Allergiaoireiden lievitys
• En huomannut vaikutusta
• Olen ollut hasselpähkinälle allerginen joitakin
vuosia. Aluksi kun aloitin hunajan käytön,
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pystyin melko pian syömään hasselpähkinöitä
melko paljonkin ilman että suu alkoi kutiamaan. Mutta jatkettuani hunajan käyttöä,
hasselpähkinäallergia on palannut takaisin ja jo
pari pähkinää saa nykyään suun kutiamaan.
(Tämä ei sinänsä ole suuri ongelma, mutta oli
mukavaa huomata aluksi posit. vaikutukset tähänkin, mutta jostain syystä se ei ole pysynyt..)
Saattoi helpottaa koivuallergiaa. Testaan uudestaan ensi keväälle.
Syön tänä päivänä ruokia sekä mausteita, joita
aikaisemmin vältin.
Ei tullut niin pahoja oireita ristiin reagoivien
hedelmien ja juuresten kanssa.
Helpottaneet, vaikka en ole kaikkea uskaltanut
kokeilla. Voin nyt syödä melkein kaikkea kypsennettynä.
Ei niin pahoja oireita, ruokavaliota ei jouduttu
karsimaan niin paljon.
Kotimaisen omenan ja perunan aiheuttumat
allergiset reaktiot katosivat kokonaan.
Kotimaisen omenan ja perunan ristiallergiat
kadonneet.
Keväällä ei enää aivastuttanut samassa määrin
Vaikea sanoa, mistä muutokset johtuvat, suuri
vaikutus on ollut ajatuksella, että aikuisenakin
kannattaa siedättää. Syön nykyään vapaasti
omenia ja porkkanoita siitepölykauden aikanakin eikä minulla ole enää tarvetta välttää pähkinöitä (kohtuullisessa määrin). Niitä vältin
aiemmin ympäri vuoden.
Myös ristiallergiat helpottaneet.
En huomannut. Vältän ristiallergiaa tuottavia
tuotteita ylimalkaan.
Allergiaoireet siite- ja eläinpölyn suhteen helpottui.
Pujon siitepölyoireet ovat olleet hieman helpompia.
Minulla ei ole ruoka-aine- eikä ristiallergioita,
joten kokemuksia ei ole.
Aloitettiin koivun siedätyshoito. Aloitettiin
hammastikun päässä olevalla pisaralla. Sekin
oli ekana viikkona liikaa. Nyt ollaan menty sillä
noin kuukauden päivät.
Ei vielä näy
Koivun siitepölyallergiani helpottui: oireita oli
keväällä paljon tavanomaista vähemmän ja oireet olivat lievemmät.
Poikani on syönyt hunajaa nyt reilun kuukauden. Reaktioita ei ole tullut, mutta odotellaan
kevättä ja allergia- ja. Toivottavasti auttaa.

• en ole uskaltanut kokeilla, koska hedelmäallergia oireet niin voimakkaat
• Kevään allergiaoireet olivat vähäisemmät kuin
ennen. Eivät radikaalisti, mutta hiukan.
• En huomannut
• Hedelmä- ja vihannesallergiat lievenivät huomattavasti. Aiemmin sain oireita vähän kaikesta: kaupan banaanihylly kutitti nielussa ja
auta armias, jos joku kuori sitrushedelmää vieressä. Nyt syön itse sitrushedelmiä ja monia
muita hedelmiä, joita ennen ei voinut maistaakaan! Ja vihanneksia voi jättää napakoiksi, ihanaa! Ennen kaiken piti olla ylilötsöksi kypsennettyä, nyt on vokeissa ym. rakennetta. Ruokaallergioiden lieveneminen on helpottanut arkipäivää. Kun nykyään sietää edes pieniä määriä
vähän kaikenlaista, ei tarvitse vältellä muiden
laittamaa ruokaa (ravintolat etenkin ulkomailla, juhlat jne.).

• Minulla on ollut paha siitepölyallergia 3-vuotiaasta. Olen käyttänyt antihistamiineja lähes
neljäkymmentä kesää. Apipollen hunajaa käytin kahtena talvena, enkä ole tarvinnut antihistamiineja hunajan käyttämisen jälkeen. Viime
talvena en enää käyttänyt Apipollen hunajaa,
enkä silti tarvinnut kesällä allergialääkitystä.
• Ristiallergiat olivat lievempiä, arvioin tämän
hunajan ansioksi, sillä aiempi raskaus ei helpottanut ristilallergioita mutta nyt ne olivat lievemmät.
• Olen pystynyt syömään raakana esim. omenaa
ja herneitä.
• Täydentää ruokavaliota
• Lapseni pystyy syömään tomaattia ja useimpia
pähkinöitä. Banaanin aiheuttama lievä kutina
on myös hävinnyt.
• Ensimmäisen talven jälkeen siitepölyallergiaoireet vähentyivät.

Mitä olivat myönteiset kokemukset johonkin muuhun?
• Vielä on liian aikaista sanoa tuotteen vaikutuksista. Hunaja on kuitenkin hyvää ja sitä on mieluista käyttää. Jo itse tuote siis lisää päivittäistä
hyvinvointia ja kohentaa positiivista mielialaa.
• Hunaja maistuu hyvälle
• Elämänlaatu parani, kun en ole tarvinnut allergiatuotteita (ei lääkityksen sivuoireita, ei kustannuksia lääkkeistä)
• Todella herkullista!
• Olen pystynyt urheilemaan luonnossa siitepölyn aikana.
• Yleinen vireystila on parempi kun allergiset oireet ovat keväällä lievempiä.
• Hunajan käyttö ylipäätään on tuonut tunteen
hyvinvoinnista.
• Hyvää makeutukseen
• Koivun siitepölyallergia
• Itse asiassa kaikki lääkkeet ovat nyt pois, allergia-, mieliala-, ja kilpirauhaslääkkeet. Käytän
vain lisäravinteita ja luontaistuotteita. Olo ja
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terveydentila on parempi kuin ehkä 50 vuoteen (olen lopettanut myös tupakoinnin 11 v.
sitten). Olen 60 v.
Koin yleisesti ottaen oloni paremmaksi ja virkeämmäksi.
Pystyn taas ulkoilemaan keväisin ilman väsymystä ja allergiaoireita. Ei tarvitse välttää ulkona liikkumista niin kuin silloin, kun vielä oli
allergiaa. Se on vaikuttanut mielialaan piristävästi.
mustikkahunajavalmiste loppui noin 3 viikkoa
sitten ja nyt pidän taukoa tammikuulle ennen
apipollen siedätyshunajan aloitusta. Mutta
onko alkanut nenän tukkoisuus oire jostakin,
jonka mustikka-aamuhunaja piti aisoissa.
Vastustuskyky ehkä parempi.
Suutulehdus parani
Koivun siitepölyn aiheuttamat oireet ovat vähentyneet.

Liite 2.

Hunajavalmisteisiin liitettyjä kielteisiä kokemuksia ja terveysvaikutuksia.

Tähän voitte tarkentaa mitä olivat kielteiset kokemukset
terveydentilaan /oireisiin?
• Poika on käyttänyt valmistetta vasta n. 5 kertaa,
kuukausi sitten. Hyvin pieni hippunen aiheutti allergiaoireita. Sen jälkeen hän sairastui angiinaan,
nyt on ollut vatsataudissa. Pian pääsee jatkamaan käyttöä.
• Jos alussa ottaa liian ison annoksen niin tulee
huono oloa. Tulee pieniä hengitysongelmia,
mutta onneksi ne menevät nopeasti ohi.
• Erittäin lievä kokemus: kutina ja hyvin lievät allergiaoireet annosten oton jälkeen. Toisaalta
tämä varmasti kuuluu hoidon normaaleihin sivuvaikutuksiin, eikä haitannut eloa tai hunajan
käyttöä.
• kurkun turvotus
• Lapsi sanoo, ettei tykkää ottaa hunajaa, ei pidä
mausta, mutta ottaa sen kuitenkin aina kiltisti.
• Välillä lapsi sanoo, että hunaja maistuu ’pahalle’,
mutta hän ottaa sitä silti.
• En huomannut mitään paranemista...syynä pohjalla oleva voimakas allerginen astma
• Jos erehtyy ottamaan liikaa, saa allergiaoireita.
• Suu meni rikki ja alkoi turvottaa limakalvoja toistuvasti, vaikka käytin erittäin pieniä annoksia kokeilussa. Yritin siedätystä kahtena vuotena,
mutta reagoin hyvin vahvasti hunajaan. Täytyi
lopettaa yritykset.
• Todella helposti allergisoivaa ja siten laukaisee
muun kipeilyn/flunssan, vaikka ottaisi aivan miniannoksen. Tämän takia tuotteen käyttö vähän
hankalaa.
Positiivisia kokemuksia ei vielä ole, koska niin vähän aikaa käyttänyt tuotetta.

• Siitepölyallergiaoireet voimistuivat hunajan aloituksen jälkeen.
• Sinä vuonna kun käytin hunajavalmistetta sain
usein nokkosrokon ja urtikarian kaltaisia oireita
kasvoihin ja kehoon erilaisista ruokavalmisteista;
kirjasin tuotteet ylös ja yksi yhteinen tekijä saattoi olla punainen väriaine tai muu säilöntäaine.
Myös kylmä sää vaikutti nokkosrokkoon voimakkaasti. Välillä oireet olivat voimakkaita, kerran
poskeni ja huuleni turposivat paljon. Liitin itse
reaktion hunajavalmisteen käyttöön, mutta varsinaisia todisteita tähän ei ole. Oireet loppuivat
pikkuhiljaa kokonaan kun pidin tuotteesta taukoa.
• Kun aikanaan tutustuin tuotteeseen, en uskonut,
että vapaasti ostettavissa oleva tuote voisi olla
niin voimakas. En uskonut ohjetta aloittaa "olemattomalla määrällä". Aloitin puolella teelusikallisella ja sain voimakkaat allergiaoireet.
• Lapsi ei pidä hunajan mausta.
• Hunaja sopii huonosti suolisto-oireiden takia
mutta hunajasiedätyksessä käytettävä määrä oli
niin pieni, ettei se juurikaan haitannut.
• Aluksi otin liikaa ApiPollenia ja teki tukkoisen
olon
• Riittävän pienen annoksen löytäminen alkuun on
vaikeaa, suun sai aika ikävän tuntuiseksi alussa
koko ajan.
• Auttoi siis siitepölykauden oireisiin, mutta valmistetta käyttäessä nenä tukkoinen
• Aluksi otin liian suurta annosta, ja ristireagoivat
ruoat tuottivat oireita. Asia korjaantui, kun pienensin annoksen kokoa.

Mitä olivat kielteiset kokemukset johonkin muuhun?
• Maku alkaa ällöttämään todella nopeasti.
• Alkuun maistui hyvälle, mutta noin viikon käytön
jälkeen alkoi liika imelyys tökkiä, valitettavasti.
• Täytyy tarkentaa, että kolme talvea syöty, mutta
tahtoo aina unohtua, eli epäsäännöllistä ja annokset pysyneet tosi pieninä. Nyt yritetään taas,
jos muistaisi paremmin.
• Maku voisi olla hieman parempi (mutta huono se
EI OLE kuitenkaan! :))
• Täysannos hunajaa vaan tökkää, vaikka kuinka
yritin opetella säännöllistä käyttöä. Niinhän siinä
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sitten kävi, että vaikka yritin, niin epäonnistuin ja
sehän tuntuu aina hiukka epämiellyttävältä. Ehkä
tanakampi määrä siitepölyä pienemmässä määrässä hunajaa olisi minun juttuni.
• Aluksi hieman päänsärkyä. Usean kuukauden
kuuri tuntui välillä työläältä.
• En pidä hunajasta, joten sen maku on minusta
kelju. Ei siis mitenkään erityisesti juuri tämän
tuotteen kohdalla

Liite 3. Kyselyssä tiedusteltiin mielipiteitä uuden purkin ominaisuuksista ja tuotteen
ostamisesta.

Kokemukset uudesta lasipurkista?
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Kaikki vastaajat (Vastauksia:181)

Kommentteja lasipurkista?
• Kansi tosiaan meinaa jumittua kiinni, pitää putsailla aina välillä.
• Hyvälaatuinen. Välillä korkki jumiutuu kiinni ja
silloin korkista voi olla vaikea saada jämäkkää
otetta sen aikaisin.
• Lasipurkki on ulkonäöltään kivempi ja tyylikkäämpi. Ehkä myös lasin kierrätettävyys puoltaa sitä - mutta toisaalta: alueellamme kierrätetään myös muovi, joten ei isoa egoa. Käytössä onnistuin tosin sellaisen rikkomaan,
mutta kivilaattalattialla rikkoutuu kaikki lasi, eli
ei ole purkin vika.
Ostan joka tapauksessa, purkista riippumatta.
• Lasi on aina muovia parempi vaihtoehto.
• Kun katsoo että hunajaa ei jää kannen ja lasipurkin väliin niin purkki aukeaa hyvin
• Lasi oli muuten hyvä mutta korkki tuppasi jumittua loppua kohti (ratkaisin ongelman jättämällä kiertämättä korkkia kunnolla kiinni mikä
toimi jääkaapissa).
• Ihan ok, joskus hieman vaikea avata, mutta
aina saatu kuitenkin auki :)
• Kansi ei meinaa aueta kun kierteisiin kertyy
tahmaa
• Olen käyttänyt vain lasipurkkia, mutta painoa
on tietysti enemmän kuin muovisessa.
• Kierrekorkin avaaminen hankalampaa kuin
muovipurkin: saattaa jumiutua kun hunajaa jää
väliin.
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• Meillä oli käytössä vielä muovinen purkki. Todella hienoa kuulla, että olette siirtyneet lasiseen. Täytyypä taas tilata siitepölyhunajaa :)
• Ei kokemusta muovipurkista, lasipurkissa
korkki hieman jumittuu kun hunajaa pääsee
jengojen väliin mutta pitää vaan jaksaa pitää
siistinä niin kansi pyörii hyvin.
• Korkki ehkä hiukan hankalampi saada auki nyt.
• En ole käyttänyt kuin muovipurkkia. Kumpi on
järkevämpi kierrätyksen kannalta?
• Hyvä, saa paremmin kiinni kuin muovipurkin.
• Periaatteessa parempi, mutta jostain syystä
niin tiukka, että vaikea saada auki ja kiinni.
• Mieluummin lasi kuin muovi.
• Lasipurkki on ehdottomasti parempi, kuin
muovinen. Se antaa myös arvokkaamman tuntuman tuotteesta.
• Lasipurkki on parempi, koska en suosi muovin
käyttöä vaan yritän sitä kaikin keinoin välttää.
• Hyvä ja siisti ja korkki ei jumidu kun pitää jengan puhtaana hunajasta
• Ostin ensimmäisen kerran. Hyvän oloinen
purkki, eli valittamista.
• korkki jumittuu
• Pari kertaa olen puhdistanut korkin vedellä,
sillä pääsee jumitusongelmasta.
• Tukeva, hyvä käyttää, tiivis
• Ihan toimiva, ei kokemusta muovipurkista.
• En ole käyttänyt muovipurkkia ja lasipurkki on
tuntunut ihan hyvältä.

• En ole käyttänyt lasipurkkia! Aikomus on tilata
tuotetta tälle vuodelle, jolloin pääsen kokeilemaan uutta pakkausta.
• Korkki kyllä oli vähän hankala.
• käytössäni on ollut vain muovipurkki muistaakseni
• Iso plussa kierrätettävyydestä!
• Lasipurkista ei ainakaan liukene tuotteen sekaan mitään. Parempi vaihtoehto muoville.
• Postinkuljetuksessa kaksi purkkia oli mennyt
rikki. Muutoin huomattavasti parempi kuin
muovinen.
• Olen käyttänyt vain muovipurkkeja.
• Erittäin hyvä asia, sillä haluan parhaani mukaan
välttää muovia.
• ehdottomasti parempi tumma lasipurkki.
• Lasipurkki toimii hyvin, vaikkei muovipurkissa
mitään vikaa ollut. Ehkä lasipurkki on ekologisempi.
• Korkki jumittui molemmissa purkeissa mutta
lasi purkin kierrekorkki oli helpompi saada auki
apuvälineellä.
• painavampi, rikkoontuu helpommin
• Sen tumma väri on varmasti hyvä ja lasista ei
imeydy mitään hunajaan
• Toimii ihan hyvin.
• Kai se lasi on luokiteltu ekologisemmaksi...kiitos suomen lasinkierrätyssysteemin.

• Sain juuri tilaamani ProPollen tuotteet lasipurkeissa, joten käytön kannalta en osaa verrata
muoviseen.
Yleisesti ottaen olen minimoinut muovin käyttöä ruoanlaitto välineissä ja ruoan säilytyksessä. Arvostan tuotteita, jotka ovat pakattu lasisiin pakkauksiin, erityisesti silloin kuin tuote
koskettaa ”suoraa” materiaalia. Tällaisen erikoishunajatuotteen osalta lasipurkki on mielestäni paras vaihtoehto. Hunaja sisältään ison
määrän voimakkaasti vaikuttavia aineosia,
jotka saattavat irrottaa muovista haitallisia tekijöitä (muoveja on toki erilaisia ja tämä oli pitkälti vain ”tunne” asiasta). Kun tuote on lasipurkissa, voi olla varma ettei saa muovia sivutuotteena.
Odotan innolla omakohtaista kokemustani hunajan käytöstä suoliston mikrobiston tasapainottamisen ja koko kehon hyvinvoinnin parantamisen osalta. Valmistuvana ravintoterapeuttina (Salus) haluan löytää luonnollisia keinoja
terveyden tukemiseen mm. suoliston kunnostukseen asiakkailleni.
• Ekologinen
• Ainakin jää pois miettiminen liukeneeko muovipurkista jotain epäpuhtauksia

Mistä ostaisitte tuotetta jatkossa mieluiten?
49,7 %

ver k k ok aupois ta

30,7 %

apteek eis ta

37,7 %

luontais t u ot ek au po is ta

57,9 %

s uor aan valm is taj alt a
0%

20%

40%

Kaikki vastaajat (183)

22

60%

80%

100%

